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KISALTMALAR
KKT: Kuru Kimyevi Toz
AFFF: Sulu film oluşturan köpük
Co2: Karbondioksit
Rx: Tıbbi müdahale
MED: Tıbbi Çıkartma Cihazı
UHF: Ultra High Frequency
VHF: Very High Frequency
HF: High Frequency
AFAD: Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

DMR: Digital Mobile Radio
COHb: karboksihemoglobin
KBK: Koruma, bildirme ve kurtarma
START: Simple Triage and Rapid Treatment

1. DEPREMLERDE HAZIRLIK VE MÜDAHALE PRATİKLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde depremlere nasıl hazırlanılacağı ve nasıl müdahale edielceği ile ilgili bilgiler verilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Deprem nedir, depremi meydana getiren mekanizmalar nelerdir?
2. Depremin büyüklüğü ve şiddeti, arasında fark var mıdır?
3. Deprem öncesiçalışmalar hangi aşamalardan geçmelidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Deprem

Dünya üzerinde depremin
oluşumun tetikleyen nendenler

Depremlerle ilgili i videolar,
çalışmalar, ders notları, internet

Depremin byüklüğü ve şiddeti

Depremin byüklüğü ve şiddeti
hakkında bilgi edinmek

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları, internet

Deprem önlemleri

Deprem önlemleri hakkında
bilgi edinmek

Deprem önlemleri ile ilgili
videolar, çalışmalar, ders notları,
internet

Anahtar Kavramlar
1. Deprem
2.Magnitüd
3.Şiddet
4.Deprem önlemi

Giriş
Depremler daha önce farklı derslerde de anlatıldığı için bu derste kısa bir anımsatma yapılacaktır.
Türkiye herhangi bir zamanda deprem olması beklenen bir ülkedir. Çünkü Türkiye, dünyanın önemli
deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer almaktadır ve Avrupa’nın sismik riski en büyük ülkesidir
(Şekil.1.1) Yaklaşık % 42’ si birinci derece deprem bölgesi üzerinde yer alan ülkemiz, geçmişten
günümüze kadar çok büyük depremlerin neden olduğu maddî ve manevî yıkımlar yaşamıştır. Nüfusun
yaklaşık % 75’i yıkıcı depremlerin olabileceği alanda yaşamaktadır. Ülkemizin % 96 ‘sı deprem riski
taşımaktadır. Sanayi tesisleri ve ülkemizin enerji gereksinimini karşılayan büyük barajlar her an
olabilecek bir depremin yıkıcı etkisinin tehdidi altındadır (Şekil 1.2)

Şekil: 1.1. Türkiye Avrupa’nın sismik riski en büyük ülkesidir.
17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde 100. 000 civarında bina ağır
hasar, bir o kadarı da orta hasar görmüştür. Yaklaşık 40. 000 bina ise yerle bir olmuş, enkaz hâline
gelmiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yaklaşık 18.000 civarındadır. Bu depremlerde hasar gören
Bolu, Adapazarı, Sapanca, İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Değirmendere, Halıdere, Karamürsel, Yalova
ve Çınarcık gibi yerleşim merkezlerinin tümü aktif fay zonu üzerinde yer almasına rağmen, buralarda
ne yazık ki başta Tüpraş olmak üzere Türkiye’nin kamu ve özel sektörüne ait yüzlerce büyük sanayi
tesisi bulunmaktadır. Bu yörelerin büyük çoğunluğunun ortak noktası, aktif fay zonu üzerinde
bulunmalarının yanı sıra zeminlerinin inşaata uygun olmamasıdır. Bolu, Düzce, Adapazarı, Yalova ve
Çınarcık inşaat için uygun olmayan zeminlere sahiptir. Diğer yörelerde hasarın çok olmasının nedeni,
inşaatların denizden yer kazanmak için doldurulmuş dolgu zeminler üzerinde yapılmış olmasıdır.

Şekil: 1.2. Türkiye’nin depremselliğini meydana getirten etkenler
Bu iki büyük depremden sonra Türkiye’de, çok büyük olmasa bile can ve mal kaybına yol açan
depremler olmaya devam etmektedir. Çerkeş, Aşkale, Tunceli, Bingöl ve ve Elazığ depremlerinin
büyüklüğü fazla olmamasına rağmen onlarca kişi yaşamını kaybetmiştir.
Ne yazık ki aktif fay zonunun üzerine ev yapılmasının yanı sıra kalitesiz ve eksik malzeme ile
inşaat yaparak aslında insanlar kendilerine zarar vermişlerdir. Amerika, Japonya, Tayvan, Meksika gibi
ülkelere baktığımızda depremden az zarar görmek için yapılan çalışmalarda jeoloji biliminden
yararlanıldığı görülmektedir.
Bu ülkelerde deprem riski yüksek olan bölgelerin jeolojik haritaları çıkarılarak zeminlerin
özellikleri belirlenmiştir. Böylece hangi zemine, ne tür yapıların yapılacağı ortaya çıkarılmış ve inşaatlar
bu bilgilerin ışığında yapılmıştır. Yine jeolojik çalışmalarla aktif fay zonları haritalanmış ve bu bölgelere
büyük sanayi tesislerinin yapılması engellenmiştir. Bu çalışmaların tümü depremin vereceği zararları en
aza indirmek için yapılmıştır.
Tüm dünyada yıllardır yapılan çalışmalar, aktif fay zonları üzerine yerleşim alanı ve sanayi tesisi
kurulmayacağını göstermiştir. Bunun yanı sıra killi, kumlu gevşek zeminlere, eski akarsu yataklarına ve
dolgu zeminler üzerine inşaat yapılmaması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu zeminlere sahip yerlerde
yapılacak binalar depremden uzakta olsalar bile yıkıma uğrayabilir.
Örneğin 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde büyük yıkımların yaşandığı İstanbul’un Avcılar
ilçesi depreme en uzak bölgelerden biriydi. Buna rağmen inşaata uygun olmayan zemin ve kalitesiz inşaat
yüzünden burada yüze yakın bina yıkılmış, yüzlerce kişi de hayatını kaybetmiştir. Yine 8 Eylül 1999’da
Atina’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların çoğu, dere yatakları üzerine
kurulmuştur. Aynı şekilde 28 Ocak 2001 tarihinde Hindistan’ın Guajarat Eyaletinde meydana gelen
depremde ölümleri çoğu zemini kum olan Anchar kentinde olmuş, kent neredeyse yerle bir olmuştur.
Depremden göreceğimiz zararın en aza inmesi için öncelikle deprem riski olan yerler iyi
belirlenmeli ve buralarda bulunan yerleşim alanlarındaki binalar, zemin koşullarına uygun olarak
yapılmalıdır. Bunlar yapıldığı zaman depremden göreceğimiz zarar en aza inecek ve belki bir daha
depremlerde büyük yıkımlar yaşanmayacaktır.

1.1. Depremin Oluşum Mekanizması, Büyüklüğü ve Şiddeti
Depremler önce hafif bir sarsıntı ile başlar ve yer içinden gelen çok şiddetli gürültülerle birlikte
sarsıntı şiddetlenir. 10 - 45 saniye gibi kısa bir süre içinde sarsıntılar en üst düzeye çıkar, sonra da
yavaşlayarak durur. Bu sarsıntı sırasında arazinin şekli değişebilir, evler yıkılabilir ve insanlar hayatlarını
kaybedebilirler.
Depremler genel olarak tektonik depremler, volkanik depremler ve çöküntü depremleri
olarak üçe ayrılır. Depremler oluştukları zaman katı olan litosfer parçasını belli aralıklarla kırarak enerji
boşalmalarına neden olurlar. Bu enerji boşalımları yüzeye deprem dalgası olarak ulaşmakta ve şiddetine
karşı koyamayacak karakterde olan tüm yapıları yerle bir edebilmektedir. Yer yuvarında depremlerin
büyük bir çoğunluğu tektonik ve volkanik nedenlerle meydana gelmektedir. Bu tür depremlere tektonik
depremler ve volkanik depremler adı verilmektedir. Depremlerin, küçük bir kısmının oluşumu da yer
kabuğunda meydana gelen büyük çaplı çökmelere bağlanmaktadır.
Bu tür depremler çöküntü depremleri olarak anılmaktadır. Yer yuvarındaki deprem bölgeleri
incelendiğinde, bunların belli bölgelerde yer aldığı görülür. İşte bu yerler, aktif levha tektoniği
hareketlerinin olduğu yerlerdir. Belli bölgelerde biriken elâstik deformasyon (şekil değiştirme)
enerjisinin, yer kabuğunu meydana getiren kayaçların kırılma dayanımlarını yenmesi sonucunda ortaya
çıkan anî kırılma veya yırtılma hareketi ile depremler meydana gelmektedir.
Yani faylanma meydana gelmeden önce kayaç kütlesi içinde elâstik deformasyon enerjisi adı
altında bir enerji birikmektedir. Kırılma hattının çevresinde toplanan elâstik deformasyon enerjisi,
kayacın direncini yendiği takdirde kırılma meydana gelmekte ve biriken enerji deprem dalgası olarak
açığa çıkmaktadır. Yer yuvarı üzerinde neden deprem oluyor? Bu enerjinin birikmesine neden olan ve
depreme yol açan mekanizma nedir? Bu soruların yanıtını bulmaya çalışalım:
Yer yuvarında harekete neden olan olay, magmanın okyanusal kabuk içinde bulabildiği bir
çatlaktan yükselerek okyanus tabanına yayılması ile başlar. Yükselmenin nedeni magma içinde meydana
gelen konveksiyon akımlarıdır. Okyanus tabanına çıkan bazalt bileşimli malzeme, yukarıya doğru
yükselmeyi sağlayan yarığın her iki yanına eşit olarak yayılır. Deniz suyu ile temas ettiği için hızla
soğuyarak kristalleşmeye başlar. Bu arada magmadan yukarı doğru yeni malzeme gelişi devam
etmektedir. Yeni gelen malzeme, okyanus tabanına yayılmak için burada yerleşmiş olan eski malzemeyi
iterek onun yerini almaya çalışacaktır. Bu itme sonucunda da yukarı çıktığı yarığı genişletecektir. Bu
olaya deniz tabanı yayılması adı verilmektedir.
Yayılma hızı yıllık ortalama 6 cm civarındadır. Bu hareket milyonlarca yıl sürekli olarak tekrar
edeceği için başlangıçta küçük olan yarık yüzlerce kilometre genişliğinde bir açılma havzasına
dönüşecektir. Açılma hareketi yer yuvarının katı kısımıolan litosferin hareket etmesine neden olmaktadır.
Bu hareketler de yer yuvarı yüzeyinde kırılmalar şeklinde kendini gösterecektir. İşte çok basit olarak bu
kırılmalar yer yuvarında meydana gelen depremlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu
bölgelerde, yani açılma zonlarında görülen depremler büyük depremler değildir.
Yakınsak levha sınırlarında, jeolojik olarak yer kabuğunun şekillenmesi ve deprem oluşumu
açısından önemli olaylar meydana gelmektedir. Bu bölgelerde meydana gelen depremlere tektonik

depremler denir. Buralarda ya bir okyanusal kabuk bir kıt’asal kabuğun altına, ya da bir okyanusal kabuk
bir okyanusal kabuğun altına dalar. Bir kıt’asal kabuk başka bir kıt’asal kabukla çarpışarak sıradağları
oluşturabilir. Tektonik depremler bu bölgelerde oldukça geniş yayılım gösterir.
Tektonik depremleri oluşturan kırıklara diri veya aktif fay adı verilir. Aynı bölgelerde bulunan
aktivitesini kaybetmiş faylara ölü fay denir. Bu faylar doğrudan depreme yol açmazlar ama çok şiddetli
bir deprem sonrasında da harekete geçerek yeni depremlere neden olabilirler.
Odak derinliği 0- 60 km arasında değişen depremlere sığ odaklı depremler, odak derinliği 60300 km arasında değişen depremlere orta odaklı depremler ve odak derinliği 300 - 700 km arasında
olan depremlere de derin odaklı depremler adı verilir. Odak derinliği ne kadar sığ ise depremin vereceği
zarar da o kadar fazladır.
Yitim zonlarında daha çok sığ odaklı depremler meydana gelmektedir. Bu zonlarda depremler,
karşılaşan iki levhanın birbirleri üzerinde yapmış oldukları baskı sonucunda oluşur. Bu nedenle dünya
deprem kuşakları haritasına bakıldığında yoğun deprem kuşaklarının dalma-batma zonlarının etrafında
odaklanmış olduğu görülecektir

Şekil: 1.3. Dünya deprem kuşakları haritası (Kırmızı noktalar depremlerin oluştuğu yerleri
göstermektedir) Ülkemiz de bu kırmızı noktaları oluşturan önemli tektonik hatların üzerindedir.
Volkanizmanın egemen olduğu bazı bölgelerde volkanik hareketlere bağlı olarak oluşan
depremlere volkanik depremler adı verilir. Volkanizmanın yol açtığı sarsıntıların mekanizması çok
karışıktır. Ama ortaya çıkan patlamalar düşük magnitüdlü depremlere yol açarlar ve bunların büyük bir
çoğunluğunun yıkıcı etkisi yoktur.

Yer altında bulunan tuz, jips, anhidrit gibi suda kolay çözünen minerallerin eriyerek meydana
getirdiği boşlukların çökmesiyle meydana gelen depremlere çöküntü depremleri denir. Bunlar yeterli
enerji birikimi olmadığı için çok hasar vermezler. Bu depremler yer yuvarı üzerinde çok yaygın olarak
oluşmazlar. Etkileri de volkanik depremler gibi sadece belli bir alan içinde kalır.
Ana depremlerden sonra meydana gelen irili ufaklı depremlere artçı deprem veya artçı şok adı
verilir. Her büyük depremin artçı şoku vardır. Ama büyük depremlerin öncü şoku yoktur. Depremi
önceden bilmek, günümüz teknolojisiyle mümkün değildir. Aletsel olarak depremi önceden belirleyecek
bir alet yapılamamıştır. Çünkü depremlerin mekanizmaları çok karmaşıktır ve bu mekanizmayı çözmek
çok zordur. Bu nedenle herhangi bir yerde meydana gelen bir depremi daha büyük bir depremin öncü
şoku diye tanımlamak yanlıştır. Her depremin artçı şoku vardır. Ama bir bölgede arka arkaya meydana
gelen depremler daha büyük bir depremin öncüsü olamaz. Çünkü öncü deprem kavramı doğru bir kavram
değildir.
Özetleyecek olursak levha tektoniği kuramı gereği dünya hareketlidir ve bu hareketli dünyanın
önemli levhalarından ikisi, Afrika levhası ve Arabistan Levhası Türkiye’nin depremlerini oluşturan
hareketleri kontrol ederler.

1.2. Depremlerde Önlem, Hazırlık ve Müdahale Çalışmaları
Modern dünyada, yüzlerce yıl afetlere maruz kalan kalan ülkeler zamanla ortak bir dil birliği
oluşturarak, Afet Yönetimini; afet oluşmadan önce, afet sırasında ve Afet sonrasında yapılacaklar
şeklinde üç ana unsur altına ela almışlardır. Zamanla afet öncesinde yapılan zarar azaltma çalışmalarının,
en az afet sırasında yapılacak müdahaleler kadar önemli olduğu görülmüştür. Afet öncesi yapılan
çalışmalar afet sırasındaki çalışmaları doğrudan etkilemektedir. Afet yönetimi modeli birbirine
kenetlenmiş bir zincirin halkası gibidir. Zincirin halkaları sağlamsa yöntem çok başarılı, zinirin halkaları
sağlam değilse yöntem çok başarısız olabilir. Başarı kriteri, tamamen iyi bir planlama ve bu planların
çok iyi uygulanmasından geçmektedir.

1.2.1. Müdahale (Arama – Kurtarma, İlk Yardım ve Yardım) Aşaması
Afetin en kritik ve en önemli aşamasıdır. Artık afet gerçekleşmiş ve tepki dönemi başlamıştır. İlk
iki aşamayı sağlıklı planlayan toplumlar bu aşamayı çok kolay atlatabilirler. Eğer ilk aşamalar başarısız
ise bu aşamada afet büyük bir krize dönüşebilir. Böyle bir durumda kriz masası çalışanlarına çok büyük
görevler düşmektedir. İlke olarak kriz masası çalışanlarının afate uğramamış olması tercih edilir. Çünü
afete maruz kalmış bir birey sağlıklı düşünemez ve kriz masası kısa sürede çzöüm üreten değil kriz
yaratan bir sisteme dönüşür. Doğrusu Kriz Masasının dışarında gelecek insanlarca yönetilmesidir. Ancak
afetin ilk aşamalarında bu olamayabilir. İlk ekipler bölgeye vardıkları anda Kriz Masası’nın yönetimini,
bölge idarecilerinin de onayınmı alarak üstlenmeleri gerekir.Çünkü burada amaç, çok kısa bir zaman
dilimi içinde çok faza can kurtarmak ve hayatın akışını normale en yakın bir duruma getirmektir.
Bu nedenle kriz masası çok iyi yönetilmelidir. Bu aşamaya ilk müdahale, zor durumda kalanların
kurtarılması, yaralıların tedavisi, ağır yaralıların nakli, afetzedelerin beslenme, barınma ve sağlık
sorunlarının çözülmesi konuları girer. Eğer hazırlık aşamasında halk iyi bir ilk yardım ve basit arama
kurtarma eğiyim almışsa bu aşama daha kolay atlatılabilir. Çünkü özellikle depremde kurtarılanların

sadece % 3 gibi küçük bir kısmını Arama – Kurtarma ekipleri kurtarmıştır. Geri kalanların tümü
enkazdan komşulşarı tarafından çıkarılmıştır. İlk 72 saatin çok çok önemli olduğu depremde insanların
eğitiminin tepkinin olumlu olmasına neden olduğu açıkça ortadadır.
Müdahale aşaması kısaca; İlk haber alımı ve bölgeye ulaşım, güvenliğin sağlanması, varsa
yangınların söndürülmesi, gereksiminlerin belirlenmesi, sağlık ekiplerinin devreye girmesi, Arama –
kurtarma ekiplerini çalışması, haberleşmenin sağlanması, tahliye, geçici barınma alanlarının korunması,
Yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak sağlanması, çevre sağlığını düzenlenmesi, hasar tespiti ve tehlikeli
yıkıntıların hızla kaldırılması aşamalarını kapsar.

1.3. Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler
Bir toplumun depremi en az zararla atlatabilmesi için iki şeye önem vermesi gereklidir. Birincisi
mühendislik çalışmaları ikincisi ise toplumun bilinçlendirilmesidir. Mühendislik çalışmaları sağlıklı, rant
kaygısı olmadan bilimsel bir bakış açısıyla yapılırsa depremden korkmamıza gerek kalmayacaktır.

1.4. Toplum Bilinçlendirme Çalışmaları
 Depremin de yağmur, kar gibi doğal bir olay olduğunu unutmayın ve deprem hakkında bilgi
edinin. Doğal afetlerden en çok etkilenen toplumların eğitimsiz, bilgisiz toplumlar olduğunu unutmayın.


Binanızın depreme dayanıp dayanamayacağını kontrol ettirin.

 Yapısal olmayan hasarlardan kurtulmak için bulunduğunuz mekanda sarsıntı sırasında size
zarar verecek eşyaları sabitleyin.
 Alt yapı hasarlarını önlemek için çalışmalar yapın. Doğal gaz, su, elektrik, kanalizasyon vb.
alt yapı tesisatlarını belli periyotlarla kontrol edin. Arızalı olanları tamir ettirin.
 Deprem sırasında nasıl davranacağınızın planını yapın. Toplanma bölgesi tespit ederek oraya
nasıl ulaşacağınızı planlayın.
 Yapmış olduğunuz planı çeşitli aralıklarla uygulayarak pekişmesini sağlayın. Böylece
deprem sırasında ve sonrasında nasıl hareket edeceğiniz alışkanlık haline gelmiş olur.


Evinizin, işyerinizin ve okulunuzun tahliye planları için farklı senaryolar uygulayın

 Deprem sonrası evden çıkacaksanız nasıl çıkacağınızı, nereden çıkacağınızı ve dışarı
çıktığınızda nerede toplanacağınızı önceden belirleyi
 Panik olmayın. Panik yüzünden insanlar
koşturmaktadırlar. Kendilerine zarar vermektedirler

pencerelerden

atlamakta,

sağa

sola

 Bulunduğunuz mekanda üzerinize düştüğü zaman tehlike yaratabilecek gardrop, vitrin,
kitaplık, portmanto gibi ağır eşyaları monte ettirin. Tavanlarda büyük avizeler varsa bunları daha sade
şeylerle değiştirin. Vitrinlerde bulunan tehlike yaratabilecek cam eşyaları alt gözlere alın. Mutfak

dolaplarının üst gözlerinde bulunan, çelik tencere, cam kavanoz gibi tehlike yaratabilecek cisimleri
mutfak tezgâhlarının altına yerleştirin.


Elektrik ve doğal gaz sistemlerinin periyodik kontrollerini yaptırın.

 Bulunduğunuz yerde bina giriş kapılarının dışarı açılmasını sağlayın. Çünkü içeri doğru
açılan kapılar panik sırasında sıkışmalara neden olmaktadır.
 Evinize yangın tüpü bulundurun. Yangınların büyük bir çoğunluğu ilk müdahalenin
zamanında yapılmaması yüzünden büyümektedir.
 Abartılı bir depreme çantası bulundurmayın. Deprem sonrası dışarı çıktığınızda hayatınızı
idame ettirecek şekilde bir çanta planlayın. Çok ağır bir çantanın deprem sonrasında dışarı çıkışı
zorlaştıracağınız unutmayın.
 Evde mutlaka bir kaç tane fener olsun. Bu fenerlerin kafa feneri olması dışarı çıkarken iki
elin de boşta kalmasını sağlar
 Ailenizin ve yakın çevrenizin en azından temel yaşam desteği verebilecek ilk yardım eğitimi
almasını sağlayın

1.4.1. Acil Eylem ve Tahliye Planları
Afet sırasında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri insanların ne yapacağını bilemeden panik
halinde sağa sola koşturarak hem kendilerine hem de çevresine zarar vermesidir. Bunu önlemek için tüm
modern toplumlarda tek bir şey yapılmaktadır. Olası bir acil durumda ne yapılması gerektiği
planlanmakta, bu planlar insanlara anlatılmakta ve sık sık tatbikatlar yapılarak bu planların pekişmesi
sağlanmaktadır. Bunun için ilk yapılması gereken şey en büyük binalardan en küçük dairelere kadar tüm
alanlarda bir Acil Eylem Planı yapılmasıdır. Bu planlamanın başlangıcı ise binaların basitleştirilmiş bina
ve kat planlarının hazırlanmasıdır. Ancak her bireyin veya ailenin kişisel deprem öncesinde yapacakları
ile ilgili eylem planı bulunmalıdır (Şekil 1.3 )
Mekânın boyutu ne olursa olsun yapılacak bir eylem planı hiç umulmadık bir zamanda ortaya
çıkacak bir acil durumda çok işe yarayacaktır. Bu planda bir afet durumunda yapılması gereken her şey
olmalıdır. Yapılan kat planları üzerinde acil çıkış kapılarını belirgin olarak gösterilmesi çok önemlidir.
Bunun çok basit bir neden var. Genellikle Acil Çıkış Kapılarının fazla işe yaramadığını düşünenler çok
büyük bir çoğunluktur. Ancak unutulmaması gereken panik halinde bırakın acil çıkışı bulmaları insanlar
kendi odalarının kapısını bile bulamamaktadırlar. Bu nedenle belli çıkışı noktalarına planlı bir şekilde
konacak fosforlu oklarda oluşan acil çıkış işaretleri, mevcut yapının hızlı bir şekilde sağlıklı olarak
boşaltılması için çok önemlidir.
Bu nedenle her birimin mutlaka acil eylem planı yapması ve bina çalışanlarının herhangi bir doğal
afet sırasında acil çıkışı nereden yapacakları konusunda bilgilendirilmesi şart, aynı zamanda da
zorunludur. Kat planları hazırlanırken bina içinde hangi odada kaç kişinin çalıştığını bilmek çok
önemlidir. İzinli olan personelin isimlerine çok çabuk ulaşılacak bir sistemin olması çok önemlidir. İzinli

personel bilinirse acil boşaltmadan sonra içeride kimsenin kalıp kalmadığını anlamak daha kolay olur.
Ayrıca çıkış sırasında hangi odaların hangi çıkış kapısına yönelecekleri çok önceden saptanmalı ve bu
plan tüm odalara bildirilmeli ve koridorlara da asılmalıdır. Burada asıl görev kat ve koridor sorumlularına
düşmektedir.
Sorumluların Belirlenmesi: Acil eylem planlamasında bina, kat ve koridor sorumlularının
belirlenmesi çok önemlidir. Bu kişilerin gönüllü, tercihen daha önce afet çalışmalarında yer almış,
panikten olabildiğince uzak, soğuk kanlı ve inisiyatif kullanabilecek kişiler olmasına dikkat edilmelidir.
Sorumlular her hangi bir afet sırasında binaların sağlıklı olarak boşaltılmasının kilit noktalarıdır.
Sorumluların aksaması halinde ortaya ciddi problemler çıkabilir.
Sorumluların Eğitimi: Bina, kat ve koridor sorumlularına herhangi bir doğa kaynaklı, İsan
kaynaklı veya teknolojik kaynaklı
afetlerde veya yangın sırasında nasıl davranacaklarını içeren
eğitimlerden geçmeleri gerekmektedir. Bu eğitime bir de ilk yardım ve triyaj eğitimi eklenmelidir. Bu
eğitimler ilk aşamada farkındalık eğitimleri şeklinde olarak afet bilinci artırılmalıdır. Hevesli olanlar ise
ikinci aşama eğitimden geçerek hafif arama kurtarma bilgileri edinmeleri sağlanmalıdır. Eğitim ne kadar
iyi olursa müdahale de en az o kadar iyi olabilir. Sorumlu personelin belli periyotlarla eğitimler alması
Acil eylem planının başarısı için olmazsa olmaz bir kuraldır. Binaların acil durumlarda boşaltılması için
büyük bir öneme sahip olan bu personelin mutlaka yangın ve deprem eğitim alması gerekir. Bu
eğitimlerin pekişmesi içinde
Seminer ve Eğitimler: En yüksek binalardan en küçük mekanlara kadar tüm yaşam alanlarını
paylaşan bireylere mutlaka “Farkındalık Eğitimi” verilerek afetler hakkında bilinçlendirilmelerini
sağlamak gerekmektedir. Bu eğitimleri alan kişilerin afetlere bakış açısı değişmekte yaşamlarını afetlere
göre düzenleme bilgisine sahip olmaktadırlar. Bu farkındalık eğitimi ve seminerleri zaman zaman
tekrarlanarak öğrenilenlerin pekişmesi sağlanmalıdır. Özellikle ilk yardım eğitimleri artık modern
dünyadan herkesin mutlaka alması gereken bir eğitim. Söz konusu ilk yardım eğitimleri sadece afetlerde
değil yaşamın her anında işe yarayacak bilgileri içermelidir.
Acil Müdahale Birimlerinin Kurulması: Afet riski yaşayan toplumlarda devlet tarafından
afetlere yönelik kurulan ve yönetilen kurumlar dışında belli sayıda insanların bulunduğu işyerleri,
Hastaneler, okullar, mahalleler vb gibi yerlerde acil müdahale birimleri kurulması çok önemlidir. Olayın
boyutu büyük olduğunda devlet tarafından yönlendirilen kurumların olay yerinde herkese müdahale
etmesi ilk saatlerde veya günlere zor olabilmektedir. Oysa kurulacak ve hafif arama kurtarma eğitimi
alacak olan küçük birimler hızlı bir müdahale birçok kimsenin canını kurtarabilir veya büyük maddi
kayıpların olmasın önleyebilir. Bu kurulacak acil müdahale birimini daha önceden saptanan sorumluların
oluşturması daha doğru bir yaklaşımdır ama zorunlu değildir.
Yangın Riskleri’nin Belirlenmesi: Yangın bölümünde de anlatıldığı gibi yangına müdahale için
sadece koridor sorumlularının değil tüm personelin yangın tüpü kullanması iyi bilmesi gerekir. Bununla
ilgili eğitimler ve tatbikatlar yapılması yangın çıkma riskini minimuma indirecektir. Bu nedenle ilk
olarak daha önce saptanan Yangına Müdahale Ekibinin Eğitilmesi çok önemlidir. Binadaki yangın
merdiveni çıkışlarının sorumlularını belirleyin. Genel olarak güvenlik nedeniyle yangın merdiveni
çıkışları kilitli tutulmaktadır. Çıkışlara yakın yerde çalışan bir kaç personeli görevlendirmek bu sorunu
kısmen de olsa çözer. Yangın eğitimi ve müdahalesi dışında yangın vanalarını çalışıp çalışmadığı, yangın

tüplerinin periyodik kontrolleri yapılarak dolu olup olmadıkları, Yangın tüplerinin olması gerektiği
bölgelerde olup olmadığı ve tüm personelin yangın tüpü eğitimi olmadıkları sık sık kontrol edilmelidir.
Özellikle, Patlayıcı, zehirleyici ve radyoaktif madde bulunan binalarda yangın riski diğer binalara oranla
çok fazladır. Üstelik bu maddelerin yaşatacağı sorunlar yangın basit bir yangına oranla kat kat fazladır.
Bu tür malzemelerin bulunduğu ortamlarda güvenlik önlemleri çok fazla olmalıdır.
Alarm Sistemleri: Acil bir durumda ilk olarak alarm sistemlerinin devreye girmesi gerekir. Bu
nedenle binalarda alarm sisteminin olup olmadığı, eğer varsa çalışıp çalışmadığı çalışmıyorsa
onarılabilecek durumda olup olmadıkları iyi bilinmelidir. Eğer sorun varsa aksaklıkların giderilmesi ve
alarm sisteminin devreye girmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Edindiğimiz deneyimler ülkemiz insanının
alarm zillerini dikkate almadığını göstermiştir. Bu nedenle personelin mutlaka alarm zillerini dikkate
almaları konusunda uyarılmaları gerekir.

Şekil 1.4. Deprem Önce Yapılması Gerekenler
Toplanma Bölgesinin Belirlenmesi: Bir afet sırasında acil eylem planı gereği uygulanan
boşaltım planı % 100 başarılı olsa bile dışarı çıkacak personelin nerede toplanacağı çok önemlidir. Dışarı
çıkacak personelin risk altında olması planın başarısını gölgeler. Toplanma bölgesinin binaya yakın
olması ve etrafında başka yapıların bulunmadığı geniş bir alan olması gerekir. Liseye kadar olan
okullarda okul bahçeleri –ideal toplanma bölgelerdir. Ancak okulların acil eylem planında dikkat
edilmesi gereken önemli bir nokta var. Afet sonrasında veliler çocuklarını almaya gelinceye kadar
çocuklar okulda kalmalı, başka bir yolla evlerine gönderilmemelidir.

Belgelerin Yedeklenmesi: Afet sonrasında bazı bilgilere hemen erişmek çok kolay olmayabilir.
Bu nedenle önemli evrakların korunması için tedbir alınmalı ve gerekirse yenilenmelidir.
Afet Güvenliği: Deprem ilk olarak güvenliğin devreye girmesi gerekir. Eğer Güvenlik devreye
giremezse acil bir durumun afete dönüşme olasılığı çok fazla olabilir. Bu nedenle afetler için özel
güvenlik tedbirleri de alınmalı ve afetlerde güvenlik ile ilgili olarak güvenlik kuvvetleri kendini daha iyi
eğitmelidir
Tatbikatlar: Acil eylem planı gereği yapılacak tatbikatların önemsenmesi ve tatbikatı yapacak
olan kurumların işlerini çok ciddiye alması gerekiyor. Tatbikatlar iş olsun veya yapılması zorunlu diye
yapılmamalı. Tatbikatlar için hazırlanan senaryolar gerçeğe çok yakın olmalı ve tatbikatta görev yapanlar
ise sanki gerçek bir afet çalışmasındaymışçasına ciddiye almalılar. Aksi taktirde yapılan tatbikatlar
amacın çok dışında kalır ve şova dönüşür. Amaç sürekli tatbikatlar yaparak afetlere karşı toplumun
sürekli uyanık durmasını sağlamaktır.

1.5. Müdahale Çalışmaları
Afet çalışanlar için en en istenen hatat hiç istenmeyen aşama müdahale eşamasıdır. Ne yazık ki
ülkemizde hâlâ müdahale çalışmaları önlem va hazırlık çalışmalarının önünde gelmektedir. Kriz anı
olduğu için afetin en kritik aşamasıdır. Bu aşamayı atlatmanın en kolay ve akılcı yolu hazırlık
çalışmalarının yeterli olmasıdır. Ancak eğer afet öncesi çalışmalar yetersiz ise bu aşaamda acil durum
afete dönüşür. Bu durumda yapılacak tek şey bu aşamayı hızlı bir şekilde atlatmaktır. Bunun tek yolu da
hızlı ve bilinçli harekettir İlk iki aşama başarısız ve eksik olmuştur.
Afetin oluşumunu takip eden ve afetin oluşundan hemen sonra başlayarak, afetin büyüklüğüne
bağlı olarak birkaç saat, birkaç gün ila birkaç aylık bir süre içerisinde yapılan acil müdahale
faaliyetleridir. Bununla birlikte acil müdahale, sıkıntılı yöneticiler, acılı ve şaşkın insanlar, yabancı ve
zor bir çevre, sevimsiz kararların alınması, yetersiz bilgi ve sıkışık zaman demektir. Ne olursa olsun
afetlere müdahalede temel prensip, başlangıçta ne kadar hızlı ve verimli müdahale, o kadar az can ve mal
kaybı şeklinde ifade edilir.
Artık burada büyük bir kriz ve ardından afet beklenmelidir . Deprem sırasında yapılan çalışmalar
kurtarma ekiplerini yaptıkjları çalışmalardır. Oysa aynı anda binaların içinde büyük yaşam savaşları
verilnektedir.Aynı durum burada da geçertlidir eğer önceden hazırlık çalışmaları yapmışsanız evinizin
veya iş yerinizin içide nasıl hareket etmeniz gerektiğin ibilirsiniz. Ama eğer daha önce hazırlık
yapmadısysanız evinizin içinde bir afet yaşamaba başlamışrınzı demektir. Depreme müdahale
çalışmalarından önce deprem anında nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapmak faydalı
olacaktır.

1.5.1. Deprem Sırasında Nasıl Davranılmalıdır?
Paniği Önleyin: Deprem sırasında kaçınmanız gereken ilk şey paniktir. Televizyonlara çıkan bazı
Afet uzmanları (!!!) “panik olmayın” demenin yanlış olduğunu söyleyip duruyorlar. Bunları söyleyen

sözde afet uzmanları, afet anında afet bölgesine gideceklerine televizyonlarda demeç verdiklerinden, afet
anında insanların neler yaşadıklarını görme şansını hep kaybediyorlar(!). Afetler hakkında insanları
bilgilendirmek için yıllara afetlerde çalışmış olmak gerekiyor. Kitap okuyarak, çeviri yapılarak afetler
öğrenilemez. Öğrenilemediği gibi de insanlar yanlış bilgilendirilir.
Panik olmadığı için sağ kalan insan sayısı hiç de az değildir. Panik durumu, sadece deprem veya
yangında değil yaşamınızın her anında size zarar verebilir. Deprem sırasında paniğe kapılmazsanız hem
kendinizin hem de yanınızda bulunanların yaşamlarını kurtarabilmek için daha sağlıklı kararlar
verebilirsiniz.
Bunu bir örnekle açıklarsak daha anlaşılır hale getirmiş oluruz. Deprem olduğunda bir yapı
markette iseniz sarsıntı başladığında herkesin panik içinde kapılara hücum ettiğini göreceksiniz. İnsanlar
panik halinde bir an önce dışarı çıkmak isteyeceklerdir. Ba uda ciddi bir yaralanma ve can kaybına yol
açar. Çünkü insanlar panik halinde birbirlerini ezerler. Oysa dışarı kaçmak yerine üzerinize düşecek
cisimlerden korunup biraz sakin olursanız çok değil en fazla bir –iki dakika içinde hiç acele etmeden
dışarı çıkabilirsiniz.
Panik olmamak için olay hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bir olayı ne kadar iyi
öğrenirseniz o olaydan o kadar az çekinirsiniz. Bilgi toplumlarında bu böyledir.
Deprem sırasında bina içindeki davranışlar: Zemin kattakiler dışarı çıkmalı, diğer kattakiler
depremin bitmesini beklemelidir. İlk sarsıntının hissedildiği anda zemin katta olanlar, daha önce yapmış
oldukları deprem durum plânına uygun olarak en kısa sürede dışarı çıkarak binadan uzaklaşmalıdır. Bu
çıkış için süre vermenin fazla bir anlamı yoktur. Çıkılabilecek en kısa sürede dışarı çıkılmalıdır. Ancak
dışarı çıkmak tam bir çözüm değildir. Eviniz sağlamsa evde kalmanız daha güvenlidir.
Diğer katta bulunanlar ise daha önce evlerinin içinde belirlemiş oldukları korunma bölgelerine
saklanmalıdır. Bu korunma bölgeleri yataklar, banyo küvetleri, çamaşır makineleri, çekyatlar, bulaşık
makineleri ve içi dolu çeyiz sandıkları gibi ağırlık merkezleri yere yakın, geniş hacimli ve dayanıklı
nesnelerin yanlarındaki boşluklardır. Bu nesneler ezilip büzülmekte ama kesinlikle yok olmamaktadırlar.
Okullarda ise sıraların altına girmek yerine yanlarına yatmak daha mantıklıdır. Geniş hacimli,
ağırlık merkezleri yere yakın, dayanıklı nesneler enkaz hâline gelen binalarda üzerlerine düşen kolon,
kiriş veya tavanlara direnebilmektedirler. Direnen nesneler, insanların nefes alarak yaşayabilecekleri
boşluklar oluşturabilirler. İşte bu boşluklara yaşam boşluğu adı verilir
Yaşam boşluğu oluşturabilecek nesnelerin yanında cenin pozisyonu alarak korunabilirsiniz.
Cenin pozisyonu en küçük yer kapladığınız bir konumdur. Sırtınızı yanına yattığınız nesneye dönüp yan
yatarak bu pozisyonu almanız, hem ellerinizle başınızı korumanızı hem de üzerinize düşecek cisimleri
daha iyi görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca böbreklerinizden biri bu pozisyonda daha az zarar görecektir.
Cenin pozisyonu alarak kurtulan birçok insan olmuştur.
Bu sözünü ettiğimiz yöntem yıkılması muhtemel binalar için geçerlidir. Sağlam binalarda
yapılacak tek şey bir yere tutunarak depremin geçmesini beklemektir.

Şekil 1.5. Deprem sırasında yıkılma olasılığı olan bir binada yapılması gerekenler
Depremden korunmanın en sağlıklı yolu ise sağlam binalarda yaşamaktır. Bunu asla aklınızdan
çıkarmayın
Deprem kurtarma çalışmaları sırasında daha önce uyguladığımız bazı bilgilerin yetersiz kaldığı
ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler inşaat standartlarına göre yapılmış olan binalar için geçerlidir. Oysa 17
Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri, binalarımızın çoğunun inşaat standartlarına
göre yapılmadığını ortaya koymuştur. Örneğin masaların altına girerek korunmanın temelinde binaların
çok sağlam olması yatmaktadır. Sağlam bir masanın altına girerek sadece yukarıdan düşen cisimlerden
korunabiliriz. Bina yıkılacak olursa masalar da bina ile birlikte yerle bir olmaktadır. Aynı şekilde kapı
pervazları, kolon ve kirişler de can kurtarma yerine tam tersine insanların ölümüne yol açmaktadır.
Marmara ve Düzce depremlerinde yüzlerce insan, bilinçli olarak bu tür yerlerde saklanmış ve tümü
yaşamını kaybetmiştir.

Şekil: 1.6. Depremde yıkılma olasılığı olan bir binada korunma bölgeleri
Kolon ve kirişler ise kurtarma çalışmaları sırasında birçok insanın çıkarılmasını zorlaştırmaktan
başka bir işe yaramamıştır. Ayrıca bina yıkıldığı zaman üzerinize ilk düşecek cisimler de bunlardır.
Deprem sırasında sarsıntı nedeniyle pencerelerden düşerek hayatınız kaybedebilirsiniz. Bu yüzden
pencerelerden uzak durun. Binanız yıkılmasa bile merdivenler zarar görebilir. Panik hâlinde dışarı
çıkmaya çalışırken yıkılmış veya kısmen zarar görmüş merdivenlerden düşerek yaralanabilirsiniz. Bu
bilgilerin yıkılan binalar için olduğunu asla unutmayın.
Yatak yanları: Yatak odalarında deprem sırasında yatağın her iki yanına yatmak iyi bir korunma
sağlayabilir. Enkaz altına gelen bir binada yatağın üst ve altı tamamen tahrip olurken yatak kenarlarında
bir insanın korunacağı kadar yaşam boşluğu kalmaktadır. Yatakların yanlarına cenin pozisyonu alarak
yatmak yatak odasında yapılacak en akılcı harekettir.
Döküm küvetler: Banyolarda bulunan döküm küvetlerin yanlarında önemli yaşam boşlukları
oluşmaktadır. Deprem sırasında eğer banyoda isek bu tür küvetlerin yanına cenin pozisyonunda yatmak
yapılacak en sağlıklı harekettir.
Çamaşır makineleri: Üzerine düşen ağır cisimlerin baskısı altında ezilen, büzülen ama kesinlikle
yok olmayan çamaşır makinelerinin yanına, cenin pozisyonu alınarak yatılmalıdır.
Çekyat kenarları: Üzerlerine düşen ağır cisimlere karşı esneyerek direnen çekyatların
kenarlarında da önemli yaşam boşlukları oluşmaktadır.
Para kasaları: İş yerlerinin çoğunda ve bazı evlerde de bulunan çelik para kasaları önemli bir
korunma nesnesidir. Bu tür cisimlerin kenarlarında da kurtarma çalışmaları sırasında önemli yaşam
boşlukları tespit edilmiştir.

Çeyiz sandıkları: İçi dolu çeyiz sandıkları da düşen tavanları tutarak önemli yaşam boşlukları
oluşturmaktadır.
Bulaşık makineleri: Aynı çamaşır makinesi gibi bulaşık makineleri de direnmekte ve yanlarında
önemli yaşam boşluklarının oluşmasına neden olmaktadır.
Fırınlar: Tek başına fazla koruyucu özelliği olmamakla birlikte, mutfak tezgâhı içinde bulunan
bulaşık makinesi ve buzdolabı ile birlikte çok büyük yaşam boşluklarının oluşmasına neden olmaktadır.
Buzdolapları: Sallanma nedeni ile devrilme tehlikesi olsa bile iyi monte edildiği takdirde tek
başına mutfağın önemli bir bölümünü ayakta tutacak özelliğe sahiptir. Devrilse bile kapladığı alan yaşam
boşlukları oluşturabilir. Deprem sırasında bina dışındaki davranışlarımız Aşağıdaki gibi olmalıdır.

Şekil: 1.7. Enkaz altında kalanların davranış Şekilleri

1.5.2. Enkaz Altında kalanlar nasıl davranmalıdır
Enkaz altında kalanlarla yaptığımız görüşmelerde, “başlarına gelenleri kabul ederek sakin
olduklarını söylemişlerdir” Bu sakinlik onların kurtulmasında çok önemli bir rol üstelenmiştir. Enkaz
altında kalanların nasıl davranması gerektiği şekil 2. 3 de detaylı olarak anlatılmıştır.
Elektrik telleri ve direkleri, pencereler, binalar ve köprüler gibi üzerinize düşebilecek cisimlerden
uzak durmalısınız. Araba içinde iseniz arabayı hemen güvenli bir yere çekin ve bekleyin. Araba güvenli
bir yerde değil ise arabayı hemen terk edin. Araba bir köprü altında veya otoparkta iken depreme
yakalanırsanız hemen arabadan inerek arabanın yanına yatın. Arabanın içinde kalmayın. Arabanın metal
aksamı yüzünden araba ezilse bile yanında yaşan boşlukları oluşabilmektedir

1.5.3. Deprem Bittiğinde Nasıl Davranılmalıdır?
Genel kural hep aynıdır. Asla panik olmayın ve sakin düşünüp nasuıl hareket edeceğinizi kara
rverin. Her şeyden önce evinizi gzle kontrol edin .Kolon ve kirişlerde çatlama patlama olmamışsa, yani
eviniz sağlamsa dışarı çıkmamanız daha iy iolur. Ancak evinizde hasar varsa sakin olarak yavaş
hareketlerle dışarı çıkın. Deprem sonrası yapılacaklar Şekil 2.4 de dataylı olarak anlatılmıştır

Şekil: 1.8. Deprem sonrasında yapılması gerekenler.

1.6. Depremlerde Müdahale
Müdahale aşaması kısaca; İlk haber alımı ve bölgeye ulaşım, güvenliğin sağlanması, varsa
yangınların söndürülmesi, gereksiminlerin belirlenmesi, sağlık ekiplerinin devreye girmesi, Arama –
Kurtarma ekiplerini çalışması, haberleşmenin sağlanması, tahliye, geçici barınma alanlarının korunması,
yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak sağlanması, çevre sağlığını düzenlenmesi, hasar tespiti ve tehlikeli
yıkıntıların hızla kaldırılması aşamalarını kapsar. Yani müdahale aşaması doğrudan doğruya afetle
mücadel aşamasıdır. Arama Kurtarma dersinde detaylı olarak işlediğimiz bo konuya bu derste fazla
değinmeyeceğiz. Dersin uygulamasında bu konuyla ilgili bol bol çalışma yapılacaktır.

1.6.1. Depremlerde Arama ve Kurtarma Çalışmaları
Her arama kurtarma çalışmasına olduğu gibi depremde de öncelikle güvenlik ön plandadır. Kendi
güvenliğini sağlayamayan başkasının güvenliğini sağlayamaz. Dolayısıyla kurytarmak isterken
kurtarılacak duruma düşülebilir. Enkaz dinlemesi yapılırken mutlaka kaçış noktalarının belirlenmesi
gerekir.
Sesli Arama: Enkazın etrafına arama personeli yerleştirilerek sessizlik sağlanır ve önce üç kez
bağırılarak üç kez de metal bir çubuğa vurularak aşağıya mesaj verilmesi ve sonra aşağıdan gelecek
seslerin dinlenmesine dayanır.

Cihazla Arama: Dinleme cihazları veya görüntüleme cihazlarıyla yapılır. Çevrede mutlak
sessizlik sağlanarak enkaz altında kalan insanların varlığı saptanmaya çalışılır. Termal kameralarla ise
canlının vücut ısısına göre arama yapılır.
Köpekle Arama: Köpekler deprem arama kurtarma çalışmalarında çok işe yaramaktadır. Ancak
koku yayılmaya başlatınca köpeklerin verimi
İhbarla Arama: En etkili yöntemdir. İnsanlar enkazda canlı varsa ihbar ederler. Tek sakıncası
bazen kendi cenazelerini çıkarttırmak için arama kurtarma ekiplerine yanlış ihbar yapmalarıdır.

1.7. Depremlere Dair Bazı Yanlışlar


Suların ısınması deprem olacağı anlamına gelmez



Suların çekilmesi deprem olacağı anlamına gelmez



Denizde kıyının birkaç metre çekilmesi tsunami olacağı anlamına gelmez.



Radon gazında artış gözlenmesi deprem olacağı anlamına gelmez.



Hayvanlar depremi hissedebilirler ama hayvanlar deprem uyarısı yapmaz.



Depremin ne zaman olacağını bilemeyiz. Bunu söyleyenlere kuşkuyla bakın. Levha tektoniği
kuramı gereği depremin yerini ve yaklaşık büyüklüğü söyleyebiliriz ama ne zaman olacağını
söyleyemeyiz.



Depremin şiddeti verdiği zararla, büyüklüğü ise açığa çıkan enerjiyle ilgilidir. Bu nedenle
7.4 veya 6.2 şiddetinde deprem söylemi yanlıştır. Doğrusu 7.4 veya 6.2 büyüklüğünde olmalıdır.



Artçı deprem tanımı doğrudur. Ancak öncü deprem yaklaşımı doğru değildir. Hiç kimse bu
depremler gelecek daha büyük bir depremin habercisidir diyemez.


yetecektir.

Deprem çantası abartılmaktadır. Küçük bir sırt çanta dışarı çıkmak zorunda kalırsanız size

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde dünya üzerinde depreme yol açan etkenler, deprem terimler iile toplumu depreme karşı
bilinçlendirme ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Uygulamalar
Dünya üzerinde depreme yol açan etkenler hakkında bilgi edinerek depremlerin neden sadece dünyanın
bazı noktalarında oluştuğunu araştırınız. Ayrıca farklı toplumların deprem bilinçlendirme çalışmalarını
inceleyiniz.

Uygulama Soruları
1. Levha tektoniği ile depremler ararsında nasıl bir ilişki vardrı?
2. Deprem bittiğinde insanlar nasıl davranmalıdırlar?

Bölüm Soruları
1. Dünya üzerinde deprem olmasının nedenleri nelerdir?
2. Ülkemizin deprem riski nedir?
3. Türkiye'de neden çok fazla deprem olmaktadır.
4. Depremin büyüklüğü nedir?
5 .Depremin şiddeti nedir?
6. Arama kurtarma çalışmaları afet yönetiminin hangi aşamasında yer alır?
7. Yıkılmakta olan bir binada nasıl hareket etmeliyiz?
8. Deprem acil tahliye planları nasıl yapılır?
9.Deprem öncesi ne tür çalışmalar yapılmalıdır?
10. Deprem sırasında nasıl davranmalıyız.

2. KÜTLE HAREKETLERİ ÖNLEMLER VE UYGULAMALAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölüm, Ülkemizde en sık kaşrılaşılan doğa kaynaklı afetlerden biri olan kütle heyelanlarla ilgili
bilgiler içermektedir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kütle hareketleri nelerdir?

2)

Kütle hareketlerine yol açan nedenler nedir?

3)

Kütle hareketlerine karşı ne gibi önlemler alınabilir?

4)

Kütle hareketlerine bağlı olarak oluşan zararlar nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kütle hareketlerinin tanımı

Kütle hareketlerinin
anlaşılması

Ders kitabı, ilgili kitaplar,
internet ortamındaki ilgili
materyaller

Heyelenlara bağlı oluşan
zararlar ve tedbirler

Heyelanlara karşı
Ders kitabı, ilgili kitaplar,
alınabilecek önlemlerin neler internet ortamındaki ilgili
olduğu
materyaller

Anahtar Kavramlar


Kütle hareketi



Şev açısı



Kayma düzlemi



Akma, kayma,



duraysızlık

2.1. Kütle Hareketlerinin Tanımı
Jeolojik ortamda, kütleler sadece erozyonla aşınıp taşınmazlar. Yerçekimi, kütleleri hareket
ettiren bir diğer unsurdur. Kütlelerin ağırlıkları, bu kütleleri yerinde tutan kuvvetler ulaştığı anda, kütle
hareketleri başlar. Bu hareketler, çok küçük boyuttan kilometre boyutuna kadar heyelanlar, kaya
düşmeleri ve kaya çığları şeklinde olabilir. Özellikle ülkemizde önemli can kaybı ve hasarlara yol açan
kütle hareketlerinin incelenmesinde ve mühendislik girişimlerinde ele alınmasında gerek ve yarar vardır.
Kütle hareketleri, kaya veya zeminin (toprağın) yerçekimi etkisi ile yamaç aşağı kayması
sırasında rol oynayan tüm işlevlerle ilgilenir. Kaya malzemesinin bozunma ve parçalanmasının bir
sonucudur. Özellikle tepe ve dağlık kesimlerin erozyonunun önemli bir parçasıdır. Özellikle dağlarda
kaymalarla yer şekillerini değiştirirler. Bu kaymalar sonucu harekete geçen kütleler, yamaçlarda
molozlar şeklinde birikir ve bazen akarsu yataklarına baraj yaparak doğal göller oluştururlar. Gerek bu
kayma alanlarını gerekse de moloz tortullarını inceleyen yerbilimciler, bu alanlarda eskiden oluşmuş yer
hareketlerini anlayabilirler. Yine bu sayede bu alanların bu anlamda bir risk taşıyıp taşımadıkları ortaya
çıkabilir.
Kütle hareketlerinin oluşumunda insanın da etkisi vardır. ABD'de, doğal olarak yılda 600 milyon
ton malzemenin doğal yollarla hareket ettiği bilinmektedir. Genellikle, insan eliyle yapılan
değişikliklerin doğal koşullarla olanlara göre az olduğu düşünülmektedir. Buna karşın, yine ABD'de,
evlerin ve inşaatların yapılması için yürütülen çalışmalar ile 800 milyon ton malzemenin insan eli ile
kazıldığı ve hareket ettirildiği bilinmektedir.
Bu bölümde, kütlelerin niçin hareket ettiği, hareketlerin farkları ve iklim, plaka tektoniği ve insan
etkinliğinin hareketlerle olan ilişkileri ele alınmıştır.

2.2. Kütle Hareketlerini Başlatan Unsurlar
Arazi gözlemleri, kütle hareketlerini başlatan başlıca unsurların şunlar olduğunu göstermiştir:
1) Yamaç malzemelerinin türü: Yamaç malzemeleri, sağlam kaya kütlesi veya kayaçların
bozunmuş kısımlarından oluşan (toprak dâhil) zemin (regolith) olabilir. Bu malzemeler, tutturulmamış
(gevşek ve çimentolanmamış, unconsolidated) veya tutturulmuş (sıkışmış ve çimento mineralleri ile
bağlanmış) olabilirler.
2) Malzemelerin su içeriği: Malzemelerin içindeki su miktarı (su içeriği) malzemelerin ne kadar
gözenekli (taneler arası boşluklu) ve ne kadar yağmur veya diğer kaynaklardan su aldığına bağlıdır.
3) Yamaç eğimi ve duraysızlığı (instability): yamaç eğimi ve duraysızlığı, yamaç
malzemelerinin düşme, kayma ve bazı koşullarda akma eğilimlerini değiştirir.
Bu üç unsurda doğada çalışır fakat bunlardan insan etkilerine en fazla bağlı olanlar yamaç (şev)
duraysızlığı ve su içeriğidir. Üç unsurunda etkisi aynıdır: kaymaya olan direnci azaltırlar ve bunun
sonucunda yerçekimi kuvvetleri ağır basarak kütle hareket etmeye başlar.

Şekil: 2.1. Kütle hareketlerini etkileyen unsurlar.

2.3. Kütle Hareketlerinin Çeşitleri
Her ne kadar halk dilinde her türlü kitle hareketi "heyelan" olarak anılsa da, birbirinden farklı
yönleri olan bu hareketlerin isimlendirilmesinde fayda vardır.
Jeologlar, kütle hareketlerini şu unsurlara bağlı olarak sınıflandırırlar:
1) Malzeme türü (örneğin kaya veya tutturulmamış moloz)
2) Hareketin hızı (yılda birkaç santimetreden saatte kilometrelere kadar)
3) Hareketin türü: kayma (az çok bir birim şeklinde hareket) veya akma (malzeme akışkan gibi
davranır)
Bazen bir hareket, bu sınıflardan bir kaçına bağlı özellikler gösterebilir. O takdirde, hareketin ana
özelliğine bakılarak bir isim verilmelidir (örneğin kaymalarında olduğu bir genel akma olayı).

2.4. Kütle Hareketlerini Kontrol Eden ve Tetikleyen Faktörler
2.4.1. Jeolojik – Hidrojeolojik Nedenler


Malzemenin litolojik özellikleri



Zayıf, hassas, makaslamaya uğramış malzeme,



Malzemedeki süreksizlikler ve özellikleri



Malzemenin hidrojeolojik davranışı



Tersine uzanan yapının kırılması,



Geçirgenlikteki zıtlık,



Sertlikteki zıtlık

Bir şevdeki malzemenin çeşidi o şevde oluşabilecek duraysızlık tipi ile doğrudan ilişkilidir.
Yenilme türü ve yüzeylerinin yeri, farklı litolojilerin ardalanması, bozuşması, sert ve yumuşak
katmanların varlığı, sıkışma dereceleri, çimentolanma özellikleri, tane boyu gibi litolojik özelliklerine
bağlıdır. Litolojik özelliklerdeki olumsuz değişimler kesme dayanımını azaltarak şevlerin yenilmesine
neden olmaktadır. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.


Bileşim, doku ve yapı,



Kırıklar ve faylar,



Tabakalanma ve foliasyon düzlemleri,



Breşik zonlar,



Masif kaya ve plastik malzemeler,



Geçirgenliği farklı, ardalanmalı malzemeler



Malzemelerde bozuşma, fiziksel ve kimyasal reaksiyonlardan dolayı değişimler,



Kayalarda fiziksel parçalanma,



Kil minerallerinin su alması,



Killerin ve killi kayaların kuruyarak çatlaması,



Malzemelerin çözünme ve yıkanması,



Killerin plastikliğinde artış.

Şekil: 2.2. Farklı kütle hareketlerine örnekler.
Jeolojik yapı ve süreksizliklerin şev duraylılığını belirlemede çok belirgin bir rolü vardır.
Oluşabilecek problemler yapısal bileşenleri ile yükseklik, eğim ve yönelim gibi geometrik şev
parametrelerinin birleşimi ile kontrol edilir.

Şevin altında uzanan kayalar şevle aynı yönde eğime sahip olduğunda kütle hareketinin olma
olasılığı kayaların şevin zıt yönünde yatay ya da eğimli olması durumundan daha yüksektir.
Kayalar şevle aynı eğime sahip olduğunda ise çeşitli düzlemler boyunca süzülen su komşu kaya
tabakaları arasında kohezif olma özelliğini ve sürtünmeyi azaltır. Bu, özellikle ıslak olduğunda kaygan
hale gelen kil tabakaları mevcut olduğunda doğrudur.
Eklemler boyunca geçen su kayayı ayrıştırarak üstteki kayacın ağırlığı onu düşürene kadar bu
açıklıkları genişletir.

Şekil: 2.3. Jeolojik ve hidrojeolojik unsurlar ile kütle hareketleri arasındaki ilişkiler.
Çoğu yenilmeler yeraltı suyunun boşluk basınçları ve şev malzemesinin aşınmasını da içeren
etkilerle meydana gelir. Bir şevde su varlığı zemin dayanımını azaltmakta ve duraysızlığı teşvik eden
kuvvetleri de artırarak şev duraylılığını azaltmaktadır.
Kütle hareketlerinde suyun etkileri şu şekilde sırlanabilir:


Normal gerilmenin azalmasıyla yenilme yüzeylerinin kesme dayanımında azalma,



Çekme çatlaklarında artan basınç nedeniyle şev aşağı yönde kesme kuvvetinde artış,



Doygunluktan dolayı malzemenin ağırlığında artış,



Su içeriği artışından dolayı yumuşama,



YAS akışı nedeniyle borulanma,



Mineralojik değişimler,



Donma nedeniyle süreksizliklerde açılma.

Uzun süreli yağışlar veya bir rezervuar ya da göl inşasından sonra yamaçlarda yükselen su
seviyesi boşluk suyu basıncını artırarak heyelanları tetikleyebilir (Vajont barajı 1963). Su seviyesindeki
ani düşümlerde şev duraysızlığı açısından en elverişsiz durumu oluşturmaktadır.

2.4.2. Morfolojik Nedenler


Şev özellikeri



Tektonik ve volkanik yükselme,



Buzul gerilmesi,



Yamaç topuğunun akarsu tarafından aşındırılması,



Yamaç topuğundaki dalga aşındırılması,



Yamaç topuğundaki buzul aşındırılması,



Yeraltı aşındırması,



Yamaç üzerine veya yamacın tepesine yük konulması,



Bitki örtüsünün ortadan kaldırılması

Şev açısı, genellikle kütle hareketlerinin başlıca nedenidir. Genelde şev açısı ne kadar yüksekse
o şev o denli az duraylı olarak görülmektedir. Bu yüzden dik şevlerin kütle hareketleri geçirmesi düşük
eğimli olanlardan daha olasıdır. Çökme olmadan bir şevin dayanabildiği en yüksek açı duruş açısı /
güvenlik açısı / doğal yığın açısı (angle of repose) dır. Bu açı değerinde şev malzemesinin kesme
dayanımı ile yerçekimi kuvveti tam olarak dengelenir. Pekişmemiş malzemelerde normalde duruş açısı
25° ile 40° arasında değişir. 40° den daha yüksek eğimli şevler genellikle bozunmamış kayadan oluşur.

Şekil: 2.4. Kütle hareketlerinde şev açısı ve morfolojik özelliklerin etkileri. Irmak
aşındırmasıyla şevin altının oyulması şev açısını artırarak şevin tabanını kaldırır ve şev yenilmesine yol
açabilir.

2.4.3. Fiziksel Nedenler


Şiddetli yağmurlar,



Karın hızlı erimesi,



Taşkın ve gel-git olayında suların hızlı çekilmesi,



Deprem,



Volkanik püskürme,



Çözülme,



Donma ve çözülme yoluyla ayrışma,



Şişme-büzülme yoluyla ayrışma,



Olağanüstü yağışların devam etmesi

Bitki örtüsü yamaç duraylılığını birkaç şekilde etkiler. Yağmurlu fırtınada suyu emerek alan bitki
örtüsü kesme dayanımı yitimine yol açacak biçimde şev malzemesinin suya doygunluğunu azaltır. Bitki
örtüsünün kök sistemi de toprak partiküllerini birbirine bağlayarak ve toprağı ana kayaya tutundurarak
şevin duraylı hale gelmesine yardım eder. Bitki örtüsünün doğal ya da insan etkinlikleriyle yok edilmesi
birçok kütle hareketinin başlıca nedenidir.
Bitki kökleri, derine giden cinsten olanlar yamaçın duraylılığını sağlar şekilde etki yapar. Örneğin
heyelanları önlemek için kökü derinlere giden, gövdesi fazla büyümeyen bitkiler önerilir. Kökün
derinlere gitmesi, gözenek ve çatlaklardaki suyu alır. Ağaçların gövdesi çok fazla büyürse yamaca ek
yük getirir. Bundan dolayı da kayma gerçekleşir.

2.4.4. İnsani Nedenler


Yamacın veya topuğun kazılması,



Yamaca veya tepesine yük konulması,



Göl suyu seviyesinin aşağı doğru çekilmesi,



Ormansızlaştırma,



Toprağı sulama,



Maden kazıları,



Yapay titreşimler,



Kullanımdan kaynaklanan su kaçakları

Arazi gerilmelerinin şev duraylılığında önemli rolü vardır. Malzemenin boşaltılması,
doldurulması ya da yığılması şev üzerinde problemlere yol açabilir. Bir şev kazıldığı zaman yük
kalkmasıyla oluşan gerilme rahatlaması malzeme özelliklerini değiştirebilir.

Doğal koşullarda malzemenin yükü şevi destekleyen taneler arasında sürtünme ile birlikte taneler
arası dokanaklarla taşınır. Aşırı yüklenmenin ortaya çıkardığı ek ağırlık sırayla kesme dayanımını azaltıp
şev malzemesini zayıflatarak malzeme içindeki su basıncını artırır ve şevin yenilmesine neden olur.

Şekil: 2.5. Duraysız bir yamaçta yapılan binaların sebep olduğu heyelanlar.
Yol yarmaları ve yamaçta inşaat alanları için yapılan kazılar yamaç yenilmesinin bir başka önemli
nedenidir.

Şekil: 2.6. Stabil bir yamaçta yapılan bir yol kazısı sonucunda meydana gelen heyelanlar.

Şekil: 2.7. Kütle hareketlerinde insan etkileri.

2.5. Kütle Hareketlerinin Önlenmesi ve Zarar Azaltma
Kütle hareketlerinin önlenmesi için yapılacak işlemler temel olarak; bu olayları meydana getiren
sebepleri ortadan kaldırmak, kaydırıcı kuvvetleri azaltarak ve tutucu kuvvetleri çoğaltmakla olanaklıdır.
Bu kapsamda alınacak önlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
A. Şev geometrisinin değiştirilmesi
1. Şev açısının düşürülmesi
2. Şevin tepesinden ağırlık kaldırılması
3. Şev topuğunda ağırlık konulması ya da artırılması
4. Palye inşaası (basmaklama)
B. Drenaj
1. Yüzey direnajları
2. Derin direnajlar
C. Şev içerisine drençli yapısal bileşenler yerleştirerek zemin dayanımının artırılması
1. Kazıklar ve mikro kazıklar gibi makaslanmayan elemanların yerleştirilmesi
2. Civata ve ankrajlar gibi sürtünme kuvvetlerini artıran elemanların yerleştirilmesi
3. Jet enjeksiyonu kolonları

D. Duvar ya da diğer istinat bileşenlerinin inşaası
E. Yüzey koruma yöntemleri
Topuğa basit taş-duvar örme, beton istinat duvarları yapma, ahşap, beton ya da çelik kazık çakma
ve benzeri yöntemler uygulanır. Bu yapılar yeterince derine indirilmelidir. Bunun içinde kayma
yüzeyinin derinliği ve su tablasının konumu bilinmelidir.
Drenaj: Yüzey suları genellikle eğimli yerlerde birbirine dik veya balıksırtı drenlerde toplanır ve
şevden dışarı atılır. Heyelanın başlangıç noktası gerisinde boydan boya uzanan çevirme hendekleri
yapılarak yağış sularının heyelan olacak alana girişi önlenir. Şevlerdeki yeraltı suyu boru, hendek, yatay
sondaj, tünel, galeri ve benzeri drenaj sistemleri ile drene edilerek veya pompaj kuyuları yapılarak dışarı
atılır. Böylece boşluk suyu basıncı azalacak, kohezyon artacak ve dolay ısıyla kaydırıcı kuvvetlerin etkisi
azalmış olacaktır.

Şekil: 2.8. Yamaç duraylılığını sağlamak için oluşturulan drenaj sistemleri.
Şev içerisine drençli yapısal bileşenler yerleştirerek zemin dayanımının artırılması: Şevli
alanlarda yamaç stabilitesinin sağlanması için modern teknolojik iyileştirme yöntemleri
kullanılmaktadır.
Bunlar özellikle şevleri dış etkilerden, en önemlisi de yüzey sularının girişinden korumaya
yönelik çalışmalardır. Bunun için şev yüzeyi çimlenir, taş ya da betonla örtülür veya çelik levhalarla
kaplanır. Kimi yerde ağaçlandırılır. Yamaçlara su seven, köklü ve bodur ağaçlar dikilir. Böylece köklerin
toprağı tutması sağlanır.

2.6. Kütle Hareketlerinden Korunma
Kütle hareketlerinin ve özellikle heyelanların önlenmesi çoğu zaman imkânsızdır. Kütle
hareketleri ani veya yavaş ilerleyen hareketler şeklinde gelişmektedir. Ani kütle hareketlerinde çoğu
zaman hareketten kurtulmak için yeterli zaman olmaz. Bu durumda hareketin türüne göre farklı hareket
tarzları belirlenmelidir. Örneğin yoğun bir yağış sonucunda meydana gelen bir heyelanda eğer bir bina
içinde kalmışsanız öncelikle sakin olmalı, panik yapmamalısınız. Sağlam olduğunu bildiğiniz eşyaların
altına veya yanına sığınmalısınız. Pencere, balkon, merdiven ve asansörden uzak durulmalı, enkaz altında
kalmışsak, yerimizi belli etmek için cisimlere vurarak ses çıkartmalıyız.

Hareket durduktan hemen sonra binadan hemen çıkmalıyız. Güvenli ve açık alanlara gitmeliyiz.
Gaz kaçağı ve benzeri riskler bulunuyorsa yanıcı maddelerle binalara yaklaşmamalıyız. Ailemizle
önceden belirlenen yerlerde buluşmalıyız.
Eğer kütle hareketi geliştiğinde bina dışındaysak mutlaka kütle hareketinin ilerleme yönünden
farklı bir noktaya sığınılmalı, hareket eden kütlelerin üzerinde ve hareketin ilerleme yönünden
kaçılmalıdır.

Bölüm Soruları

1.
2.
3.
4.
5.

Heyelanları tetikleyen unsurlar nelerdir?
Heyelan oluşumunda kayaç türünün etkisi nedir?
Kütle hareketlerini sınıflayınız.
Şev stabilitesi nasıl sağlanır.
Aşağıdakileden hangisi kütle hareketlerini tetikleyen insani nedenlerden biri değildir

a)
b)
c)
d)
e)

Maden kazıları
Ormansızlaştırma
Zeminin kayaçlarının gözenekliliği
Yamacın yada topuğun kazılması
Yapay titreşimler

6.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi Heyelanlara karşı alınabilecek önlemlerde biri değildir?
Yamaç eğiminin azaltılması
Suyun drene edilmesi
Basamaklama yöntemi
Kayma düzlemi üzerine ağır binaların yapılması
Yamaçtan malzeme alarak ağırlığın azaltılması

7.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi zemin duraysızlığı bakımınan suyun etkilerinden biri değildir?
Doygunluktan dolayı malzemenin ağırlığında artış
Su içeriği artışından dolayı yumuşama
Mineralojik değişimler
Zemin sıvılaşmasını engellemesi
Donma nedeniyle süreksizliklerde açılma

Cevaplar 5) C

6) D

7) D

3. SEL, SU BASKINI VE BOĞULMALARLA İLGİLİ PRATİK
UYGULAMALAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sel, su baskını ve boğulmalarla ilgili pratik uygulamları öğreneceğiz.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
5)

Sel nedir?

6)

Sel ve su baskınlarında alınması gereken önlemler nelerdir?

7)

Boğulma anında yapılması gerekenler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sel tanımı ve alınabilecek
önlemler

Sel tanımını yapabilmek.

Boğulmalardan korunmak
için alınabilecek önlemler

Boğulma anında yapılması
gerekenlerin öğrenilmesi ve
korunma süreçleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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Sel



Boğulma



Tsunami

Giriş
Sel ister büyük nehirlerin kıyısına yerleşmiş, ister dağ yamaçlarında yaşıyor olsun, isterse çöllerde
bulunsun her yerdeki insanların rastlayabileceği türde bir doğa olayıdır. Yerleşilen yerlerdeki çeşitlilik
görülme sıklığını değiştirmesine rağmen özellikle sel olayını dikkate almadan kurulan altyapılar bu doğa
olayının bir faciaya dönüşmesine neden olabilmektedir. Ülkemizde sadece 1995 yılında üç
bölgede görülen sel olayı 160 kişinin ölümüne neden olurken her yıl can kaybına neden olmayan seller
sonucu milyarlarca liralık ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Bu amaçla gelişmiş ülkeler sel riskini en
aza indirmek için erken uyarı sistemleri geliştirerek özellikle can kaybını en aza indirmeyi
başarmışlardır.

3.1. Sel Tanımı ve Alınabilecek Önlemler
Selin en sık rastlanan sebebi kuvvetli ve uzun süreli yağıştır. Seller kar erimesi sonucu oluşan
kuvvetli akışlar veya drenaj kanallarının tıkanması sonucunda da meydana gelebilir. Günümüzde
rastlanılan en yaygın sebep ise; kuvvetli yağmur fırtınalarında drenaj sistemlerindeki yetersizlik sonucu
ana nehir kanallarının tamamen dolu olması ile meydana gelen taşmalar sonucu oluşan sellerdir. Dağlık
bölgelerde ise seller kar erimesi veya yağışla birleşen kar suyundan meydana gelir. Çok nadir olarak da
barajların çökmesi ve taşmasından kaynaklanan sellere rastlanılmaktadır.
Akarsuların sutaşıma miktarı değişkenlik gösterir. Bazen uzun süre yağış olmayan veya az yağış
alan bir alanda akışlar yavaşlar bazen de aynı alanda yağışlı bir periyotta güçlü akışlar olabilir. Sellerin
miktarındaki değişkenlik yağışın yoğunluğuna, yağış miktarına, kar erime oranına ve/veya diğer
faktörlere bağlıdır.
İki akarsu havzası arasındaki yağış toplamı veya toplama alanındaki depolama miktarı sel
potansiyelinde önemli rol oynar.

3.2. Sel çeşitleri
Seller oluş hızlarına göre sınıflandırılır; Kuvvetli yağışlardan sonraki birkaç saat içinde veya bir
yerdeki suyun aniden serbest kalması ile oluşan seller ani seller olarak isimlendirilir (Şekil 3.1.). Bu tip
seller örneğin dağlık bölgelerdeki küçük nehirlerin ani ve kuvvetli bir yağışa maruz kalmalarıyla oluşur
ve çok hızlı bir şekilde en üst değerine ulaşır. Sel ise genellikle daha yavaş gelişir ve haftalar boyu etkili
olur. Örneğin büyük nehirler boyunca görülen seller bu tip sellerdir (*).

Şekil: 3.1. Kuvvetli yağışlar sonrası oluşan ve maddi kayıplara yol açan bir sel görüntüsü.

3.3. Sellerin Oluşma Nedenleri
Sele en çok nehir yataklarından taşmalar sonucu rastlanır. Ani ve kuvvetli yağışlar ve kar erimesi
sonucu taşmalar oluşmaktadır. Nehir yataklarına gelen suyun sele dönüşmesine yatakların amacı dışında
kullanılması da çok etkili olmaktadır. Günümüzde çarpık kentleşme sonucu dere yataklarının

gecekondulaşma bölgesi haline gelmesi, ağaçlandırılması, doldurulması veya nehir yataklarının
değiştirilmesi sonucu her yıl ülkemizde büyük mal ve hatta can kayıplarına rastlanmaktadır.
Dağlık alanlarda yağış ve tepelerdeki karın erimesi sonucu dere yatakları taşıyamayacağı
miktarda su ile dolar ve ani seller oluşur. Özellikle dağ eteklerindeki yerleşim yerleri için heyelan
tehlikesi de yaratan bu seller oldukça tehlikeli olmaktadır.
Şiddetli rüzgârla birlikte tropikal fırtınalar ve harikeynler (hurrican) özellikle Atlantik okyanusu
kıyılarında kuvvetli kıyı selleri oluşturur. Sürekli ve şiddetli rüzgâr büyük bir dalgaya sebep olarak suyu
karanın içlerine kadar sürükler. Göl bölgelerinde de benzer atmosferik şartlar veya depremler göl
seviyesinde değişimlere ve sellere sebep olur. Diğer yandan okyanustaki depremler ve volkanik
patlamalar sonucu oluşan tsunami adı verilen dev okyanus dalgaları karaların iç kesimlerine kadar
girerek etkili olur.

3.4. Sel Tehlikesine Karşı Alınabilecek Genel Önlemler
1. DMİ tarafından her tip meteorolojik afet için bir erken uyarı birimi ivedilikle oluşturulmalıdır.
2. Günümüzde yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde oldukça etkili bir biçimde
kullanılan Doppler Radar sistemleri ve uydu dataları ile çalışan erken uyarı birimleri teşkil edilmelidir.
3. Bu uyarı birimi ile koordineli olarak çalışacak il ve ilçelerde kurtarma birimleri
oluşturulmalıdır.
4. Bölgesel radyolar herhangi bir tehlike anında halkı bilgilendirerek uygulayacakları yöntemler
konusunda uyarıda bulunmalıdırlar.
5. Sel öngörüsü için özenli istatistik çalışmalar yapılmalıdır.
6. Yerel belediyelerce dere ve nehir yataklarına yerleşim konusunda titizlik gösterilmeli buralarda
yerleşimin önlenmesinin yanı sıra oluşacak engeller düzenli olarak temizlenmelidir.
7. Dere ve nehirlerin denizle birleştiği kanallar düzenli olarak temizlenerek açık olmaları
sağlanmalıdır (*).

3.5. Pratik Önlemler
Ani bir sel sırasında;
1. Evin dışında bulunuyorsanız, hemen yüksek bir yere çıkmalısınız.
2. Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk etmelisiniz.
3. Sel bölgesini hemen terk etmelisiniz fakat asla suda karşıdan karşıya geçmeye
çalışmamalısınız.

4. Sel sırasında arabanızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmamalısınız (Şekil 3.2.)
(Ani sellerin meydana getirdiği ölümlerin yarısı araba ile ilişkili olduğundan asla sel sularının bulunduğu
bölgelerde araba kullanılmamalıdır).
5. Arabanızda herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk ederek yüksek bir yere çıkmalısınız (
Yollar akan sular tarafından doldurulacağı için eğer arabanız 60 cm yükseklikteki hareket eden suda
kalmışsa su onu kaldırıp sürükleyebilecektir).
6. Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleşeceğinden daha dikkatli olmalısınız.

Şekil: 3.2. Sel sularının oluşturduğu can hayati tehlike.

3.6. Sel ve Su Baskınında Alınması Gereken Önlemler
3.6.1. Selden Baskınından Önce Yapılması Gerekenler
o

Yaşadığınız bölgenin sel tehlikesi içinde olup olmadığını Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nden

öğrenin.
Bulunduğunuz binanın su seviyesi altında kalıp kalmadığını ve o bölgenin sel ile ilgili
geçmişini öğrenin.
o

Eğer sık, sık sel baskınlarının gerçekleştiği bir bölgede yaşıyorsanız kontra plak, plastik
levhalar, el arabası, çivi, çekiç, testere, kürek, kum torbaları gibi acil durumlarda kullanabileceğiniz
malzemeler bulundurun.
o

Ev içinde ki atık su borularından suların geri tepmesi söz konusu olabilir. Bunu önlemek
için gerekli tedbirleri alın.
o

Evde bulunan lavabo, küvet ve duş alınan yerlerdeki atık su deliklerini su sızdırmayacak
şekilde tıpalarla kapatın. Birçok sel baskınında bu konu üzerinde hassasiyetle durulmadığı görülmüştür.
o

o

Kaçış planı yapın ve bunu deneyin.

o

Yerel sığınakları ve su seviyesinden yüksek yerleri tespit edin.

o

Sel felaketi sırasında sığınaklara gidilebilecek en güvenli yolu bulun.

Eğer sel felaketinin sıkça yaşandığı yerlerde yaşıyorsanız bu yerlere ulaşabileceğiniz
alternatif yollar bulun.
o

3.6.1.1. Acil Durum İletişim Planı
Sel sırasında birbirinden ayrılan aile fertleri iç in tekrar bir araya nasıl geleceği konusunda plan
yapın
Sel felaketinin gerçekleşmesi anında aile üyelerinin birbirlerine kolayca ulaşabilmeleri için,
bu felaketten etkilenmeyecek bir tanıdığınızı belirleyin Bu kişi ailenin diğer fertlerine sizin nerede
olduğunuzu bildirebilir.
o

o

Ailenin diğer üyelerinin bu kişinin ismini, telefonunu ve adresini bildiğinden emin olun.

o

Bütün aile üyelerinin sel ve ya su baskınından sonra ne yapacaklarını bildiklerinden emin

olun.
Aile üyelerine elektriği, suyu, doğalgazı nasıl ve ne zaman kapatacaklarını öğretin.
Çocuklarınızın bu görevi üstlenebilecek olgunluğa sahip olmaları gerekir. Bunu unutmayın.
o

Çocuklarınıza ve ailenin diğer üyelerine itfaiye, polis ve acil durumlarda aranabilecek diğer
yerleri nasıl ve ne zaman aramaları gerektiğini öğretin.
o

3.6.1.2. Sel Felaketinde İhtiyaç Duyulabilecek Malzemeler
o

El feneri ve ekstra piller

o

Taşınabilir ve pille çalışan radyo ve ekstra piller

o

İlk yardım malzemeleri ve kullanım kılavuzu

o

Acil durumlar için yiyecek ve içecekler

o

Elektrikle çalışmayan konserve açacağı

o

Gerekli ilaçlar

o

Nakit para ve kredi kartı

o

Sağlam su geçirmez ayakkabılar

3.6.2. Sel Sırasında
o

Pille çalışan radyonuzdan sel baskını hakkında en son bilgileri dinleyin.

Evinizdeki küvet, lavabo ve bidonları şebeke suyunun kirlenme ihtimaline karşı temiz su ile
doldurunuz.
o

o

Evinizin dışındaki eşyaları evin içine alın. Sel anında çevreye zarar verebilirler.

Evinizdeki değerli eşyaları vaktiniz varsa evinizin üst katlarına veya selden etkilenmeyecek
bölümlere taşıyın.
o

o

Yetkili organlar tarafından bildirildiğinde gaz ve elektriği ana valflerden kapatın.

3.6.2.1. Evde iseniz
o

Televizyonu ve ya pille çalışan radyonuzu açarak en son durum hakkında bilgi alınız.

o

Acil durum materyallerini yanınıza alınız.

Evlerin terk edilmesi haberi verildiğinde, daha önceden yapmış olduğunuz kaçış planını
uygulayınız.
o

3.6.2.2.
o

Dışarıda iseniz

Su seviyesinden yüksek bir yere çıkıp yardım gelene kadar bekleyiniz.

Sel suları içinde yürümekten kaçınınız. Hızlı hareket ettiği zaman derin olmayan sel suları
bile tehlikeli olabilmektedir.
o

3.6.2.3. Arabada iseniz
• Sel basmış bir alana geldiğinizde başka bir rotadan yolunuza devam edin.
• Eğer araba stop ederse hemen arabayı terk edin ve yüksek bir zemine çıkın. Bir çok ölüm stop
eden arabayı hareket ettirmeye çalışırken gerçekleşmiştir.

3.6.3. Kaçış Sırasında
o

Pille çalışan radyonuzun kaçışla ilgili bilgilerini dinleyiniz.

o

Tavsiye edilen kaçış rotalarını takip edin kestirme yollar tamamen kapanmış olabilir.

Yollar kapanmadan olabildiğince erken tehlike altında ki yerlerden kaçınmalı.
Unutmamalıdır ki erkenden tehlikesiz bölgelerden kaçmak, vasıtalarla zarar gören yerlerden kaçmaktan
daha kolaydır.
o

Evinizden ayrılmadan önce yakın illerdeki tanıdıklarınızı arayarak durumdan haberdar edin
ve gittiğiniz yeri kendilerine bildirin
o

Vaktiniz olursa değerli eşyalarınızı evinizin zarar görmeyecek yerlerine -çatı katı ve üst
katlar olabilir- taşıyın.
o

3.6.4. Sel Sonrasında
Sel felaketi suların geri çekilmesi ile sona ermeyebilir. Dolayısı ile otoritelerin geri dönün
uyarısını almadan kesinlikle evlerinize dönmeyin.
o

o

Özel ilgiye ihtiyacı olan komşularınıza-yaşlılar, bebekler ve özürlüler- yardımcı olmayı

unutmayın.
o

Binalarınızın herhangi bir hasarı olup olmadığını kontrol edin.

o

Binalarınızı kontrol ederken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanın.

o

Eğer sel suları evinizin etrafında hala mevcut ise eve girmeyin.

o

Duvarların, katlardaki zeminlerin ve pencerelerin herhangi bir zararının olmadığını kontrol

edin.
Evinize sel sırasında yılan ve benzeri zararlı hayvanlar girebilir. Bu konuda da inceleme
yapmak faydalı olabilir.
o

o

Tavanı sıva ve benzeri şeylerin dökülmesi riskine karşı kontrol edin.

o

Sigorta işlemleri için zarar gören yerlerin resmini çekin.

o

Sel felaketinin nedeni ile yangın çıkabilir. Bu nedenle evinizde gaz sızıntısı

o

Suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olmadığına

emin olun.
Sel sırasında evinizde kalmış yiyecekler varsa bunları kesinlikle kullanmayın.
(Konservelerde dâhil)
o

Evinizdeki suları binanın daha fazla zarar görmemesi için yavaş, yavaş boşaltın. -her gün
suyun üçte birlik kısmı gibio

Lağım çukuru ve çukurlar, mikroplu tanklar ve atık su sistemlerinin sel sonrası insan
sağlığına zarar vermemeleri için mutlaka yetkililere kontrol ettirin.
o

Hangi hastalıklar görülür?
Öncelikle su ve besin kaynaklı ishalli hastalıkların ortaya çıkması olasılıdır. Burada temel etken,
elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapıların zarar görmesi, özellikle de sağlıklı içme ve kullanma suyu
sağlanmasında görülen aksaklıklardır.
Bir başka temel etmen, vektör üreme alanlarının artmasıdır. Bu durum da, vektörlerle bulaşan
hastalıkların artmasına yol açar. Örneğin, sivrisinek üreme alanlarında bir artış olması, sıtma
olgularını artırır. Yine, fare gibi kemiriciler sel ortamında artar ve fare idrarının sel sularına karışması
da, bütünlüğü bozulmuş ciltlere temas ile “leptospiroz” dediğimiz hastalığa neden olur. Atık sularının
içindeki sıvı ve katı atıkların cilde temas etmesi sonucu deri enfeksiyonlarının da artmasını bekleriz.
Selin ev ve ev eşyalarını etkilemesi, sel geçtikten sonra da etkili olur. Bu etkileme, sağlık
sorunlarını uzun döneme yayar. Bu arada, sel sırasında yaşanan sağlık sorunlarının zamanında tedavi
edilmemesi, sağlık sorunlarını ağırlaştırır, komplikasyonlara yol açar, tedaviyi zorlaştırır.
Neler yapılabilir?
Sel riski olan bölgede, hangi sağlık sorunlarının yaşanabileceği önceden değerlendirilmelidir.
Düzenli bir bilgi toplama sistemine sahip olmak, kritiktir. Yoksa oluşturulmalıdır. Bu salt bürokratik bir
işlem olarak kabul edilmemelidir; bununla, olası hastalıkların/sağlık sorunlarının erken belirlenmesi ve
zamanında müdahalesi mümkün hale gelir.
Selden etkilenen evlerde yaşayanlar her gün ziyaret edilerek, sağlık sorunları izlenmelidir.
En önemli ihtiyaç, sudur. Sel bölgesindekilere, günlük ihtiyacı kadar temiz su sağlanmalıdır. Su
dezenfeksiyonu için en kolay ve en hızlı etki gösteren yöntem klor uygulamasıdır. Suların sürekli
dezenfeksiyonu sağlanmalı, sağlıklı olmayan sular için, evlere klor tabletleri dağıtılmalıdır.
Halk, kaynağını bilmediği suları içmeme konusunda uyarılmalıdır. Sel sularının ciltle temasının
önlenmesi konusunda eğitim yapılmalı, bu durumla karşılaşmış insanların ciltlerini sabunlu suyla
yıkaması önerilmelidir.
Kısa sürede, vektör kontrol önlemleri alınmalıdır. Sıtma için, bu çok önemlidir. Fare ve benzeri
kemiricilerin risk durumu da değerlendirilmelidir.
Aşılama hizmetleri aksatılmadan sürdürülmelidir. Evlerinde ve geçici yerleşim yerlerinde
yaşayan insanların özellikle gebe ve çocukların rutin aşıları aksatılmamalıdır. Sel sırasında toprak,
çamur, vb. ile kirlenmiş, derin yarası olanların tetanos bağışıklaması yapılmalıdır.

3.7. Tsunamiden Korunmak İçin Ne Yapılabilir?
Tsunami, Okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesi, deniz altındaki
nükleer patlamalar, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları
gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan, karaları istila eden, uzun periyotlu
deniz dalgalarını temsil eder. Ayrıca kasırgalar da tsunamiye neden olabilmektedir.

• Deniz kıyısında yerleşim yeri seçerken; tsunami riskini de diğer doğal afetler (deprem, sel,
tayfun vb.) gibi değerlendirmek alınabilecek ilk önlemdir.
• Küçük bir depremde bile Tsunami olabilir. Hemen yüksek yerlere doğru gidilmelidir.
• Deniz yanında yalıyar biçiminde yüksek bir yamaç varsa hemen yüksek yerlere doğru gidin.
• Tsunami'nin ilk dalgası geldikten sonra tehlikenin geçtiğini sanmayın bazen ikinci dalga ilk
dalgadan daha büyük olabilir.
• Radyodan Tsunami haberlerini dinleyip
gerekenleri yapın.
• Tsunaminin deniz kıyısına ilk gelişi su
düzeyinin
anormal
biçimde(depremin
büyüklüğüne, oluş şekline ve türüne ve deniz
durumuna göre yaklaşık 10-15 dakika içerisinde)
yükselmesi ya da çökmesiyle kendini belli eder.
• Tsunaminin bu öncü zayıf ilk dalgası, arkasından gelecek olan iki ya da üç kuvvetli dalganın
habercisidir. Bu durumda yapılacak tek şey; kıyıdan uzaklaşmaktır. Deniz içerisinde seyir halinde
bulunanlar ise kıyıdan uzaklara, derin sulara giderek dalganın kendilerine ve deniz taşıtına vereceği zararı
azaltabilir hatta önleyebilir. Deniz kıyısında olanların ise, denizden uzaklara ve yükseklere gitmeleri
gerekmektedir (*).

3.8. Boğulma Anında Yapılması Gerekenler
Suda boğulmaları 2 türde değerlendirebiliriz.
1-Kuru boğulma; akciğerlerde su yoktur ya da çok az vardır. Bu kişilerde gırtlak spazm
durumundadır, akciğerlere ne su ne de oksijen girebilir.
2- Su yutarak boğulma; boğulmaların büyük çoğunluğu bu sebep ile olur. Akciğerlere dolan su
miktarı, cinsi ve ısısı solunumun durmasında etkendir.
-Suda boğulmakta olan kişiye yüzme bilsek bile ilk olarak can yeleği, can simidi, ip gibi suda
batmayan bir cisim atmalıyız. Yüzerek can kurtarmak eğer bu konuda eğitim almamışsak bizim için de
tehlikeli olabilir. Çünkü boğulmakta olan kişi panik halinde çırpınırken bize de zarar verebilir,
boğulmamıza neden olabilir.
-Boğulma tehlikesi geçiren kişi sudan çıkartılınca, varsa ağzındaki protez, takma diş, kusmuk gibi
yabancı cisimler temizlenmeli, sert bir zemine alınmalı,
-Baş geriye yatırılıp çene kaldırılmalı, ensenin altına katlanmış giysi vb. konmalı
-Bir el kişinin alnına koyarken aynı elin baş ve işaret parmakları ile burun kapatılmalı, diğer el
ile ağız açılmalı
-Kurtarıcı normal bir soluk alır yaralının ağzını içine alacak şekilde ağzını yerleştirir, yaralının
göğsü yükselmeye yetecek kadar 2 kurtarıcı nefes verilir, havanın geri çıkması için zaman verilir
-Sonrasında kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına
bir elin topuğu yerleştirilir, diğer el bu elin üzerine yerleştirilir ve eller kenetlenir
-Ellerin parmakları göğse temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden, göğüs kemiği üzerine
vücuda dik olacak şekilde, göğüs kemiği 5 cm. aşağı inecek kadar 30 kalp basısı yapılır.
Basıyı dakikada 100 olacak şekilde yapmalıyız.
-Bu uygulamayı 30/2 şeklinde yaralı kendine gelene kadar, hastaneye ulaştırılana veya
ambulans gelene kadar uygulamalıyız.

3.9. Boğulma Süreci
Tatlı suda ölüm 3-4 dakikada gerçekleşir. Akciğerlerdeki hava kesecikleri kapanarak kanın
oksijenlenmesini engeller, kan oksijenlenmeden tekrar dolaşıma geçer. Tatlı suyun yoğunluğu düşük
olduğu için damarlar tarafından emilir, alyuvarlar patlar, kanın hacmi artar ve kalbin yetersizliğe
düşmesine sebep olur. Kanın dokulara oksijen taşıması bozulur.
Tuzlu suda ise ölüm 5-6 dakikada gerçekleşir. Yutulan suyun sodyum klorür miktarı fazla olduğu
için kan damarlardan akciğer keseciklerine dolar. Oksijenlendirilemeyen dokular sonucu ölüm meydana
gelir.

3.10. İkincil Boğulma Nedir?
Hastalar kurtarıldıktan sonra 72 saat takip edilmelidir. Çünkü ikincil boğulma diye
adlandırılan durum gerçekleşebilir. Bu durum çoğunlukla bebeklerde veya çocuklarda tehlikelidir.
Özellikle havuz sularındaki kimyasallar, akciğerlerde kalan su zaman içinde akciğerlerin yapısını
bozarak görevlerini yapmasına engeller ve boğulmaya sebep olabilir. Eğer çocukta nefes alma güçlüğü,
yoğun öksürük, halsizlik, uyku sersemliği, fark edersek muhakkak doktora götürmeliyiz. Aynı şekilde
suyun mikrobik yapısı, yutulan yosun vb. parçacıklar zaman içinde enfeksiyona veya hava yolunun
tıkanmasına da sebep olabilir (*).

3.11. Suda Kramp Girmesi Durumunda Yapılması Gerekenler
Yüzme esnasında kramp girmesi, özellikle açık denizdeyken büyük bir sorun. Kramp girdiğinde
mutlaka hareketsiz kalınmalı ve su yüzeyinde kramp giren bölgeye masaj yapılmalıdır. Ancak kramp
girdiğinde su yüzeyinde hareketsiz kalmak bu kadar kolay değildir. Hareketsiz kalmayı başarana değin
kramp giren ayağı gergin tutmaya çalışmak işe yarayabilir. Kramp girdiğinde yardım istemeniz ve
olabildiğince hızlı bir şekilde sudan çıkarılmanız gerekir. Kramp girdiğinde strese kapılmadan ani
hareketlerden ve çırpınmalardan kaçınmak önemlidir.
Kramp girdiğinde tek başına iseniz mutlaka hareketsiz kalmayı ve kramp giren bölgeye masaj
yapmayı denemelisiniz. Kramp nedeniyle boğulma tehlikesi yaşayan yüzücülerin tahmin edilenden çok
daha fazla olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.
Kramp, ciddi bir sorundur. Her şeyden önemlisi krampları engellemenin beslenme düzeniyle ve
ısınma hareketleri ile yakından alakası vardır. Kalsiyum eksikliğinden dolayı meydana gelen
kramplar, beslenmede kalsiyuma yani peynir süt ve yoğurt gibi gıdalara ağırlık vermekle
giderilebilir.
Ayrıca yüzmeye başlamadan önce ısınma hareketlerini yaparak kasların ısıılması önemlidir.
Çünkü kramp kasların kasılması ile meydana gelen bir sağlık sorunudur. Kramp, kol ve özellikle
bacaklarda alt baldır bölgesinde meydana gelebilir. Aynı zamanda ayak ayasında da meydana gelebilen
kramplar, ağrılı olabilir. Ağrılı kramplar yaşam kalitesini düşürebilir. Bunun daha nadir yaşanması için
kişiler kalsiyum dengelerini öğrenmeli ve kalsiyum eksikliği varsa bunu mutlaka gidermeye çalışmalıdır.
Kalsiyum, yüzme ile profesyonel olarak ilgilenenler için mutlaka yeterli seviyede olması gereken bir
elementtir (#).

Bölüm Soruları
1.
“Kuvvetli yağışlardan sonraki birkaç saat içinde veya bir yerdeki suyun aniden serbest kalması
ile oluşan seller
olarak isimlendirilir.” Boşluğa gelecek uygun ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
Ani seller
b)
Fırtına
c)
Yağmur
d)
Yelpaze çökelleri
e)
Taşkın düzlükleri
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi sellerin oluşma nedenlerinden değildir?
Ani yağışlar
Bitki örtüsünden yoksunluk
Beton yapıların fazlalığı
Eğimli topoğrafya
Derelerin ıslahı

3.
Sel tehlikesine karşı alınması gereken önlemler nelerdir?
a)
DMİ tarafından her tip meteorolojik afet için bir erken uyarı birimi ivedilikle oluşturulmalıdır.
b)
Bölgesel radyolar herhangi bir tehlike anında halkı bilgilendirerek uygulayacakları yöntemler
konusunda uyarıda bulunmalıdırlar.
c)
Dere ve nehirlerin denizle birleştiği kanallar düzenli olarak temizlenerek açık olmaları
sağlanmalıdır.
d)
Günümüzde yağış alanları ve yağış yoğunluklarının belirlenmesinde oldukça etkili bir biçimde
kullanılan Doppler Radar sistemleri ve uydu dataları ile çalışan erken uyarı birimleri teşkil
edilmelidir.
e)
Ağaçlık ve ormanlık alanların tahribine karşı halkta duyarlılık oluşturulmaması.
4.
a)
b)
c)
d)
e)

Aşağıdakilerden hangisi sellerle alakalı olarak alınacak pratik önlemlerden değildir?
Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk edilmelidir.
Evin dışında bulunuyorsanız, hemen yüksek bir yere çıkmayarak yardım beklenmelidir.
Arabanızda herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk ederek yüksek bir yere çıkılmalıdır.
Sel bölgesini hemen terk edilmelidir fakat asla suda karşıdan karşıya geçmeye çalışılmamalıdır.
Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk edilmelidir.

5.
a)

Aşağıdakilerden hangisi acil durum iletişim planı içerisinde değildir?

Sel felaketinin gerçekleşmesi anında aile üyelerinin birbirlerine kolayca ulaşabilmeleri için, bu
felaketten etkilenmeyecek bir tanıdığınızı belirleyin Bu kişi ailenin diğer fertlerine sizin nerede
olduğunuzu bildirebilir.
b)
Ailenin diğer üyelerinin bu kişinin ismini, telefonunu ve adresini bildiğinden emin olun.
c)
Küçük çocuklarınıza elektriği, suyu, doğalgazı nasıl ve ne zaman kapatacaklarını öğretin
d)
Bütün aile üyelerinin sel ve ya su baskınından sonra ne yapacaklarını bildiklerinden emin olun.

e)
Çocuklarınıza ve ailenin diğer üyelerine itfaiye, polis ve acil durumlarda aranabilecek diğer
yerleri nasıl ve ne zaman aramaları gerektiğini öğretin.
6. Aşağıdakilerden hangisi sel felaketinde ihtiyaç duyulabilecek malzemelerden değildir?
a) El feneri ve ekstra piller
b) Taşınabilir ve pille çalışan radyo ve ekstra piller
c)İlk yardım malzemeleri ve kullanım kılavuzu
d) Elektrikli konserve açacağı
e)Acil durumlar için yiyecek ve içecekler
7.Sel felaketine bağlı olarak aşağıdaki hastalıklardan hangisi görülmez?
a) İshalli hastalıklar
b) Vektörlerle bulaşan hastalıklar
c) Deri enfeksiyonları
d) Leptospiroz
e) Melanoma
8.Aşağıdakilerden hangisi boğulma anında yapılmamalıdır?
a) Suda boğulmakta olan kişiye yüzme bilsek bile ilk olarak can yeleği, can simidi, ip gibi suda batmayan
bir cisim atmalıyız. Yüzerek can kurtarmak eğer bu konuda eğitim almamışsak bizim için de tehlikeli
olabilir. Çünkü boğulmakta olan kişi panik halinde çırpınırken bize de zarar verebilir, boğulmamıza
neden olabilir.
b) Boğulma tehlikesi geçiren kişi sudan çıkartılınca, varsa ağzındaki protez, takma diş gibi cisimler
çıkarılmamalı, yumuşak bir zemine alınmalıdır.
c) Baş geriye yatırılıp çene kaldırılmalı, ensenin altına katlanmış giysi vb. konmalı
d) Bir el kişinin alnına koyarken aynı elin baş ve işaret parmakları ile burun kapatılmalı, diğer el ile ağız
açılmalı
e) Kurtarıcı normal bir soluk alır yaralının ağzını içine alacak şekilde ağzını yerleştirir, yaralının göğsü
yükselmeye yetecek kadar 2 kurtarıcı nefes verilir, havanın geri çıkması için zaman verilir

9.Aşağıdakilerden hangisi suda kramp girmesi durumunda yapılması gerekenlerden değildir?
a) Kramp girdiğinde mutlaka hareketsiz kalınmalı ve su yüzeyinde kramp giren bölgeye masaj
yapılmalıdır.
b) Kramp girdiğinde yardım istemek yerine sudan kendiniz çıkmanız gerekmektedir.
c) Kramp girdiğinde strese kapılmadan ani hareketlerden kaçınmak gerekmektedir.
d) Kramp girdiğinde tek başına iseniz mutlaka hareketsiz kalınmalıdır.
e) Kramp girdiğinde hareketsiz kalmayı başarana dek ayak serin tutulmalıdır.
10. Aşağıdakilerden hangisi tsunamiden korunmak için yapılması gerekenlerden değildir?
a) Hemen yüksek yerlere doğru gidilmelidir.
b) Radyodan Tsunami haberlerini dinleyip gerekenleri yapın.

c) Kıyıya mümkün olduğunca yakın olarak, dalgaların seyri izlenmelidir.
d) Tsunaminin bu öncü zayıf ilk dalgası, arkasından gelecek olan iki ya da üç kuvvetli dalganın
habercisidir. Bu durumda yapılacak tek şey; kıyıdan uzaklaşmaktır.
e) Deniz içerisinde seyir halinde bulunanlar ise kıyıdan uzaklara, derin sulara giderek dalganın
kendilerine ve deniz taşıtına vereceği zararı azaltabilir hatta önleyebilir.

CEVAP ANAHTARI
1.A 2.E 3.E 4.B 5.C 6.D 7.E 8.B 9.B 10.C

4. YANGIN VE YANGINLA MÜCADELE

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Yanma ve Yangın Kavramları
2. Yangın üçgeni
3. Yangın Türleri
4. Yangın söndürmede kullanılan maddeler
5. Yangın söndürme
6. PASS formülü
7. Yangında Tahliye

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yanma Nedir?
2. Yangın Nedir?
3. Yangın türleri nelerdir?
4. Yangın söndürmede kullanılan malzemeler hangileridir?
5. Yangın nasıl söndürülür?
6. Yangından nasıl korunabiliriz?
7. PASS formülünü açılımı Nedir?
8. Yangında tahliye nasıl yapılır

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yanma ve yangın

Yanma ve yangın
kavramlarının
öğrenilmesi

Yanma ve yangın üzerine
yapılan çalışmaların incelenmesi,
ders notları, internet

Yangın Üçgeni

Yangına yol açan
etkenlerin öğrenilmesi

Yangın Üçgeni üzerine yapılan
çalışmaların incelenmesi, ders
notları, internet

Yangından korunma

Yangında nasıl
korunulams getrektiğini
öğrenilmesi

Yangından korunma üzerine
yapılan çalışmaların incelenmesi,
ders notları, internet

Anahtar Kavramlar


Yanma



Yangın



Yangın Üçgeni



Yangın söndürme



PASS



Yangında Tahliye

4.1. Yanma ve Yangın
Yangın ve yanma olayı birbirinden farklı şeylerdir. Yanma, kimyasal bir olayı ifade eder ve
yeterli miktarda oksijen, yanıcı madde ve ısının bir araya gelmesi sonucunda gerçekleşmektedir. Bu üç
bileşenin bir araya gelmesine “Yangın Üçgeni” denilmektedir (Şekil 4.1). Yangın üçgeni veya yanma
üçgenleri, çoğu yangın için gerekli olan maddeleri anlamak için basit bir modeldir. Yangın ise, yararlı
ateş yakılan yerler dışında, kontrolü elden çıkmış yanma olayına denir.

Şekil: 4.1. Yanma üçgeni ve üçgendeki bileşenlerin kaynakları.
Yanmanın meydana gelebilmesi için üç bileşenin bir arada olması gerekmektedir. Bu şartlar, ısı,
oksijen ve yakıt (yanıcı madde) tır. Bu üç bileşenden herhangi birisinin olmaması veya yeterli olmaması
durumunda yanma olayı da gerçekleşememektedir.

4.2. Yanıcı Maddeler
Yanıcı madde (yakıt) denildiğinde ısı karşısında yanıcı buhar ve gaz çıkarabilen ya da kolaylıkla
korlaşabilen maddeler kastedilmektedir. Belirli koşullar gerçekleşmesi durumunda bütün maddeler
yanabilir, fakat bu koşulların hepsinin aynı anda ve yeterli miktarda olması her zaman mümkün
olmayabilir. Yanıcı maddeler fiziksel olarak katı, sıvı ve gaz fazlarında olabilir.

Katı haldeki yanıcı maddelerin bir kısmı (örneğin odun, ahşap, kömür, tekstil ürünleri vb.) ısı
etkisi ile yanıcı gaz veya buhar çıkarmakta ve oksijen ile birleştiğinde yanmaktadır. Katı haldeki bazı
maddeler ise (örneğin parafin, mum, katı yağ gibi) ısı karşısında önce eriyerek sıvı hale geçmekte ve
sonra da buhar haline geçerek yanmaktadır. Naftalin gibi katı fazdaki bir madde doğrudan katı fazdan
buhar haline geçerek yanarken, beyaz fosfor havayla temas eder etmez, karpit ve magnezyum tozları
ise suyla temasa eder etmez yanmaktadır. Bu nedenle, yangına müdahale edecek kişilerin yanan
maddenin özelliklerini iyi bilmeleri gerekmektedir. Aksi halde su ile yanan bir kattı maddeye suyla
müdahale edildiğinde yangın daha da büyütülür ve daha fazla zararlar ortaya çıkabilir.
Sıvı haldeki yanıcı maddeler, genellikle buharlaştıktan sonra yanmaktadır. Bu sıvıların bir kısmı
normal havada buharlaşırken bazıları ise düşük sıcaklıklarda, sıfırın altındaki sıcaklıklarda buhar fazına
geçmektedir (örneğin benzin -7 °C’de buharlaşır). Bu tür yanıcı maddeler katı maddelere göre daha hızlı
ve kolay yanma özelliği göstermektedir.
Gaz halindeki yanıcı maddeler, katı ve sıvı haldeki maddelere göre daha kolay ve hızlı
yanmaktadır. Oksijen ile temasa geçmeleri belirli oranlarda olmalı, aksi halde yanma olayı patlama
şeklinde gerçekleşmektedir.

4.3. Oksijen
Oksijen, kendisi yanmayan ancak yanmayı gerçekleştiren renksiz ve kokusuz bir gazdır. Normal
şartlar altında gaz halindeki oksijen 1.429 gram ağırlığında olup 51 bar basınç ve -119 °C sıcaklıkta
sıvılaşmaktadır. Normal basınçta kaynama noktası -183°C’dir. 1 lt sıvı oksijenin ağırlığı 1.118 kg’dır.
Normal havada %21 oksijen, %78 azot ve %1 diğer gazlar bulunmaktadır. Havadaki oksijen oranı yanıcı
maddelerin oksijen ile reaksiyona girerek yanması için yeterlidir. Oksijen oranı %16’nın altına düştüğü
zaman yanma olayı da durmaktadır. Bazı yanıcı maddelerin bünyesinde yanmayı devam ettirecek oranda
oksijen bulunabilir.

4.4. Isı
Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik hareketlerinin seviyesinde görünen enerji
türü olarak tanımlanabilir. Bütün maddeler belli bir ısıya sahiptirler, burada ısının seviyesinin bir
ehemmiyeti yoktur. Isı yükseldikçe maddenin moleküllerinin hareket hızları da o nispette artar. Bu ise
madenin moleküllerinin oksijen ile birleşimlerine imkan verir. Bu olayın adı da yanmadır. Bir maddenin
yanmaya başlaması için çoğunlukla ısıya ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu ısı enerjisi bir çok kaynaktan
meydana gelmektedir.
Isı kaynaklarını genel olarak aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
 Açık Alevler: Oksijen kaynağı, mum alevi, kibrit alevi, yanıcı sıvı ve gaz borularından
meydana gelen kaçakların tutuşması sonucu ortaya çıkan alevler vs... yani alevini gördüğümüz ısı
kaynaklarıdır.
 Elektrik: Elektrik tesisatları, jeneratörler, elektrikli ısıtıcılar ve elektrikli cihazlar yangını
başlatmaya yeterli ısı açığa çıkarabilirler.

 Aşırı Isı: Sıcak işlemlerin yapıldığı yerlerde ısı kontrol sensörlerin görev yapmamaları
sonucu ısının gereğinden fazla artması olayından meydana gelir.
 Kızgın Yüzeyler: Eritme potalarının, buhar borularının, kurutucuların, fırınların, bacaların,
vs... dış yüzeyleri kızgın yüzeyler olarak adlandırılırlar.
 Kendi Kendine Tutuşma: Maddelerin kendi üzerlerinde depolanan ısı enerjisi dolayısıyla
her hangi bir dış etki olmaksızın yanmaya başlaması.
 Kıvılcım: Mekanik aletlerden, duman bacalarından, eksoz borularından, elektrik
kaynağından, metal kesme işlemlerinden vs... oluşan kıvılcımlar.
 Statik Elektrik: Maddelerin yüzeyleri üzerinde sürtünme sonucu üretilen elektriksel yükten
dolayı oluşur. Aşırı yüklenen maddelerin üzerindeki elektriksel yükün herhangi bir sebeple deşarjı
esnasında oluşan kıvılcım yanmayı başlatabilir.
 Sürtünme: İki maddenin birbirine sürtünmesiyle açığa çıkan ısı enerjisi yanma hadisesini
başlatır.
 Doğal Isı Kaynakları: Güneş, yıldırım ve volkanlar.
İstanbul’da 2011-2016 yılları arasında meydana gelen yangınlara ait İstanbul itfaiyesi tarafından
yapılan istatistik çalışmaları, meydana gelen yangınlarının kaynaklarının dağılımını ortaya koymaktadır
(Çizelge 1).
Çizelge 1: İstanbul’da 2011-2016 yılları arasında meydana gelen yangınların kaynakları (İBB
2016)

Tablo 1’e göre 2011-2016 arasındaki altı yıllık dönemin ortalaması göz önüne alındığında ilk üç
sırada yangınların yaklaşık %44,0’ının sigara, %20,9’unun elektrik kontağı ve %9,5’inin kasıt (sebebi
meçhul) nedenlerinden kaynaklandığı gözlemlenmiştir. 2016 yılına baktığımızda ise; ilk üç sırada
%39,7’ile sigara, %21,5’ile elektrik kontağı, %9,5’ile kasıttan kaynaklandığı görülmektedir. Yine Tablo
1’de görüldüğü üzere 2011-2016 yılları arasında sigara kaynaklı yangınlarının sayısının toplam
yangınların içindeki oranı % 50-55 bandında iken 2011 sonrası %45-50 seviyesine indiği
gözlemlenmektedir. Bu düşüşte Sağlık Bakanlığının ülke çapında yürütmüş olduğu “Dumansız hava
sahası” uygulaması sonucu sigara kullanımındaki düşüş ve İstanbul İtfaiyesinin yürütmüş olduğu
farkındalık artırma ve bilinçlendirme çalışmalarının etkisi olduğu yorumu yapılabilir (İBB 2016).

4.5. Yangın Türleri
Yangınları gruplandırmak için yapılan çalışmalar sonucunda en uygun gruplamanın/ayrımın
yanıcı maddenin cinsine göre yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu sınıflamaya göre yangınlar; A
Türü katı Maddeler Yangını, B Türü Sıvı Maddeler Yangını, C Türü Gaz Yanıcı Maddeler Yangını ve D
Türü hafif Metaller Yangını olmak üzere 4 grupta belirlenmiştir.

4.5.1. A Türü Katı Maddeler Yangını
Bu tür yangınlar odun, kömür, kâğıt, kumaş, ot gibi yanıcı basit katı maddelerin yanması ile
meydana gelen yangınlardır. Bu katı maddelerin temel özellikleri yandıkları zaman kor oluşturmalarıdır.
Kor, bütün A sınıfı yangınlarda ısı vericidir. Bu tür yangınlara müdahale etmek daha kolaydır. Yangının
söndürülmesi için yanan yüzeyin söndürücü madde ile kaplanması ve oksijenle ilişkisinin kesilmesi
yeterli olabilmektedir. Bu tür yangınlarda, özellikle pamuk ve kömür gibi maddelerin yanması sonucunda
yangın söndürülmüş gibi gözükse de içten yanma devam edebilir. Bu nedenle sönme işleminin tam
gerçekleştiğinden emin olunmalıdır. Bu tür yangınların temel söndürme prensibi soğutma, temel
söndürme maddesi ise sudur.

4.5.2. B Türü Sıvı Maddeler Yangını
Bu tür yangınlar, benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, solvent, katran gibi yanıcı
sıvı maddelerin yanması ile meydana gelen yangınlardır. Bu tür yangınların temel özellikleri korsuz,
alevli yanmalarıdır. Sıvı yanıcı maddeleri üç sınıfa ayırmak mümkündür.
1) Su ile karışmayan sıvı yakıtlar; petrol, benzin, yağlar, boyalar vb. Bunların özgül kütleleri
sudan hafif olduğu için devamlı suyun üstüne çıkarlar ve yanmaları suyun üzerindedir. Bu tür yangınlarda
zincirleme reaksiyonların kırılması ve yüzeyin oksitleyici ortamla ilişkinin kesilmesi ya da seyreltme
önemlidir.
2) Ağır yağlar; Katran, asfalt, gres gibi ağır yanıcı sıvı yağlardır. Bu tür yanıcı sıvı maddelerin
neden olduğu yangınlarda soğutma, boğma ve zincir reaksiyonlarının kırılması yönünde etkili olan
söndürücüler kullanılır.

3) Su ile karışabilen sıvı yakıtlar; bu tür yakıtın en bilinen örneği alkollerdir. Bunların sebep
olduğu yangınlarda soğutma, boğma, konsantrasyonlarını düşürme, zincir reaksiyonları kırmak için etkili
söndürücüler kullanılır.
Sıvı yangınların temel söndürme prensibi boğma, ideal söndürücü maddesi köpük ve BC tipi Kuru
Kimyevi Tozdur (KKT). Fakat başlangıç ve küçük çaplı yangınlarda CO2 ve KKT kullanılabilir.

4.5.3. C Türü Gaz Yanıcı Maddeler Yangını
Bu tür yangınlar, metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, dogalgaz ve hidrojen gibi yanıcı
gaz maddelerinin yanması ile meydana gelen yangınlardır. Bu tür yangınların temel özelliği patlamadır.
Temel söndürme prensibi bogma, temel söndürme maddesi ise BC tipi Kuru Kimyevi tozdur.

4.5.4. D Türü Hafif Metaller Yangını
Bu tür yangınlar, alüminyum, magnezyum, titanyum, zirkonyum, lityum, çinko, sodyum,
potasyum ve kalsiyum gibi yanabilen hafif metallerin yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. Bu tür
yangınların temel özellikleri korlu, alevsiz ve yüksek sıcaklıkta yanmalarıdır. Temel söndürme prensibi
boğmadır. D türü yangınlarda A,B,C türü söndürücüler faydasızdır ve su ile CO2 ise kesinlikle
kullanılmamalıdır. Özel D tipi söndürme tozları kullanılmalıdır. D tozu bulunamadığında ise kuru kum
ile örtülerek söndürülürler.
D türü yanıcı maddelerin toz hali daha tehlikelidir. Yanıcı metal tozlarının hava ile uygun
karışımları tutuşma sıcaklığını yakaladığında güçlü patlamalara yol açabilir. Bazı yanıcı metallerin aşırı
yüksek sıcaklık oluşturmaları suyun ve diğer yaygın söndürücülerin etkisini yok eder. Bazı yanıcı
metaller su ile reaksiyona girerek Hidrojen ve Asetilen gazları üretirler. Bu ise yangının daha da
artmasına ve patlamalara yol açar. D sınıfı yangınlar için genel bir söndürme maddesi yoktur. Yanıcı
metallerin her biri ile ilgili yangını kontrol edebilecek özel söndürücüler vardır ve bunların işaretini taşır.
Bu söndürücü maddeler yanan metali örtmeye ve yangını boğmaya yarar.

4.6. Yangın Söndürme Yöntemleri
Yangın üçgenini oluşturan ısı, oksijen ve yanıcı maddenin her hangi birisinin ya yok edilmesiyle
ya da miktarının azaltılmasıyla mümkün olabilir. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler yanıcı
maddenin cinsine, niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Bu yöntemleri bilmek yangın yerinde doğru
davranışın sergilenmesinde belirleyici olmaktadır.

4.6.1. Soğutarak Söndürme
Yangınların % 90’ında suyla soğutarak söndürme prensibi kullanılır. Suyun sahip olduğu fiziksel
ve kimyasal özellikleri, yanıcı maddeyi boğma, yanan cismin su içine atılması sonucu oksijeni azaltma
ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır. Yangın üçgenini
oluşturan ısı, oksijen ve yanıcı maddeden ısının düşmesi ve oksijenin azaltılarak söndürülmesinde en
etkili söndürücüdür. Su yangın yerine, kütlesel olarak gönderileceği gibi püskürtme lansları ile
yağmurlama veya uygun nozullarla su sisi yapılarak ta gönderilebilir.

Soğutma işlemi aynı zamanda yanan maddenin dağıtılmasıyla da yapılabilir. Bu şekildeki
söndürme yalnız A türü katı madde yangınlarında uygulanabilir. Örneğin; toplu halde yanmakta olan
odunları birbirinden ayırdığımızda toplam ısıyı bölmüş olacağız ve dolaysıyla bu ayırma işlemi
soğumaya ve yangının kendiliğinden sönmesine neden olacaktır.
Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının
düşmesine neden olmaktadır. Bu tip (soğutarak) söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya
ulaşılabilir. Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş yangınlarda üfleme yangına daha fazla oksijen
sağlayacağından yangının büyümesine neden olur. Bu nedenle bu tür durumlarda bu söndürme tekniği
kullanılmaz.

4.6.2. Havayı Keserek Söndürme
Havayı keserek söndürme işlemi genel olarak örtme, boğma ve oksijen miktarını azaltma
prensiplerine dayanmaktadır.
Örterek söndürme genellikle akaryakıt yangınlarında yangının yüzeyini örtü oluşturan sentetik
veya protein esaslı köpük kullanarak örtmeye yönelik söndürme yöntemidir. Örterek yangın söndürme
yöntemi yanmanın oksijen ayağını yok etmeye yönelik bir uygulamadır. Uygun materyaller seçildiğinde
bütün yangınların söndürülmesi için geçerli bir yöntemdir. Örneğin; Katı maddeler kum, toprak, halı,
kilim vb. örterek, kimyasal bileşikler klor, azot, KKT vb. kullanılarak yanan maddenin oksijen ile
temasının kesilmesi ile yapılan söndürme yöntemleridir.
Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması amacıyla boğma işlemi yapılır. Özellikle
kapalı yerlerde oluşan yangınlara bu yöntem uygulanır. Örneğin baca yangınlarında bacanın alt ve
üstünden bez parçalarıyla tıkandığında boğma yöntemi uygulanarak söndürme yapılmış olur.
Oksijen miktarını azaltma yöntemi yanma ayağındaki oksijen miktarının % 14’ün altına
düşürerek söndürmeyi gerçekleştirmeye dönük bir uygulamadır. Örneğin: kapalı ortamlardaki
yangınlarda ortama itici ve yanmayan söndürme özelliği olan gazlardan salınıp oksijeni azaltarak
söndürme gerçekleştirilir.

4.6.3. Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırma
Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.
Her ne kadar sıvı yakıtlarda da kullanılıyor olsa da, özellikle C türü yangınlarda yanıcı madde olan gazın
kaynağından kesilmesiyle yanıcı madde ortadan kalkmış olacak ve geriye kalan ise gaz yangınının
dönüştürmüş olduğu yangın türüne uygun olan diğer söndürme yöntemleri kullanarak söndürme yapılır.
Diğer bir yöntem de tüm yakıt (yanıcı madde) tükeninceye dek yangının sürmesine izin vermektir.
Genellikle gaz yangınlarında geçerli olan bu yöntemde etrafa sıçrama tehlikesi olan bölgelerde soğutma
yaparak kontrollü bir şekilde yakıtın yanarak bitmesini beklemektir.
Yukarıda anlatılan yöntemlerin dışında bir yangının söndürülmesinde yakarak söndürme ve ara
boşluk oluşturarak söndürme yöntemleri de kullanılmaktadır. Yakarak söndürme yöntemi genellikle
orman, ekin ve firez yangınlarında çokça uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde yangının karşı

istikametinden yakılmak suretiyle yangına karşı söndürme yapılır. Uygulamada, arazinin genişliği,
kurumuş bölgenin konumu, rüzgârın yönü dikkate alınarak tek sıra halinde ve çok kişiyle yapılır. Ara
boşluk oluşturma yöntemi ise özellikle sık yapılı mahalle yangınlarında, orman ve firez yangınlarında bu
yöntem etkin olarak kullanılmaktadır. Rüzgârın etkisiyle yayılan yangının genişlemesini önlemek
amacıyla orman yangınlarında yanan kısım ile yanmayan kısım arasındaki ağaçlar kesilir ve otlar
temizlenir. Ağacı kesilen kısma gelen yangın yanıcı madde bulamayınca sönecektir. Ekin ve firez
yangınlarında traktörlerle toprağı sürerek yüzeyi yanıcı maddeden arındırmak suretiyle yangın
geldiğinde yine bu bölgede yanıcı madde bulamayınca sönecektir. Aynı yöntem büyük mahalle
yangınlarında da şartlar yerine geldiğinde uygulanmaktadır.

4.7. Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
Söndürme işlemlerinde kullanılacak maddeler, yanıcı maddenin türüne göre değişkenlik
göstermektedir. Yangınlarda başarılı olmanın en temel şartı uygun söndürme maddesi seçimidir.
Müdahale edilen her yangın gerek yanıcı madde farklılıkları gerekse müdahale tekniği açısından diğer
bir yangınla farklılıklar gösterebilir.
Araştırma yapılmadan seçilen söndürme maddesi bazen gereksiz zaman kayıplarına ve doğal
olarak da yangının yayılmasına sebep olmakta, bazen de söndürme maddesinin israfına ve maddi açıdan
kurumun zararına yol açmaktadır (Örnek: Köpükle müdahale edip, daha sonra aynı bölgeye su
kullanılması ). Bu nedenden dolayıdır ki; müdahaleden önce bir araştırma yapma ihtiyacı doğmuştur.
Çizelge 2‘de yangın türüne göre yangın söndürmede kullanılacak maddeler verilmiştir.

Çizelge 2: Yangın türüne göre etkin olabilecek söndürme maddeleri.
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4.7.1. Su
Su, yangın söndürme malzemeleri içinde en ucuzu en kolay temin edilenidir. Su, fiziksel özelliği
nedeniyle iyi bir söndürücü olması nedeni ile tercih edilmektedir. Suyun kullanımında avantajlı olduğu
kadar dezavantajlı olduğu durumlarda bulunmaktadır.
Söndürmede Suyun Faydaları:
 Su, yangın söndürme maddelerinin en ucuz olanıdır.
 Su, zehirleyici olmayan kimyasal olarak nötr bir maddedir.
 Su, ahşap, tekstil, kâğıt vb. yangınlarında etkili bir söndürme maddesidir.
 Su, viskozitesi düşük olduğundan çok akıcıdır. Bu özelliği dolayısıyla büyük uzaklıklara
kolaylıkla atılabilir.
 Su, genelde kentlerde, sanayi bölgelerinde yeterli miktarlarda bulunur.

 Su, yangına kütlesel olarak yöneltileceği gibi özel hortum basları veya sprinkler aracılığı ile
sprey halinde püskürtülmesi ile buharlaşma kolaylaşır ve soğutma etkisi en üst sınıra gelir.
 Bulunduğu kabın seklini aldığından nakil ve kullanımı kolaydır.
Söndürmede Suyun Zararları:
 Su, 0 oC nin altında donma özelliğinden dolayı kıs aylarında temini zorlaşabilir,
 Buz haline dönüşen suyun hacmi %10 oranında artış gösterdiğinden içinde bulunduğu
malzemeleri (Boruları, hortumları) patlatabilir,
 Yeterli miktarda nem ile temas halindeki hububat yeşermeye, şişmeye, başlar hububat
silolarına giren su, buzlanma durumundaki gibi hacmin artmasına siloların cidarlarının patlamasına
neden olabilir,
 Selüloz, kâğıt, tekstil ürünleri vs. çok miktarda su emebilir,
 Suyla söndürme sırasında artan ağırlıklar nedeniyle üzerinde bulundukları rafların, hatta
döşemelerin çökmesine neden olabilir,
 Su nedeniyle birçok madde özelliğini kısmen veya tamamen kaybeder,
 Suyun kalsiyum karbür ile birleşmesi sonucu asetilen açığa çıkar,
 Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyumla suyun temasındaki kimyasal tepkimeler,
yüksek sıcaklıklarda, hidrojen oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur,
 Kapalı ortamda karlaşmış karbonun sulanması, karbon monoksit ile hidrojen gazları ortaya
çıkacağından dolayı çok tehlikelidir,
 İnşaat sektöründe ayrıca gübre olarak kullanılan sönmemiş kireç yanmaz malzeme olmasına
rağmen, suyla birleşmesinde yüksek miktarda ısı çıkartır, sıcak 400 oC ye kadar yükselebilir, yakınında
bulunan maddelerin alevlenmesine sebep olur.
 Suda erimeyen yanıcı sıvıların, örneğin yağların, solventlerin veya tuz banyolarının su ile
söndürülmesi durumunda alevlenmiş, sıcaklığı yüksek değere ulaşmış sıvıların üzerine düşen su
tanecikleri aniden buharlaşmakta hacimleri 2000 misli artmaktadır. Oluşan köpükler nedeni ile sıvının
tasması, alevlenen yüzeyin artması, hatta alevli sıvıdan patlayan parçacıkların civara zarar vermesi
olasıdır,
 Alevlenmiş gazların söndürülmesinde suyun faydası yoktur.
 İçinde elementler bulunan içme suyu, azda olsa iletkendir. Dolayısı ile yüksek gerilim
bulunan yerlerde, kısa mesafelerden, yoğun su ile müdahale edilmesi çok tehlikelidir.

 İçme suyu bazen içinde bulunabilecek fosfatlar veya asit karbonitten dolayı yeterince
korunmamış boruların paslanmasına neden olabilir.

4.7.2. Köpük
Köpük, B türü sıvı madde yangınlarının en ideal söndürme maddesi olup, “Basınçlı su + Deterjan
+ Hava” karışımından mekanik olarak elde edilir. Köpük, yağ veya sudan daha düşük yoğunlukta
olduğundan dolayı düşey veya yatay yüzeylere yapışabilmektedir. Yanan sıvının üzerinde bir örtü
meydana getirerek havanın içeri girmesini, patlayabilen gazların dışarı çıkmasını önlemektedir. Köpük,
tüm bu özelliklerini uzun süre devam ettiren ve küçük kabarcıklardan meydana gelen kararlı bir kütledir.
Suya katılması gereken köpük konsantresinin % olarak oranına karışım oranı denir. Bu oran
genellikle % 1 - % 6 arasında değişmektedir. Köpük hacminin karışım miktarına, oranına Köpürme sayısı
denir.
Köpüklerin çoğu, yüzey gerilimleri oldukça düşük deterjanlardan üretilirler. Köpük ısı ve alevle
karşılaştığı zaman bozulabilir ve bileşimindeki su buharlaşır. Bu nedenle yanan yüzey üzerine kaybı
telafi edecek yeterli miktarda köpük uygulanmalı ve söndürülen sıvı üzerinde bir köpük tabakası sürekli
oluşturulmalıdır. Köpük mekanik veya fiziksel zorlamalar sonucunda kolayca özelliğini yitirebilirler.
Bazı kimyasallar ve sıvılar köpüğü süratle bozarlar. Bu nedenle köpük yanan maddenin özelliklerine
uygun olmalıdır. Yanan maddenin türüne göre etkin olan köpük çeşitleri bulunmaktadır. Bunları;
kimyasal köpükler, mekanik köpükler, protein köpük, floroprotein köpük, AFFF (sulu film oluşturan
köpük), alkole dayanıklı köpük, sentetik köpük ve A tipi köpük olarak sayabiliriz.
Yanan bir sıvıya köpük uygulandığında;
(a) köpük yanıcı maddenin yüzeyini kaplayarak hava ve ısı ile temasını keser ve böylece yanmaya
engel olur,
(b) köpük yanıcı sıvı maddeyi bastırarak oda sıcaklığında dahi buharlaşabilen yanıcı sıvının tüm
yüzeyine dağılarak buharlaşmasını önler,
(c) Yanan sıvının üzerine uygulanan köpük yanan maddenin ısı kaynağı ile temasını keser.
Ayırma özelliğinden dolayı yanıcının ısıyla temasını kesilerek söndürme sağlanmış olur,
(d) Köpük temel olarak sudan oluştuğu için ulaştığı her yanan maddenin en azından üst
seviyelerinin sıcaklığının düşmesine neden olur. Yanan maddenin soğumasını sağlayan köpük yangının
sönmesine neden olur.
Köpük Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
 Köpüğün Yanıcı madde cinsine göre seçilmesi gerekir.
 Köpüğün amaca uygun kullanılması uygulama hızına da bağlıdır.

 Köpük uygulama hızını gerekli minimum değerin üzerine çıkarmak genellikle söndürme
süresini kısaltır. Ancak minimumun üç katına ulaştığında süre kazancı azalır. Minimumun altında ise
söndürme süresi uzar, hatta gerçekleşmeyebilir.
 Genelde hava köpükleri çevre sıcaklığında ya da düşük sıcaklıkta üretildiklerinde daha
kararlı olurlar. ( 2oC – 26 oC ) deniz suyu kullanımı bir farklılık getirmez. Ancak, deterjan, yağ artığı,
petrol artığı gibi köpüğü bozucu maddelerle kirlenmiş olmamalıdır.
 Köpük üretici cihazlarda çalışma sırasında uygun basınç koşullarının elde edilmesi gerekir.

4.7.3. Kuru Kimyevi Tozlar
Kuru kimyevi tozları ABC, BC ve D tozları olarak sınıflandırabiliriz.
ABC Tozları:
ABC Tozları; Mono amonyum fosfat (NH4H2PO4), Üre-potasyum bikarbonat ve Amonyum sülfat
(NH4SO4) maddeleridir. ABC Tozları ile başlangıç yangınları, alevli yangınlar ve yüzeysel kor
yangınları söndürülebilir. Daha derin olan korlu yangınlar yanmaya devam ederler ve yangının yeniden
alevlenmesine neden olabilirler. “Kor yangını tozu” da denilen ABC tozları ile geri ateşlenme engellenir.
ABC tozu ayırma ve boğma etkisinde çok önemli rol oynar. Eriyen toz parçacıkları sayesinde katı
yanıcı maddelerin hücreleri tıkanıyor, kapanıyor, gaz çıkısı ve oksijen girişi imkansız kılınıyor. Eriyen
tozun ısı alması önemsiz bir rol oynuyor. Amonyum fosfatın kullanımında serbest kalan amonyum ayrıca
alevlere inhibizasyon etkisi de yapar.
Amonyum fosfat ve amonyum sülfatın kömürleştirme etkisi mevcuttur. Yanma olayı, alevlenme
ve ısı gerilediği için gecikiyor. İçin için yanan katı madde yangınlarının söndürülmesinde toz bulutundan
çok toz tabakası önemlidir. Sıvı yangınlarında alevler sönene kadar toz bulutunu ayakta tutmak gerektiği
halde, kor yangınlarında toz verme işlemi zaman zaman durdurularak tozun anlamlı dağılımı kontrol
edilmeli ve mümkün olduğu kadar az toz harcanması sağlanmalıdır.
ABC tozları sıcak bölgelerde tutulmamalıdır. ABC tozunun esasını oluşturan mono amonyum,
asidik olan bir maddenin alkolün bir kuru kimyasalla karışması ısınma ile birlikte karbondioksit
bırakmaya başlar. Bu nedenle söndürme cihazlarının patladığı görülmüştür.
Yaygın olarak kullanılan ABC kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüplerinin kullanılabileceği
yangın sınıfları Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 3: Genel Kullanımda Olan ABC Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme
Tüplerinin Kullanım Alanları

B C Tozu:
Sodyum Bikarbonat, Potasyum Bikarbonat ve Potasyum Klorür tozlarıdır. Bu söndürme maddesi
sıvı ve gaz yangınlarında kullanılır.
Kuru kimyevi tozlar özellikle B ve C sınıfı yangınların söndürülmesinde kullanılır. Kuru Kimyevi
tozun bileşimine göre A ve D sınıfı yangınlarında da kullanılabilir. Toz; Azot, Karbondioksit veya
havanın yardımı ile hortum ve borular üzerinden prematik olarak dışarı itilebilmelidir. Tozlar zımpara
ve pas etkisi özelliklerine sahip olmamalıdır.
Kuru tozlar, hassas sistemlerin yangınlarında önerilmez. Kirlilik ve mekanik arızalara sebep
olabilir. Örneğin, bilgisayar sistemleri v.b. Kuru kimyevi tozun söndürme etkisinde sadece kimyasal
bilesimi değil, yanıcı maddelerin cinsi de tozun söndürme etkisine tesir ettiği yapılan laboratuvar
denemelerinde ve yangınların söndürülmesinde görülmüştür.
D Tozları:
D sınıfı yangınların söndürülmesinde bu güne kadar silis, perlit, grafit, ötektik klorür bazlı katı
madde söndürücüleri kullanılmıştır. Yakın tarihte bu tozlar daha etkili ve basite indirildi ana maddelerini
alkali klorür, alkali boraks oluşturdu, metal yangınlarında kullanılan maddelerde, sodyum ve potasyum
bazlıdır. Bu söndürücü toz yanan maddenin üzerini zar şeklinde bir film şeridi kaplayarak maddenin
oksijen almasını engellemek suretiyle söndürür. Bu zar oksijeni metal yüzeyinden uzaklaştırmak ve aynı
zamanda kızgın metalden fazla miktarda ısı emmek suretiyle yanıcı maddenin hem oksijenle temasını
engeller hem de ısısını düşürerek söndürür.
Kuru Kimyevi Tozun Avantajları:
 ABC tozu çok maksatlı olarak kullanılabilir.
 Büyük sıvı yangınlarında dahi kuru toz ani söndürme etkisi oluşturur.

 Köpükle unlasan kuru tozlar köpükle müşterek olarak kullanılabilir.
 Kuru tozlu söndürücüler - 50 o C ile + 60 o C arasında kullanılabilir.
 Kuru toz genelde sağlığa zarar vermez.
 NaHCO3 temelli kuru tozlar asitlerin nötrleşmesinde kullanılabilir.
Kuru Kimyevi Tozun Dezavantajları;
 Kuru toz kullanımı özellikle kapalı yerlerde toz ve kirlenmeye sebep olur.
 Kuru toz bulutu yanıcı tozları havalandırabilir.
 Kuru toz seyyar söndürücülerde yalnız kısıtlı miktarlarda bulunur.
 Kuru toz müdahalesinde geri ateşleme dikkate alınmalıdır.

4.7.4. Gazlı Söndürücüler
Genellikle yanma özelliği olmayan gazlar zehirlilik derecelerine ve yoğunluğuna bağlı olarak
yangın söndürmede kullanılırlar. Gazlı söndürücüler yangın sonrası temizlik gerektirmemesi ve elektriği
iletmemesi gibi özellikleri nedeni ile veri işleme ve telekomünikasyon merkezlerinde, proses fabrikaları
kontrol odalarında, güç santrallerinde, kütüphane, sanat galerileri ve müzelerde, sahil platformların da,
denizcilik kuruluşlarında, radar, radyo istasyonlarında, kontrol kulelerinde, TV stüdyolarında ve film
depolarında tercihen kullanılmaktadır.
Başlıca gazlı söndürücüler; (a) karbondioksit (CO2), (b) halon ve alternatifi söndürücüler, (c)
NAF P-1, P-3, S-3, (d) İnergen gazlar, (e) HFC 227 ‘dir.
İyi Bir Gaz Söndürme Maddesi Nasıl Olmalı
 Ozon tabakasını delme özelliği olmamalı,
 Elektriği iletmemeli,
 Paslanma ve korozif etkisi olmamalı,
 Yangın söndürme sırasında diğer söndürücülerle uygunluk sağlamalı,
 Toksik ( zehirleyici ) özelliği olmamalı,
 Atmosferde bozulmadan kalabilmeli (atmosferik)
 Stoklandığında uzun süre kimyasal özelliğini kaybetmemeli,
 Donanım maliyetleri az olmalı,

 Yüksek verimliliği olmalı,
 Canlılara ve çevreye zarar vermemeli, iz bırakmamalı,
 Ucuz olmalı, Ucuza ve çabuk bütünlenmeli,
 Endüstriyel alanda kullanıma uygun olmalı,
 Bakımı ucuz, eğitimi kolay olmalı ve ürün buharları insan tarafından solunmasında toksike (
zehirleyici ) etkisinin olmaması ve yangın söndürme sırasında çıkardığı gazların canlılara ve atmosfere
zararı olmaması gerekmektedir.

4.8. Yangının Söndürülmesi
Henüz büyük bir yangına dönüşmemiş bir ateşi yangın tüpüyle söndürmek için yangın söndürme
tüplerini kullanabiliriz. Ancak, yanma kontrolden çıkmışsa itfaiyenin müdahale etmesi gerekmektedir.
Henüz başlangıç aşamasında ve yangına dönüşmemiş ise “PASS formülü” ile müdahale edebilir ve ateşi
söndürebiliriz. Yangın tüpü ile müdahale ederken mutlaka rüzgârı arkamıza alarak ve en fazla ateşe 2
metre yaklaşarak sıkmalıyız. Yangın tüpünün kullanımı ile ilgili önceden eğitim almamışsanız asla
yangın söndürmeye çalışmayınız.
PASS ‘ın açılımı;
P: Pimi çek
A: Ateşin kaynağına tut
S: Sık
S: süpür şeklindedir.

4.8.1. Yangın Riskine Göre Yangın Söndürme Cihazlarının Dağılımı
Az Tehlikeli Bölgeler İçin:
Her bağımsız alana 1 adet 6 kg.’lık yangın söndürme cihazı ile müteakip her 200 metrekare için
1 adet 6 kg.’lık yangın söndürme cihazı konulur.
Çok Tehlikeli Bölgeler İçin:
Her bağımsız alana 1 adet 6 kg.’lık yangın söndürme cihazı ile müteakip her 200 metrekare için
2 adet 6 kg.’lık yangın söndürme cihazı konulur.

Motorlu Araçlar İçin:
Oturma yeri 14 kişiye kadar olan otomobillerde 6 kg.’lık yangın söndürme cihazından 1 adet
bulundurulmalıdır. Oturma yeri 14 kişiden fazla veya tehlikeli madde taşıyan otolarda 6 kg.’lık yangın
söndürme cihazından 2 adet bulundurulmalıdır.

4.8.2. Yangından Önce Yapılması Gerekenler
 Acil durum telefonlarını öğrenin. İtfaiyeye nasıl haber vereceğinizi, ne söyleyeceğinizi
önceden planlayın.
 Mutlaka yangın eğitimi alın. Bu konuda sivil toplum örgütlerinin veya itfaiyelerin yangın
eğitimi programlarına katılın.
 Her yıl evinizin veya binanızın elektrik bağlantılarını kontrol ettirin
 Mutfakta davlumbaz filtrelerini her yıl değiştirin.
 Apartmanınızın bacalarını her yıl mutlaka temizletin
 Evde çocuk varsa kibrit ve çakmak gibi yakılması kolay olan ateşleyicileri çocukların
ulaşamayacağı yerlere koyun.
 Bir yangın sırasında nasıl davranmanız gerektiğini çok iyi öğrenin.
 Evinizde mutlaka yangın tüpü ve yangın battaniyesi bulundurun
 Mutfak penceresinin ocağa uzaklığına dikkat edin. Rüzgâr sırasında perdeler ocağa
yaklaşarak tutuşabilir.
 Yangın tüplerini kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirin. Bunu yaparken yangın tüpü
yerleştirme kurallarını uygulayın. Yani az riskli bölgelerde her bağımsız bölüme 1 adet ve her 200 m2‘ye
birçok riskli bölgelerde her bağımsız bölüme 2 adet ve her 200 m2‘ye 2 adet yangın tüpü yerleştirin.
 Yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlayın.
 Yangın tüplerinin duvarda 1.5 metre yükseklikte ve açıkta olmasını sağlayın.
 Binanızda yangın alarmı varsa komşularınızla birlikte alarm başladığı zaman nasıl hareket
edeceğinizi planlayın.

4.8.3. Yangın Sırasında Yapılması Gerekenler
 Herhangi bir duman ve yanık kokusu hissettiğinizde soğukkanlı davranın ve kontrol edin

 Eğer bir alev gördüyseniz bir yangın tüpüyle müdahale ederek hemen söndürün. Küçük bir
alevin 1-2 dakika içinde büyük bir yangına dönüşebileceğini unutmayın. Söndürdükten sonra yeniden
tutuşmaması için soğutma yapın. Eğer sönmediyse İtfaiyeye haber verin.
 Yangının çıktığı yerin açı adresini ve bina tipini mutlaka belirtiniz.
 Eğer binanızda yangın alarmı varsa hemen butona basın
 Eğer yakınsanız elektik ve doğal gaz şalterlerini indirin.
 Asla asansöre binmeyin
 Komşularınızı unutmayın.
 Yangınlarda ölülerin çoğu alevlerden değil dumandan olur. Bu nedenle yoğun bir duman
birikim olmaya başladığında bulunduğunuz yeri terk edin.
 Eğer yangın her tarafı sarmış ve siz kaçacak yer bırakmamışsa battaniye ve benzeri
malzemeleri ıslatarak bir odaya girin ve kapı kenarlarının iyice kapatın. Bu davranış dumanın içeri
girmesini kısa bir süreliğine de olsa önleyecektir.
 Bu arada pencereden gözükerek orada olduğunuzu belli edin
 Eğer bulunduğunuz yerde sadece duman varsa bir bezi iyice ıslatarak ağzınızı bu besle
kapatın ve sürünerek ortamdan uzaklaşın. Çünkü duman çoğunlukla yukarıda kalır.
 Binadan çıktıktan sonra asla geri dönmeyin.

4.8.4. Yangında Tahliye
 Güvenli alana girdikten sonra tekrar güvensiz bölgeye gitmeyin
 Binadan çıktıktan sonra tekrar binaya girmeyin
 Dumanlı ortamda ilerlerken olabildiğince çömelin
 Kapıları açmadan önce elinizin tersiyle kontrol edin
 Tahliye sırasında geçtiğiniz kapıları kapatın
 Grup halinde iseniz birlikte kalmaya çalışın
 Asansörleri kullanmayın
 Güvenli alana ulaşınca itfaiyeye haber verin

Bölüm Soruları
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. “Yanma, ……….. bir olaydır ve yeterli miktarda………………………………..bir araya gelmesiyle
gerçekleşmektedir” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kimyasal / ısı, oksijen ve yanıcı maddenin
b) Fiziksel / ısı, oksijen ve yanıcı maddenin
c) Teknik / ısı, oksijen ve yanıcı maddenin
d) Normal / ısı, oksijen ve yanıcı maddenin
e) Anormal / ısı, oksijen ve yanıcı maddenin
Yararlı ateş yakılan yerler dışında, kontrolü elden çıkmış yanma olayına ne denir?
a) Yanma
b) Kaza
c) Yangın
d) Alev
e) Isı
Yanma olayının gerçekleşmesi için yaklaşık % kaç oksijene ihtiyaç vardır?
a) 1
b) 2
c) 8
d) 16
e) 32
Aşağıdaki katı maddelerden hangisi su ile temasa geçtiğinde yanma meydana gelir?
a) Magnezyum tozu
b) Kavuşuk tozu
c) Demir metali tozu
d) Naftalin tozu
e) Beyaz fosfor
Maddelerin kendi üzerlerinde depolanan ısı enerjisi dolayısıyla her hangi bir dış etki olmaksızın yanmaya
başlamasına ne denir?
a) Aşırı Isı
b) Elektrik
c) Kıvılcım
d) Statik Elektrik
e) Kendi kendine tutuşma
Aşağıdakilerden hangisi su ile karışabilen sıvı yakıtlardandır?
a) Alkoller
b) Katran
c) Petrol
d) Boyalar
e) Benzin
“Yanan madde üzerine kuvvetle üfleyerek alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşürülmesi”
şeklindeki söndürme ilkesi hangi yangınlarda başarıya ulaşabilir?
a) Başlangıç yangınlarda
b) Büyümüş yangınlarda
c) Beyaz fosfor yanması
d) Orman yangınları
e) LPG yanması

8- Yangın söndürme yöntemleri nelerdir?

9- Yangın söndürmede suyun ne tür zararları olabilir?
10- Yangında tahliye nasıl olmalıdır

CEVAPLAR: 1) A, 2) C, 3) D, 4) A, 5) E, 6) A, 7) A

5. ÇIĞ VE ÇIĞLARLA MÜDAHALE

Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?

Çığ, Türkiye’de depremden sonra en çok can kaybına yol açan ikinci doğa olayıdır. Bu
bölümde çığı oluşturan nedenleri, çığ türlerini ve çığda Arama kurtarma çalışmalarının nasıl yapıldığını
öğreneceğiz.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çığ nedir?
2. Çığ çeşitleri nelerdir?
3. Çığdan kuturlam yöntemleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Çığın oluşum nedenleri

Çığın nasıl oluştuğunu

Çeşitli kaynaklar ve internet

Çığdan nasıl korunabiliriz

Çığdan nasıl korunacağımızı

Türkiye ve dünyada var olan
vakaların incelenmesi

Çığda arama kurtarma

Çığda nasıl arama ve
kurtarma yapıldığını

Çeşitli kaynaklar ve
vakaların incelenmesi

Anahtar Kavramlar
1.Çığ
2.Rüzgâr altı yamaç
3. Tabaka çığı

Giriş
Çığ önemli ölçüde can ve mal kaybına yol açan bir doğa olayıdır. Resmi olmayan rakamlara göre
yılda 250- 300 kişi çığdan hayatını kaybetmektedir. Tüm Avrupa ülkeleri gibi ülkemiz de çığdan olumsuz
etkilenmektedir. Çığın oluşma nedenleri ve çığı oluşturan etkenler Arama Kurtarma dersinde detaylı
olarak anlatılmıştır. Bu derste çığ arama-kurtarma pratiğine ait özel bilgilere yer verilecektir. Çığ
tehlikesinden kurtulmanın ilk adımı çığ konusunda eğitimli olmaktır. Ne yazık ki çığ altında kalanların
büyük bir çoğunluğu yaşamını kaybetmektedir. Çığ kurtarma tekniklerin öğrenmek her doğa
sporcusunun ödevidir. Ancak çok çığ altında kalmamak için neler yapmamız gerektiğini öğrenmek çığ
altında arama kurtarma yapmak kadar önemlidir. Çünkü çığ olaylarının çoğu ülkemizde ölümle
sonuçlanmaktadır.
Ülkemiz aslında her yıl çığdan onlarca insanın yaşamını kaybettiği bir çığlar ülkesi, Doğu
Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yoğun kar yağışının olduğu her
yer potansiyel çığ parkurları barındırıyor. Bingöl Tunceli ve Bitlis Çığ olaylarının en çok görüldüğü
illerin başında geliyor. Can kaybı göz önüne alındığında çığ, depremden sonra sonra ikinci sırada
gelmekte. Türkiye’de ulaşılabilen çığ kayıtlarından yola çıkıldığında, günümüze kadar son iki kazayı
da göz önüne alırsak 1229 çığ olayında 1428 kişi yaşamını yitirmiş.
Yıllara göre ise en çok çığ olayını meydana geldiği yıl 1992 yılı olarak saptanmış. Bir yılda 157
çığ vakasında tam 447 kişi yaşamını kaybetmiş. Yine 1976 yılı da kara bir yıl olarak tarihe geçmiş. Bu
dönemde de 23 olayda 261 kişi yaşamını yitirmiş. Dağcılarını yaşadığı çığ kazaları bu rakamlar karşında
biraz sönük kalıyor gibi. Ama Aladağlardaki 4 Dağcının, Palandökene 6 kayakçının ve ziganadaki
yürüyüşçülerin başına gelenler dağcılık adına büyük çığ kazaları.

5.1. Çığ Altında Kalmamak İçin Yapılacaklar
Yapılan çalışmalar çığa yakalanıldığında sağ kalabilmek için dört farklı strateji uygulamak
gerektiğini ortaya koymuştur. İlk olarak çığa yakalanmamak gereklidir. Eğer yakalandıysanzı
gömülmemeye, gömüldüyseniz hava olmaya çalışın. Çığla birlikte hareket ederken bir taraftan
bağırmaya diğer taraftan da size çarpabilecek kaya ve ağaçlardan korunmaya çalışın. Bu strateji içinde
en mantıklı olan çığ yakalanmamaktır. Çığ yakalanmamak için ise çığ riskini anlayaca kbilgi ve beceriye
sahip olmanız şartttır.
Eğitim: Çığdan korunmanın ilk şartı çığ riskini iyi öğrenmektir. Bu nedenle iyi bir çığ eğitimi
alın Gittiğiniz bölgelerde hangi dönemlerde çığ düştüğünü, hangi bölgelerin riskli olduğunu iyi öğrenin.
Bir bölgede çığ düşüp düşmeyeceğini anlamak için ne tür testler yapılacağını öğrenin. Yani iyi bir çığ
tahmini, olabilecek kazaların büyük bir kısmını Önleyebilirsiniz
Bekleyin: Bol yağışlı dönemlerden sonra hava durumuna göre 5-10 günlük dönemlerde dağa
gitmemeye çalışın. Güneş çıkıp karların oturmasını çığların düşmesini bekleyin. Ondan sonra rahatlıkla
dağa gidebilirsiniz ama bu yine de çığ düşmeyecek anlamına gelmiyor. Rotaya girmedne çığ testi/testleri
yapın.
Çığ Profili Açmayı Öğrenin: Çığ profili açmayı ve kar katmanlarını yorumlamayı iyice
öğrenmeden kış etkinlikleri yapmayın.
Yöre Halkından Bilgi Alın: Gittiğiniz bölgelerde çığ ile ilgili en sağlıklı bilgiyi yöre halından
alabilirsiniz. Yıllardır bölgede yaşayan insanlar çığ riski olan bölgeleri, çığın ne zaman düşeceğini çok
iyi bilirler.
Geçiş Tekniği : Çığ riski olan yerlerden toplu geçme yerine tek tek geçin. Böylece olası bir çığda
hem grubun göreceği zararı minimuma indirir hem de çığ altında kalan tek kişiye hızlı müdahale etme
şansınız olur (Şekil 5 1.a ve b).

Şekil:5.1. a) İstanbul üniversitesi Dağcılık kolunun yapmış olduğu güvenl ibir çığ geçişi
b) Tipik bir çığ profili sunan bir rotadan düşen çığ ve dağcılar

Kaçış: Toz kar çığını görünce size ulaşmadan yanlara doğru kaçmaya çalışın. Çığ ilk aşamada
çok hızlı olmadığı için birkaç saniye bile kurtulmanız için yeterli bir süre olabilir. Ancak bunu
farkedebilmeniz için doüada çok dikkatli olmak gerekir.
Çığla birlikte Hareket edersiniz: Tabaka çığı blok olarak hareket eder. Bu nedenle çığın
kenarında veya üzerinde iseniz çığ hızlanmadan önce ilk birkaç saniyede ya çığın dışına atlayarak ya da
kazmanızla zemine tutunarak çığ bloğundan ayrılmaya çalışın. Bu çok kolay bir hareket değildi ama
yaşamnızı kurtarmak için denemeye değer. Hareket hızlandıktan sonra kaçmanız mümkün olmaz.
Saklanın veya Tutunun: Çığdan kaçamayacak durumdaysanız arkasına sığınacağınız iri bir kaya
parçası veya tutunacağınız büyük bir ağaç bulmaya çalışın. Çok büyük garantisi olmazsa bile boş bir
alanda çığa yakalanmaktan daha iyidir. Çünkü çığlar bazen büyük kaya bloklarını taşıyabilecek veya
önüne çıkan ağaçları sökebilecek büyük bir güce sahip olabilirler.
Bağırın : Çığa yakalandığınızda bağırarak dikkat çekmeye çalışın.
Yüzme Hareketi Yapın: Çığla hareket etmeye başladığınızda sırtüstü yüzmeye benzer hareketler
yaparak yüzeyde kalmak için çaba sarf edin.
Kenara Kaçmak: Hareketiniz her zaman kenarlara doğru olsun. Çünkü çığ profilli vadilerin
morfolojik yapısı gereği aşağılara doğru iyice kalınlaşarak iner. Kenar kısımlarda kalırsanız bulunmanız
daha kolay olur. Eğer elinizde baton varsa, en kısa zamanda atın. Hareket serbestinizi kısıtlar. Bir
malzemeye bağlıyken daha zor mücadele edilir.
Sırt Çantası: Bazı kaynaklar sırt çantasının yüzeyde kalmak için işe yarayabileceğini söyler
ancak ağır sırt çantalarının manevra yeteneğini kısıtladığını da unutmamak gerekir. Ancak sırta
kalmasının da hem omuriliği koruma hem de çığ sonrasında yedek giysi ve ilk yardım malzemesi bulma
gibi avantajlarını da unutmamak gerekir. Ancak sırt çantası ağır ise gömülmeye de yardımcı olabilir.
İkinci Çığ tehlikesi: Çığ düşen bir yerden ikinci bir çığ gelme olasılığı her zaman yüksektir. Bu
nedenle çığ düştükten sonra artık çığ riski kalmadı diye yolunuza devam ederseniz hata yaparsınız. Geri
dönmek dağda ayıplanacak bir şey değil.

5.2. Çığ Arama Kurtarma Malzemeleri
Çığ arama kurtarma malzemeleri kısıtlıdır. Bunun nedeni kazazedelerin gömülü olmaları ve
çığların genellikle yüksek rakımlarda meydana gelmiş olmasıdır. Ancak olay araçla gidilebilecek
yerlerde olsa bile arama için iş makinelerini kullanılmaması gereklidir. Çığ sondası, çığ küreği, Bips
(Eğer çığ altında kalanlarda da varsa işe yarar), çığ köpeği ve kamp malzemeleri
Çığda Arama Cihazı (Bieps): Çığ altında kalanları kurtarmak için kullanılan etkili bir yöntemdir.
Her personelin üzerinde bu cihazdan olması çığ altında kalındığında bulunma şansını güçlendirir. Çünkü
cihaz sürekli sinyal gönderir. Kazazededen yayılan sinyallere takip edilerek kazazede bulunabilir.
Çığ arama cihazı olarak bilinen elektronik alet, çığ altında kalan kişiyi bulmakta kullanılan temel
alettir. Cihaz, işaret alacak veya verecek konuma ayarlanabilir. Kurtarma, ekip üyelerinin her biri

tarafından taşınan ve tüm tırmanış boyunca işaret verecek şekilde açık tutulan bu cihazlara bağlıdır. Bir
kar mağarası veya çığa açık bir alanda geceyi geçirirken bile, cihaz işaret verecek şekilde gece boyu açık
bırakılmalıdır. Çığ arama cihazlarının nasıl kullanılması gerektiğini tüm ekip üyeleri doğru olarak
bilmelidir. Bu beceri sık sık pratik yapmakla geliştirebilir.
Ekip, her günün başlangıcında ve tırmanışa geçerken tüm cihazların doğru olarak işaret verip
aldığını kontrol etmelidir. Taze bataryalar ortalama 300 saat kullanılabilse de, herhangi bir cihazın pilinin
zayıflaması ihtimaline karşın yedek batarya taşımak iyi bir fikirdir.
Çığ Sondası: Çığ altında kalan personeli aramakta kullanılan 1.25 santimetre çapında üç metre
uzunluğunda içi boş veya dolu olabilen, gerektiğinde katlanabilen sert alüminyum bir borudur. Ucunda
sondanın içine kar girmesini önleyen saplandığında.
Çığ Küreği: Çığ profili açmak, Blok kesmek, çadırın etrafına duvar örmek, çığ altında kalanların
yerinin tespit edildikten sonra kazara çıkarmak gibi birçok işte kullanılan katlanabilir alüminyum
kürektir. Üzerine kilogram ayarı olanlar tercih edilmelidir
Çığ Kaytanı: Uzunluğu ile otuz metre arasında değişen, çoğunlukla perlondan yapılmış, çarpıcı
renklere sahip bir banttır. Her 2.5 metrede bir üzerine ok işaretli baskılar bulunur. Tehlikeli yerlerden
geçilirken bir ucu bele bağlanır diğer ucu ise serbest kalır. Bir çığ durumunda serbest olan ucu bulanlar
çığ altındaki kişiye ulaşabilirler.

5.3. Çığda Arama- Kurtarma Organizasyonu
Çığ altında kalmış olan birini çıkarmak için yapılacak ilk şey hemen aramaya başlamaktır. İlk
dakikalar çok önemlidir. Belki de küçük bir müdahale ile çığ altında kalanlarını yaşamı kurtarılabilir. Bu
arada mutlaka bir haberci gönderilerek yardım çağrısı yapılır. Orada bulunanlar çığ altında kalan kişinin
görüldüğü noktayı bildikleri için arama çalışmasına buna göre başlarlar. Eğer ekipte beeps cihazı varsa
çığ altında kalanı bulmak çok daha kolay olur. Ancak çığ altında kalanda da beeps bulunması şarttır.
Daha çığ durmadan kurtarma başlamıştır. Başarılı bir kurtarmanın ilk adımı, şok anındaki zorlu
bir harekete bağlıdır: kazazedenin en son görüldüğü noktaya birisi dikkat etmiş olmalıdır. Bu son
görülme noktasına bağlı olarak, aranılacak bölgeyi ayırın.
Yardım çağırmak amacıyla bölgeden ayrılmak çığ altında kalanı ölüme mahkum etmek demektir.
Yardım için bir kişinin gönderilmesi yeterlidir. Bu gönderme de ilk 15-20 dakikadan sonra olmalıdır.
Çünkü bu dakikalar çok önemlidir ve insan gücüne ihtiyaç vardır. Çığ altındaki kişinin hayatı kesinlikle
yerinin hızla bulunmasına ve hızla çıkarılmasına bağlıdır. İlk 15 – 20 dakika içinde bulunan birisi eğer
bir darbe almamışsa yaşama şansı kabaca % 90’dır. Kazazede bulunup çığ altından çıkarılınca veya
arama çabalarının tümü sonuçsuz kalınca birisini yardım çağırmak için yollayabilirsiniz.
Çalışmayı bir ekip lideri yönetmelidir. Bu aramada normal çığ arama prosedüründe uyulması
gereken güvenlik kurallarına mutlaka uyulmalıdır. En önemlisi, çığ alanında alanda olabilecek diğer çığ
olasılıklarını değerlendirmek ve bir diğer çığ olması halinde bir kaçış yeri belirlemektir.

Çığa yakalanan ekip çalışma yaparken çığ haberini alan ekipler de bölgeye gitmek için üç aşamalı
bir hazırlık süresine başlarlar.
Haber alımı: Haber alınır alınmaz yerel birimlerin devreye girmesi için müdahale edilir. Çünkü
çığ altında kalan birinin yaşamsal riskleri oldukça fazladır. Ne yazık ki hem ülkemizde hem de diğer
ülkelerde çığ altında kalanların büyük bir çoğunluğu yaşamını kaybetmektedir. Çığ arama çalışmaları
zaman karşı yapıldığı için hızlı müdahale için yerel birimlerin devreye girmesi en mantıklı yoldur.
Hazırlık ve Ulaşım: Gerekli malzemeler toparlanarak hızla yola çıkılır. Birinci aşama olayın
olduğu bölgeye, kinci aşama ise çığın meydana geldiği bölgeye ulaşmaktır. Ne kadar kalınacağı
bilinemeyeceği için lojistik ve kamp malzemeleri ile gidilmelidir. Çığ arama çalışmalarında çok fazla
insan gücüne gereksinim olacağında kalabalık olmakta fayda vardır. Ancak dinlenen grupların arama
bölgesinde olması gerekir.
Organize Çığ Araması: Çığın bulunduğu bölgeye gidildiğinde bir grup hemen ilk aşama
çalışmasına başlarken diğerleri çığ riski olmayan bir noktada kamp kurmaya başlamalıdır. Organize bir
çığ araması Şekil 5.2 de görülmektedir

5.3.1. Son Görüldüğü Nokta
Arama ekibinin ilk yapacağı kayıp kişi veya kişilerin son görüldüğü noktayı saptamaktır. Bu
çalışma gereksiz yerlerin taranmasını engelleyerek zaman kazandırır. Görgü tanıklarında, bulunan
malzemelerden yola çıkılarak son görüldüğü nokta belirlenir.

5.3.2. Gözcü
Çığ çalışmalarında çalışma alanına egemen bir noktaya alanın büyüklüğüne göre gözcü konulmalı
ve bu gözcüler sık sık değiştirilmelidir. Gözcü konmasının nedeni yamacın duraylılığı bozulduğu için
yeni çığ tehlikesinin varlığıdır. Çığ düşen bir yerde ikinci bir çığ düşme olasılığı çok fazladır. Bu nedenle
ekipler çığ araması yaparken gözcüler çığın düştüğü yere bakarak çığ düştüğünde haber verirler. Ancak
belli bir aman sonra insanı dikkati dağılabileceği için gözcülerin kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir.

Şekil: 5.2. Organize çığ araması

5.3.3. Emniyetli Bölge
Çalışmaya katılmayan veya sırasının bekleyen tüm arama ekibi güvenli bir bölgede beklemek
zorundadır. Çalışanların güvenliği için güvenli bölge oluşturulması şarttır.

5.3.4. Çalışma Liderleri
Çığ bölgesinde kaza bölgesi sorumlusu ile Grid ekibi, kürek birimi, köpekle arama birimi ve
sonda ile arama birimi liderleri tüm arama çalışmasından sorumludur.

5.4. Çığ arama Teknikleri
5.4.1. Kaba Arama
Kaba arama aşaması kurtarmacıların kar yüzeyini hızla gözden geçirip, kısmi olarak gömülmüş
bir kişi, bulunabilecek malzeme veya bir kaya veya bir ağaca takılıp kalmış olabilecek kazazedeyi
aramalarıyla başlar. Herhangi bir kanıt olan yerler, sonraki safhalara yardım için işaretlenir ve
kazazedenin takılabileceği olası yerler aranır. Kayıp kişi, bu ilk yapılan hızlı ve acil aramada bile
bulunabilir. Yüzeyde çok hızlı bir şekilde farklı sayıda insanla yapılacak aramanın şematik gösterimi
şekil 5.3 te verilmiştir.
Kaba arama ve nokta tespiti gridleme yöntemi veya nişanlanma yöntemi olarak bilinen geleneksel
bir tekniğe dayanır. Ancak hassas arama safhasında daha yeni bir yöntem olan teğet yöntemi

kullanılmaktadır. Eğitimli kişilerce kullanılırsa, bu yöntem % 50’ye kadar varan zaman kazancı
sağlanmaktadır. Tarama veya gridleme olarak bilinen yöntemin iyi bilinmesi şarttır. Ancak tırmanıcıların
teğet yöntemini de bilmeleri, hassas arama safhası sırasında hayati olan zamanın kazanılması açısından
önemlidir.

Şekil 5. 3. Çığ düşmüş bir alanda yapılacak kaba arama

5.4.2. Cihazla Arama
Teknoloji cihazlarla yapılan aramalardır ve koşullar uygunsa çok hızlı sonuç verir. Ancak bu
aramayı çığ sırasında orada bulunanların yapması gerekir. Yardıma gelenler olay yerine ulaştığında iş
işten geçmiş olacaktır. Bu arama için hem çığ altında kalanlarda hem de arama yapanlarda arama
cihazının bulunması gereklidir. Her çığ arama cihazının ses ayarı sonuna kadar açılır. Aralarında 18-20
metreden fazla mesafe olmayacak şekilde, arama personeli belli bir tarzda yan yana dizilir ve bu şekilde
arama bölgesini tararlar. Arama yaparken yamaç aşağı doğru çalışmak daha kolay olacaktır. Hızlı ama
etkin çalışılmalıdır. Kayıp kişiyi en hızlı ve etkin tarzda bulmak amacıyla şok ve endişe duygularını
bilinçli olarak denetim altına almanız gerekecektir.
Çığ arama cihazlarında yöne göre farklı özellikler sergileyen bir anten türü kullanıldığı için,
cihazın tutulduğu tarza göre farklı, zayıf ya da kuvvetli işaretler alınabilir, tabii ki kazazedenin cihazının
verici konumu da önemlidir. Bunun için de arayıcının cihazını sağa, sola, ileri, geri hareket ettirerek en
güçlü işaret konumunu bulmayı denemesi önemlidir. Bir işaret alındığında, bir veya iki kişi hassas arama
yöntemiyle sesi izlemeye başlarken, diğerleri kazazedeyi kazarak çıkartmaya hazırlanırlar (Birden fazla
kazazede varsa, kurtarmacaların geri kalanları kaba aramayı sürdürürler. Bulunan her kazazedenin cihazı
kapatılır. Böylece aramaya devam edenler bulunan kişiden işaret almazlar).
Arayıcılar çığ altında kalan kişiden işaret alabilmek amacıyla, cihazlarını alıcı konumuna
getirirler. Her arayıcının alıcı konumda olması hayati önem taşır; arayıcılardan birisinin bile cihazını
verici konumda bırakması halinde, bu yanlış işaretin şaşırtacağı diğer arayıcıların değerli vakitleri
kaybolacaktır.

Bir kurtarma, kazazedenin kar altında yattığı yeri 5 dakikadan kısa sürede bulabilmelidir. Adı
“çığ vericisi” olarak da bilinen elektronik cihazların kullanımına hakim olmak, kurtarmacıların kazazede
havasızlıktan ölmeden önce onu bulabilmeleri açısından önemlidir.
Günümüzde çığ arama cihazlarının uluslararası frekans standardı 457 kilohertzdir. 2275 hertz ile
işleyen cihazlar eskidir ve kullanılmamalıdır. Bazı kurtarma ekiplerince bu her iki frekansa da ayarlı
çalışabilen cihazlar kullanılsa da, arazide gezenler ve tırmanıcıların kullanacağı özel cihazlar 457
kilohertz standardında olmalıdır. Yeni, standart arama cihazları daha geniş menzillidir.
Bir tırmanıcı, çığ arama cihazını genelde boynuna asıp çığda kaybetmemek için ceketinin içinde
taşır. Cihaz çantada taşınmamalıdır. Kurtarma olacağında cihaz ortaya çıkarılır ve arayan kişi
kulaklıklarla bip sinyallerini dinler.

5.4.3. Çığ Sondası İle Arama
Üzerinde herhangi bir cihaz olmayan olsa bile gerekli sinyal alınamayan kişilerin bulunması için
çığ sondaları kullanılır. Bu yöntemin amacı sondaları kara batırarak kazazedeyi bulmak ve çıkarmaktır.
Bu arada sondalar kazazede üzerinde küçük bir kaç morartıya sebep olabilir. Ancak, kazazede yaşıyor
ise bunlara aldırmayacaktır. Sonda ile arama işini belli bir yöntemle yapmak gerekir. Rastgele yapılan
bir aramadan asla sonuç çıkmaz. Bu nedenle, ilk önce, kazazedeye ait kar üstünde herhangi bir eşya olup
olmadığını hızla kontrol edilmelidir. Daha sonra, kazazedenin çığın akışı sırasında takılabileceği, yamaç
üzerindeki ağaçların veya kayaların eğim yukarı bakan kesimlerini, çığ patikasının dönüş yaptığı
kıvrımların uç ve-veya dış taraflarını, patikanın az eğimli kesimlerini, çığ kurtarma köpeklerinin
belirlediği bir lokasyonun çevresini aramak gerekir. Yine yukarıda "Arama Yöntemleri" başlığı altında
açıkladığımız gibi tespit edeceğiniz sürüklenme hattı üzerinde sondalama işlemi devam etmelidir.
Yöntemin avantajları arasında, hemen aramaya başlanılması ve bu işte çok fazla uzman
olunmasına gerek olmaması sayılabilir. Dezavantajları ise, yavaş olması (kaba arama ile 10-15 kişi bir
hektar alanı 4-5 saatte hassas arama ile ise 20 saatte arayabilir), arama derinliğinin çubukların boyları ile
sınırlı olması ve emin olamama ve kazazedeyi ıskalama faktörünün fazla olmasıdır.
Kaba Arama: Kaba Arama, sondalamanın ilk aşamada kullanılan tekniktir. Arama yapacak tüm
kişiler düz bir sıra halinde aramaya katılırlar. Sadece aramayı yöneten kişinin komutları ile adım atar ve
sondalamayı gerçekleştirir. Kaba aramada her bir hattın arası ortalama bir adım mesafesi olan yaklaşık
70 cm'dir. Yan yana iki kişinin çubukları arasındaki mesafe ise yaklaşık 70-75 cm'dir. Bu durum 70x75
cm'lik bir arama yoğunluğu demektir (Şekil 5.6.)
Çubuk iki ayağın tam ortasına batırılır. Kazazedeyi bulma yüzdesi yaklaşık olarak
%70'dir. Çalışma Çığ topuğundan eğim yukarı yapılır. Bir hat bittiğinde başına işaret konarak diğer hatta
geçilir. Eğer bir kişi bir saptama yapar ise hemen sondayı orada bırakır ve kürekçileri çağırır. Ve yeni bir
sonda alarak grupla aramaya devam eder. Kürekçiler ise şüphelenilen o noktayı kazarlar. Eğer aramada
görev alan kişi sayısı az ise o halde birer sıra atlanarak arama yapılır.
Hassas Arama: Eğer kaba arama hedefe ulaşılamadıysa daha hassas aramaya geçebiliriz ancak
aradan çok uzun bir süre geçtiği içi narana kişini ölmüş olması kesin gibidir Bu arama türünde kazazedeyi

bulma ihtimali %95'e kadar çıkar. Ancak daha çok zaman alacağın unutulmamalıdır. Bu teknikte aramayı
yapanlar arama hattını 1/3 oranında sıklaştırırlar ve çubuğu ilk olarak sol ayaklarının dışına, sonra
ayaklarının ortasına en son ise sağ ayaklarının ucuna doğru batırırlar

Şekil: 5.4. Sonda ile arama teknikleri

Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Çığ ülkemizde depremden sonra en çok can kaybına neden olan ikinci doğa olayıdır. Bilinenin aksine
çığın oluşması için sadece gürültü şart değildir. Hatta bu en son nedenlerden biridir. Çığ oluşumu için,
meteorolojik ve topoğrafik koşullar daha önemlidir. Çığ kurtarma çalışmalarının en riskli yönü çığ
oluşan bir noktada yine çığ oluşma riskidir.

Uygulama
İnternetten çığ videoları izleyerek çığların oluşumu ve çığdan korunma hakkında pratik bilgiler
edinin.

Uygulama Soruları

1. Çığ nasıl oluşur ?
2. Çığ en çok hangi mevsimde düşer?

Bölüm Soruları
1. Çığ nedir?
2. Kaç Türlü çığ vardır?
3. Çığdan nasıl korunabiliriz?
4. Çığda arama nasıl yapılır?
5. Çığda kurtarma nasıl yapılır?
6. Çığ sondası ne işe yarar?
7. Çığa yakalananlar nasıl davranmalıdır?
8. Çığa yakalanmamak için ne tür tedbirler almalıyız?
9. Çığ altında kalmış insanları yaşama şansı nedir?
10. Ülkemizde çığ riski olan bölgeler nerelerdir?
11. Yamaç profilini çığ düşmesine etkisi nedir?

6. KAZALARA MÜDAHALE

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Trafik kazalarında müdahale ve kurtarmanın nasıl yapıldığı öğrenilecek.
2. Kurtarma ekibinin güvenliğinin naıl sağlandığı öğrenilecek.
3. Olay yeri ve çalışma alanının güvenliğinin nasıl sağlandığı öğrenilecek.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kazalarda ilkyardım ve triyaj nedir ve nasıl yapılır?
2. Kişisel koruyucu donanımlara 5 adet örnek veriniz

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kurtarma ekibinin
güvenliği

Kurtarma ekibinin
güvenliğine kullanılan
kişisel koruyucu
donanımların neler
olduğu öğrenilir.

Kişisel koruyucu donanımları
öğrenmek içi çeşitli kaynaklar
incelenmelidir.

Trafik kazalarında
müdahale ve kurtarma

Trafik kazalarında
müdahale ve
kurtarmanın nasıl
yapıldığı öğrenilir

Konu ile ilgili kaynaklar
derlenerek okunmalı.

Anahtar Kavramlar


Geçici kurtarma



Triaj



Koruyucu elbise

6. Trafik Kazalarında Müdahale ve Kurtarma
Gelişmiş Kurtarma
Bir kişiyi veya malı tehlikeden uzaklaştırma işlemine kurtarma denir. Kazazedenin sağlık
durumunu muhafaza ederek, ileri tıbbi destek sağlamak sureti ile iyileştirme sağlanarak sağlık merkezine
ambulansla ulaştırılması işlemlerinin tamamına ise gelişmiş kurtarma denir.
Gelişmiş Kurtarmada Temel Kurallar
• Kaza mahalline seyir halindeyken; alınan ilk bilgiler ve haberleşme merkezinden alınacak ek
bilgiler değerlendirilerek stratejiler belirlenmeli,
• Kaza hakkındaki ilk bilgiler değerlendirilerek olay mahalline yeterli sayıda kurtarma, sağlık
ve güvenlik ekibi çıkarılmalı,
•

Olay yerine giden ekiplere en uygun ulaşım yolları bildirilmeli,

•

Olay yerinin güvenli hale getirilmesi sağlanmalı,

•

Kazazedelere derhal ilk yardım yapılmalı,

• Kazazedenin çıkarılmasına engel olan tüm unsurlar ortadan kaldırılmalı. Kazazede enkazdan
değil, enkaz kazazededen uzaklaştırılmalı,
•

Kazazedeye, boyun bölgesinde omurga hasarı olduğunu kabul edilerek, boyunluk takılmalı,

•
Çalışma alanında güvenlik şeridi ile çevrilen bölgeye, kurtarma ekibi ve sağlık görevlileri
dışında hiç kimse sokulmamalı,
•

Yaşama ihtimalinin azaldığı durumlarda kazazedeye derhal çıkarma seçeneği uygulanmalı,

•
Ezilme sendromundan şüphelenildiği ve yaşamsal risk faktörlerinin arttığı durumlarda
uzman sağlık personeli tarafından ileri yaşam desteği uygulanmalı;
• Araçtan fırlama, motosiklet kazası veya yayaya çarpma vakalarında kazazede, ilkyardım ve
uygun paketleme yapılarak en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmeli.

6.1. Trafik Kazalarına Müdahale
Ekiplerin, merkezden ayrıldığı andan itibaren kaza mahallindeki çalışmalarını da kapsayan
sürede, tüm çalışmaları sistematik olarak yedi ana başlık altında toplanabilir.
•

İstihbarat (Bilgilendirme- Bilgi toplama )

•

Güvenlik çalışmaları

•

Kazanın oluş şekline yönelik olarak yapılan değerlendirme

•

Sıkışmaların değerlendirilmesi

•

Araçtan çıkarma seçeneğinin belirlenmesi

•

Araçtan çıkarma

•

İlk yardım ve Triaj

İstihbarat (Bilgilendirme-Bilgi Toplama): Olay mahalline hareket eden ekip, komuta merkezi
ile yaptığı haberleşmede bilgi toplar;
•
kullanır,

Olay mahalline en kısa sürede ulaşabilmek için en uygun ‘‘ulaşım yolu’’nu sorgular ve

• Olay mahallinin tam olarak yeri ve özelliklerini öğrenir. Kaza yolda oldu ise; kazanın yönü
(Ankara istikameti, Edirne istikameti, Avcılar kuzey yan yol gibi), kazanın yeri (Haliç köprüsü üzeri,
Samatya Hastanesi önü) hakkında verilecek bilgiler ekiplerin olay mahalline daha hızlı ve kolay bir
şekilde ulaşmasını sağlar.
•
Kazaya uğrayan araçlar ve kazanın oluş şekli hakkında toplanacak bilgiler (otobüs, minibüs
ve otomobil çarpışması, kamyona arkadan çarpma, bina üzerine araç düşmesi, denize araç uçması,
elektrik direğine araç çarpması, zincirleme kaza gibi) ekibin olay yerine ulaşacağı ana kadar geçen
zamanda uygun strateji belirlemesine ve motivasyon sağlamasına katkı sağlar.
• Bu konularda elde edilecek bilgiler ışığında olay mahalline uygun sayıda kurtarma ekibi ve
sağlık ekibi çıkarılması sağlanarak zaman kaybının da önüne geçilebilir.
Olay Mahalli Güvenlik Çalışmaları: Olay mahallindeki güvenlik çalışmalarının eksiksiz olarak
yapılmasının başlıca amacı, ‘Gelişmiş Kurtarma’nın tanımına uygun bir operasyon yapmanın yanında:
•

Kurtarma personelinin

•

Sağlık ve emniyet personelinin

•

Diğer kişilerin ( Basın, Meraklılar ve çevreden geçenler )

•

Araç ve malzemelerin güvenliğinin sağlanmasıdır.

Bu amaca yönelik güvenlik çalışmaları beş başlık altında toplanabilir:

Şekil: 6.1. Kaza yeri güvenlik şeması.

6.2. Kurtarma Ekibinin Güvenliği
Kurtarma ekibinde yer alan personel, olay mahallindeki çalışmalara başlamadan önce kişisel
koruyucu ekipmanlarını mutlaka kuşanmalı ve kullanacağı malzemeleri üzerinde bulundurmalıdır.
Bunun yanı sıra olay yerinin özelliğine ve olayın türüne bağlı olarak birtakım koruyucu önlemler
almalıdır. Örneğin; Denize araç düşmesi olayında çalışma yapacak bir ekip can yelekleri ve kurtarma
kemerlerini kuşanarak çalışmalıdır. Ortamda kimyasal maddelerin bulunduğu bir kazada ise uygun
seviyede koruyucu teçhizat kuşanmalıdır.
Kişisel koruyucu donanımlar;
•

Koruyucu elbise

•

Koruyucu başlık

•

Koruyucu çizme

•

Koruyucu eldiven

•

Gözlük

•

Kulaklık

•

Kasık çizmesi

•

Emniyet kemeri ve donanımları

•

Can yeleği

•

NBC kıyafetleri

6.3. Olay Yerinin Güvenliği
Kurtarma ekibinin aracı, kaza mahallindeki trafik akışına göre; ekip elemanlarını ve kazaya
uğrayan araçlarla kazazedeleri koruyacak şekilde yerleştirilir.
Trafik akış istikameti, yol durumu, görüş mesafesi, yağış durumuna göre uygun yerlere ve
mesafelere flâşörler, trafik konileri, reflektörler yerleştirilerek diğer sürücülerin dikkatli olması sağlanır.
Gerektiğinde uygun mesafede uyarı ve ikaz için personel kullanılır.
Yol kısmen veya tamamen trafiğe kapatılır.
Kaza mahallinde tehlike teşkil ediyor ise elektrik kestirilir.
‘‘Uyarı İkaz Levhaları’’, görüş açısının yetersiz olduğu yerlerde diğer sürücülerin görebileceği
uygun yerlere konulmalıdır. Aksi takdirde, diğer sürücülerin ikinci kazalara sebep olacağı ve olayın
boyutlarının kurtarma ekibini de içine alacak şekilde büyüyeceğini unutmayın.
Görüş açısının, uygun hava şartlarında yeterli olduğu yollarda meydana gelen kazalarda;
Hava şartlarına (yağış, sis, buzlanma) bağlı olarak görüş ve fren mesafelerinin değişmesi: Yağışlı
havalarda görüş mesafesi azalır ve ıslak zeminlerde fren mesafesi artar. Kaza sonucu yola dökülen
akaryakıt nedeniyle ikinci kaza ihtimali artar.
Otoban ve şehir içi yollarda hız sınırlarındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak diğer
sürücülerin rahatlıkla görebileceği uygun mesafelere ve noktalara uyarı işaretleri ve levhaları
konulmalıdır.

6.4. Çalışma Alanının Güvenliği
Çalışma alanı, kazaya karışan araç veya araçların bulunduğu ve kurtarma ekibinin çalışma
yapacağı alandır. Sıcak bölge ve ılık bölgeyi de kapsayan alan olarak ta tanımlanabilir.
•

Çalışma alanı derhal güvenlik şeridiyle çevrilmeli,

•

Çalışma alanına meraklıların girmesine asla müsaade edilmemeli.

 Meraklıların bu alana girmesi kurtarma personelinin operasyonları istediği gibi yapmasına
engel olur,


Kurtarma ekibinin malzemeleri zarar görebilir,

 Olay mahallinde kazazede, kurtarma personeli, sağlık personeli, güvenlik personeli ve
kendilerinin de zarar göreceği istenmeyen ikinci kazalar meydana gelebilir.

olabilir.

Bu kişiler, kurtarma ekibi ile olumsuz diyaloglara girerek motivasyon kaybına da neden



Hatta kazazede üzerinde de psikolojik olumsuzluklara yol açabilirler.

 Bu alanda çalışmaları güçleştirecek kaza ve enkaz döküntüleri derhal bölgeden
uzaklaştırılmalıdır.
Kaza Mahallinin Kontrolü
Kaza mahallinin kontrolünü mümkün olan en kısa sağlamak kurtarma operasyonu açısından son
derece önemlidir. Bu kontrol sağlanmadan sistematik bir kurtarma operasyonu gerçekleştirmek
neredeyse imkânsızdır.
Sıcak Bölge:
Kazanın gerçekleştiği yerin merkezi ve aynı zamanda kazaya uğrayan araçların enkaz
döküntülerinin saçıldığı bölgedir. Araç/araçların beş metre kadar etrafında olduğu varsayılan bir dairedir.
Bu alana sadece kurtarma ve ilkyardım ekipleri girebilir. Her türlü döküntü (cam parçaları, araç parçaları
gibi) bu alandan çıkartılmalıdır. Gerektiği takdirde, araç ve gereçlerin bulunduğu malzeme kutuları,
sadece belirlenen bölgeye konulmalıdır.
Ilık Bölge:
Kurtarma ekibinin kişisel ve ekipman güvenliğinin sağlanarak emniyetli bir şekilde çalışma
yapabilecekleri emniyet şeridi ile çevrilmiş alandır. Kurtarıcı araç bu bölge ile sıcak bölgenin arasında
tabyalanır. Bu bölgede ex’ler, yaralılar, enkaz döküntüleri ile kurtarma ekipman ve malzemeleri için
yerler tespit edilir.
Soğuk Bölge:
Olay yeri güvenliğinin geniş bir açıdan sağlanabildiği bir bölgedir. Bu bölge, olay yerinin fiziki
şartları, kazanın oluş şekli, kazaya uğrayan araç sayısı ve olayın meydana geldiği karayolunun fiziki
durumuna bağlı olarak geniş bir alan da olabilir.

6.5. Kazazedenin Güvenliği
•
Olay mahalline ulaşıldığında ilk gözlemler ışığında kazazedelere derhal ilk yardım
yapılmalı,
• Kazazedeler, üzerlerinin ve yüzlerinin örtülmesi, başlık veya maske takılması gibi koruyucu
tedbirlerle koruma altına alınmalı,
•

Boyunluk ve bel ateli kullanılarak veya diğer yöntemlerle sabitlenmeli.

Elle Sabitleme:
Sabitleme malzemelerinin olmadığı ve acil olarak kazazedeye müdahale edileceği durumlarda
kullanılan bir yöntemdir.

•

Yan taraftan; sürücü camından yapılan sabitleme

•

Arkadan veya yan sabitlemeden devralınarak yapılan sabitleme

•

Ön camdan yapılan sabitleme

Boyunluk ve Bel Ateli Kullanarak Sabitleme:
• Olay mahallinde varsa sağlık görevlileri tarafından kazazedelere derhal boyunluk takılmalı.
Kazazedenin pozisyonu uygun değil ise kurtarma ekibi, kazazedenin bulunduğu pozisyonu koruyarak
yer açma çalışması yapmalı,
• Kazazedeyi yerinden çıkarmadan önce sağlık ekibi kazazede üzerinde gerekli incelemeleri
yaparak uygun şekilde bel ateli de takmalıdır.
Kazazedelerin Paketlenmesi:
Kazazedeye mümkün olan tüm yaşam desteği verildikten ve sabit bir hale getirildikten sonra
paketleme işlemine başlanır. Bacak ve kol desteklerinin takılmasından önce omurganın korunması için
gerekli önlemler alınmalı ve bu önlemler mümkün olduğunca yerinde yapılmalıdır.

6.6. Kazaya Uğrayan Araçların Güvenliği:
•

Varsa; araç/araçlardaki yangının söndürülmesi için çalışmalara derhal başlanmalı,

• Olayın boyutunun büyümesine engel olunmalı; ikinci kaza ve kimyasal sızıntının
engellenmesi, köprüde asılı kalan aracın sabitlenmesi gibi.
•

Kazaya uğrayan araç derhal sabitlenmeli,

•

Mümkünse akü devreden çıkarılmalı, kontak kapatılmalı ve anahtar çıkarılmalı,

• Yangın riskine karşı yakıt sızıntısı olup olmadığı kontrol edilmeli. Sızıntı varsa derhal
koruyucu önlemler alınmalı,
• Kazaya uğrayan araçlarda yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde olup olmadığı araştırılmalı.
Varsa bu maddeler ortamdan uzaklaştırılmalı, uzaklaştırma imkanı yoksa çalışmalarda bu husus göz
önünde bulundurulmalı,
•

Tehlikeli kimyasallara karşı tedbirler alınmalı,

•

Olay mahallinde yangın söndürme aracı ve yangın söndürücüler bulundurulmalı,

•

Araçta hava yastığı/yastıkları olup olmadığı ve varsa açılmayanlar tespit edilmeli,

•

Emniyet kemeri mekanizmasının kurulu olup olmadığı kontrol edilmeli.

Kazaya Uğrayan Aracın Sabitlenmesi:

Kaza mahallinde çarpmanın etkisiyle oluşan yapısal bozukluklar, araç içerisinde çalışmaların
emniyetli bir şekilde yapılmasına engel olur. Aracın daha güvenli hale gelmesi için yapılacak başlıca
çalışma ‘’sabitleme’’ çalışmalarıdır.
Sabitleme çalışmalarında istifade edilecek malzemeler; çeşitli ebatlarda metal veya ahşaptan
kademeli takozlar, krikolar, hava yastıkları, calaskar, vinç, silindirler, sabitleyici bloklar, hidrolik ram,
durdurucu kalas, halatlar, büyük kurtarıcı aracı, küçük kurtarıcı aracı ve Trifor.
Olay mahallinde araçların konumları ve durumları değerlendirildikten sonra sabitleme yapılacak
noktalar tespit edilmeli ve uygun malzemeler kullanılarak sabitleme yapılmalıdır. Önemli not: Kurtarma
operasyonunda kazazedeye ilkyardım yapmak, ulaşmak ve paketleme işlemleri için ‘yer açma’
çalışmalarını gerçekleştirilmelidir.
Kazaya Uğrayan Araçların ve Kazanın Oluş Şekline Göre Değerlendirilmesi:
Kazaya uğrayan araç veya araçlar yüksekten mi düşmüş?
Çarpışma ile birlikte uzun mesafeli sürüklenme olmuş mu?
Motor bölümü çarpışmanın şiddetiyle sürücü ve yolcu bölümüne girmiş mi?
 Saatte 35-45 km veya daha yüksek bir hızla önden veya arkadan çarpışmalarda; Büyük bir
aracın altına girildiği durumla karşı karşıya mısınız? Emniyet kemeri kullanılmış mı? Her iki durumda
da hava yastıkları açılmış mı?


Yandan çarpmalarda kapılar 50 cm ve daha fazla içe çökmüş mü?



Araç takla atmış mı?



Araçtan fırlayanlar var mı?



Duvar ve benzeri sert bir yüzeye önden şiddetli bir çarpma var mı?



Çok sayıda yaralı olan bir kazayla mı karşı karşıyasınız?



Zincirleme bir kaza ile mi karşı karşıyasınız?



Tren, Tramvay gibi bir araçla çarpışarak mı kaza gerçekleşmiş?



Suya düşen aracın batma riski var mı?



Kazaya karışan araçlarda kimyasal madde var mı?

Kurtarma ekibi yukarıda sıralanan sorunlardan herhangi biri veya birkaçıyla karşı karşıya ise
kazazedelerde çok ciddi yaralanmalar hatta can kaybı olasılığı hayli yüksektir. Bu nedenle olay yerinde
ilkyardıma önem vermeli ve yaralılara sağlık ekipleri tarafından ileri yaşam destekleri uygulanmalıdır.

Kurtarma operasyonlarında kurtarma ekibi, kazanın oluş şekli ve şiddetine göre uygun ilk yardım
ve tıbbi müdahale imkânı sağladıktan sonra gelişmiş kurtarma operasyonlarını gerçekleştirebilir.
Sıkışmaların Değerlendirilmesi
Trafik kazalarındaki sıkışmalar ikiye ayrılır.
Kısıtlı bir alandaki sıkışmalar;
Bu durumda kazazede olduğu yerde kalmak zorundadır. Kazazedenin vücudunun bir bölümü
özellikle ayak ve kalça kısımları yapısal özelliklerini kaybeden iki cismin arasında sıkışmıştır. Kazazede
sıkıştığı yerden çıkarılması için asla zorlanmamalı ve gerekli operasyonlar yapılmadan hareket
ettirilmemelidir.
Enkazdaki sıkışmalar;
Bu durumda kazazede, aracın yapısal özelliğini kaybeden elemanları ve araçta bulunan
malzemeler arasında kalmıştır. Kazazedenin herhangi bir organında sıkışma yoktur. Kazazede
yaralanmamış dahi olabilir.
Kaza mahallindeki tehlikeler ve kazazedenin sağlık durumunu göz önüne alındığında
kazazedenin araçtan çıkarılması noktasında kurtarma ekibinin iki seçeneği vardır.

6.7. Kazazedeyi çıkarma
Derhal Çıkarma:
• Kaza mahallinde geçen zaman, kazazede ve kurtarma ekibi için tehlikeli bir ortam yaratıyorsa
derhal çıkarma yapılır. Bu durumlara örnek olarak aracın suya batma riski, ortamda yanıcı veya parlayıcı
gaz yayılması, zehirli gazların açığa çıkma riski gibi oluşumlar gösterilebilir.
• Kazazedeye ilk yardım uygulandıktan sonra yapılacak sabitleme ve paketleme çalışmalarının
işe yaramayacağı ve daha fazla zaman kaybının kazazedenin ölümüne sebep olacağı tespit edildiğinde
derhal çıkarma yapılır.
• Olay yerinde birden fazla kazazede varsa ve yaşama şansı çok düşük olan bir kazazede
yaşama şansı daha yüksek olan diğer kazazedeye ulaşımı engelliyorsa derhal çıkarma yapılır.
Kontrollü Çıkarma:
•
Derhal çıkarma seçeneği uygulanacak şartların oluşmadığı tüm kazalarda, kazazedelerin
kurtarılması için sistematik kurtarma operasyonunun tüm aşamaları ve kuralları uygulanır. Bu
operasyona kontrollü çıkarma denir.
• Kontrollü çıkarma ile kazazedenin yaşama şansı maksimuma çıkarıldığı gibi ciddi ve kalıcı
sakatlıkların da önüne geçilir.

• Kontrollü çıkarmanın başlıca faaliyeti yer açma çalışmalarıdır. Böylece kazazedeye ulaşmak,
ihtiyaç duyulan ilkyardım ve temel yaşam desteğini sağlamanın yanı sıra kazazedenin gereksiz yere
kımıldatılmadan paketlenmesi yapılır.
Kurtarma ekipleri, bir yandan değerlendirme ve emniyet çalışmaları yaparken diğer yandan da
kazazedenin araçtan çıkarılması için yapılacak çalışmaların alt yapısını hazırlar. Kazazedenin sıkıştığı
yerden çıkarılması için aşağıda sıralanan çalışmalardan herhangi biri ya da hepsinin yapılması
gerekebilir.
Kurtarma ekibi kazazedenin araç içinde bulunduğu pozisyonu ve çıkarılmasını güçleştiren
engelleri çok iyi bir şekilde analiz etmelidir. Bu analiz sonucu kazazedeyi nereden ve nasıl çıkarabileceği
kararını vererek sistematik bir şekilde kurtarma çalışmalarını gerçekleştirmelidir.
•

Camların çıkarılması

•

Kapıların açılması / çıkarılması

•

Ön panelin kaldırılması

•

Yan duvarın açılması

•

Tavan kapağının açılması

•
Kazazedeyi sıkıştıran ya da kazazedeye ulaşılmasını engelleyen diğer yapısal elemanların
kaldırılması

6.8. Kzalarda İlkyardım ve Triaj
Temel Travma Yaşam Desteği
Kaza mahalline ilk varan tıbbi kurtarma personeli, kazazedeye hemen temel travma yaşam desteği
uygulamalıdır.
Temel travma yaşam desteği yapılırken uyulması gereken sistematik prosedür;
• Personel, kendisi, kazazede ve etraftakiler için tehlike oluşturabilecek unsurların bulunup
bulunmadığını kontrol etmeli.(Örneğin: yangın, kimyasal maddeler, keskin metal parçalar,
sabitlenmemiş enkazlar ve vücut sıvıları gibi.)
•

Kazazedenin durumunu anlayabilmek için onunla konuşmaya çalışmalı,

•

İlk belirlemelerden sonra gerekli yardım çağrılmalı,(Polis, ambulans, itfaiye gibi)

• Kazazedenin nefes almasına engel olan veya olması muhtemel bir durumun bulunup
bulunmadığını belirlenmeli. Boyun bölgesinde omurganın ilk sabitleştirilmesi yapılmalı.

• Kazazedenin nefes alıp almadığı, alıyorsa nefesin yeterli olup olmadığı kontrol edilmeli.
Varsa kazazedeye oksijen maskesi takılmalı.
•
alınmalı.

Kazazedenin nabzı kontrol edilmeli ve ciddi bir dış kanama varsa hemen kontrol altına

•

Herhangi bir sakatlanma durumunun olup olmadığı kontrol edilerek belirlenmeli

•

Yaralanama mekanizmasına göre kazazedenin durumu tespit edilmeye çalışılmalı.

•

Hypothermia (aşırı düşük yüksek ısı durumu gözden geçirilmeli)

• Kazazede araçtan çıkarılmalı.
•

Kazazede ikinci bir defa daha incelenmeli.

Kazazedeyi hayatta tutmak için sağlanması gereken hususlar;
•

Solunum ve oksijen sağlanması

•

Dolaşım ile oksijen sağlanması

•

Beyne oksijen gitmesinin sağlanması

Kazazedeye ulaşır ulaşmaz kontrol edilmesi gerekenler;
•

Hava yolu-Boyun / Omurga -Nefes-Dolaşım a-Hava yolu

•

Kazazedenin nefes almasına engel olacak bir durum olup olmadığı,

•

Nefes oranı nedir? Normal mi?

• Nefes almaya engel olan yabancı cisimler var mı? (Kırık dişler, takma dişler, yiyecek
kusmuk, kan gibi)
Tıbbi Müdahale(Rx);
•

Boyunda omurga hasarından şüpheleniyorsa; çene kaldırılır,

•

Hava yolu parmak veya emme yoluyla temizlenir,

•

Kanama durdurulur (tampon kullanarak)

•

Hava yolu, elle ağız veya burun tarafında açık tutulur.

Nefes
•

Nefes mevcut ve uygun mu? Nefes, oran, ritim ve şiddet bakımından kontrol edilmeli.

Tıbbi Müdahale (Rx);
•

Kazazedeye oksijen verilmeli,

•

Kazazedenin hava almasına yardımcı olunmalı,

•

Kazazedenin burnuna tüp uygulanmalı,

•

Kazazedeye maske uygulanmalı,

•

Göğüs yaralarına müdahale edilmeli,

•

Solunuma yardımcı olunmalı.

Dikkat: Kalbe baskı yapan Pneumothorax (akciğer sönmesi) olup olmadığı kontrol edilmeli.
Dolaşım
•

Dolaşım mevcut mu?

•

Karotid atardamarlarda nabız; oran, ritim ve şiddet bakımından kontrol edilmeli.

Tıbbi Müdahale (Rx);
• Nabız dakikada 40’ın, Kan basıncı da 90’ın altındaysa doğrudan baskı yaparak veya bandajla
kanama durdurulmalı.
•

Damardan X 2

•

1x18G Colloid, Ploygeline ,Haemaccel veya Dextran40

•

1x18G crystaloid. Ringers lactate veya Plasmalyte L.

•

Kullanılan protokollere ve kazazedenin yaşamsal belirtilerine göre gerekli sıvılar verilmeli.

Sakatlanmalar
• Kazadaki yaralanma mekanizması belirlenmeli ve buna göre; aniden yavaşlamanın olduğu
bir kazada, aksi kanıtlanıncaya kadar her kazazedenin boyun omurgası yaralısı olduğu varsayılarak
hareket edilmeli.
•

Omurgada hiçbir hasar olmadığı yalnızca hastanede onaylanabilir Tıbbi Müdahale (Rx);

•
Kazazedenin başı elle (baş doğal bir doğrultuya getirilir) veya boyunluk kullanarak
sabitlenmeli,
•

Varsa;‘Tıbbi Çıkartma Cihazı (MED)’ kullanarak sağlam bir şekilde sabitlenmeli,

•

Kazazedenin başı ve boynu asla zorlanmamalı.

Olay Mahalli: Aşırı soğuk (hypothermia) herhangi bir süre sıkışık kalmış bir kazazedenin
ölümüne yol açabilir. Kazazedenin rüzgâr ve soğuktan korunması hayati açıdan çok önemlidir.
Hypothermia ‘ya tropik iklimlerde dahi rastlanabilir.
Boyun Bölgesindeki Omurga Yaralanmaları
Tüm kazalarda, özellikle de önden, yandan ve arkadan çarpışmalar sonucu meydana gelen
kazalarda, kazazedenin vücudu aracın yavaşlaması sırasında büyük bir enerjiye maruz kalır. Bu ani
yavaşlamanın sabit olmayan bir boyun/omurga durumu yaratacağı muhtemeldir. Ani yavaşlamanın
şiddeti ve kafanın araçla temas haline gelip gelmemesi boyun yaralanmasının ciddiyetini belirleyen
unsurlardır. Bu yaralanmalar;
•

Aşırı Gerilme(hyprextension): Boyun kasları baskıya maruz kalır ve/ veya yırtılır.

•
İç Kanama Yüzünden Boyunda Aşırı Şişme (Haematoma) : Boyun kaslarından gelen
kanama omurgaya baskı yapar.
•

Kısmi Lezyon: Omurga kısmen yırtılır.

• Haematomali Kısmi Lezyon: Omurga kısmen yırtılır ve boyun kaslarından gelen kanamanın
omurgaya yaptığı baskı daha fazla komplikasyona yol açar.
•

Tam Lezyon: Omurga tamamen kopar.

Rx: Acil yardım araçlarında röntgen cihazları bulunmadığı için hastanedeki röntgen cihazları
aksini kanıtlamadıkça omurga yaralanmalarının bulunduğu varsayılır.
Oksijen Tedavisi
Vücudun çalışabilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Vücut doğru miktarda oksijen almazsa,
fizyolojik değişimler oluşmaya başlar. Vücut ne kadar uzun süre ve ne kadar çok oksijensiz kalırsa, doku
zedelenmesi o denli büyük olacaktır. Vücut belli bir süre oksijensiz kalırsa doku zedelenmesi kalıcı veya
öldürücü olabilir.
a-Beyin
Beynin çalışabilmesi için bol miktarda oksijene ihtiyacı vardır. Vücuda giren oksijen %60’ını
beyin kullanır. Oksijen eksikliği, beyinsel işlevlerin azalmasına, daha sonrada şuurun kısmen veya
tamamen kaybolmasına yol açacaktır.
Not: Kazazedenin uzun süre veya tamamen oksijensiz kalması, kalıcı beyin hasarına ve hatta
ölüme yol dahi yol açabilir.

b-Böbrekler
Böbrekler de beyin gibi oksijen yokluğuna karşı çok hassastır. Oksijenin yetersiz dağılması çok
kısa bir süre içinde böbreklerde hasara yol açabilir. Durumun uzaması, böbreklerin iflasına hatta ölüme
dahi neden olabilmektedir.
Not: Şüphe duyulan durumlarda oksijen tedavisi uygulanmalı.
Tüm sıkışmalı kazalarda kazazedelere oksijen desteği sağlanmalı;
•

Kazazedenin şuuru yerindeyse burundan tüp takılmalı,

•

Kazazedenin şuuru yerinde değilse, oksijen maskeyle ağızdan verilmeli,

•

Nefes sayısı 10’un altındaysa, ‘Bag Valve Mask’ sistemi ile aktif solunum sağlanmalı,

• Kazazede, kendi nefes yolunu açık tutamıyorsa, tüp kullanımı düşünülmelidir. Solunum
şokunu kanıtlayan durumlar;
•

Nabız dakikada 100’den yüksek veya 16’dan düşük ise,

•

Kan basıncı 100’ün altındaysa,

•

Dakikada 10’un üstünde veya 30’un üstünde nefes varsa,

• Düzensiz nefes varsa. Örneğin nefes değişkense, çok yavaşsa, fazla sıksa veya güçlükle
devam ediyor veya kötüleşiyorsa.
Travma Şok
Travmanın ilk saati kazazede açısından hayati önem taşır. Bu zaman dilimi aynı zamanda " altın
saat” olarak adlandırılır. Aktif travma yaşam desteği mümkün olan en kısa süre içinde, doğru olarak
uygulanabilirse, hastanın yaşama şansı artar.
Şok, yuvarlanan bir kartopuna benzetilebilir. Kartopu baştan durdurabilirse durum kolaylaşır.
Ancak kartopu büyümüşse ve yokuş aşağı hız kazanmışsa, durdurmak neredeyse imkânsızdır. Şokta da
benzer bir durum söz konusudur. Bu nedenle şok durumlarında aktif travma müdahalesine hemen
başlanmalıdır.
Travma Şok
Vücudun tümüne uygun miktarda oksijen sağlanamadığında, hasta şok halinde kabul edilir. Bu
duruma yol açan etkenler aşağıdakilerden biriyse o zaman travma şoktan bahsedilir.
Kan Kaybı
Göğüste hasar-Nefes yolu tıkalı Yaralı boyun-Yaralı sırt Yaralı veya delinmiş kalp

Şok Komplikasyonları
Beyin
Beynin çalışabilmesi için bol miktarda oksijene ihtiyacı vardır. Vücuda giren oksijen %60’ını
beyin kullanır. Oksijen eksikliği beyinsel işlevlerin azalmasına, daha sonra da şuurun kısmen veya
tamamen kaybolmasına neden olur. Kısa bir süreli oksijenden mahrum kalma kalıcı beyin hasarına, 6-8
dakikadan uzun süren oksijensizlik ise ölüme yol açar.
Böbrekler
Böbreklerde oksijenin yetersiz dağılması çok kısa bir süre içinde böbreklerde hasara yol açar.
Oluşan travma kalıntılarının atılması için böbreklerin normalden daha fazla çalışması gerekir.
Oksijenden mahrum kalma uzun bir süre devam eder ise böbrekler iflas edebilir hatta ölüme dahi neden
olabilir.
Akciğerler
Akciğerlerin çalışmasındaki azalmalar ve yetersiz kan dolaşımı, kan dolaşımı sisteminden gelen
sıvının akciğer boşluklarını zorlayabilir. Bunun sonucu bu sıvı akciğerlerde ödeme neden olur. Bu
durum, oksijen ve karbondioksit akışının azalması ile zorlaşır ve kalp yetmezliği ile sonuçlanabilir.
Cilt
Travma sırasında cilt kandan mahrum kalır. Bunun sonucu baskı altında kalan kalça, omuz gibi
kısımlarda doku ölmesi meydana gelir. Bu da iyileşmenin çok uzun sürmesine yol açabilir.
Birden Fazla Organın İflas Etmesi
Birden fazla organın iflası genellikle çok sistemli travmaların son aşamasıdır. Birden çok organın
aniden çalışmaz hale geldiği durumlarda ortaya çıkan klinik bir sendromdur. Şoka yetersiz müdahale
yapıldığı durumlarda, solunum yetmezliğinden sonra böbrekler, karaciğer, mide ve bağırsaklar çalışmaz
hale gelir ve bu durum hastanın ölümüyle sonuçlanır.
Şok Belirtileri
•

Rahatsızlık ve anksiyete görülür (diğer belirtilerden önce başlayabilir),

• Hasta normalden çok daha fazla susar (vücutta, kan dolaşımına bağlı sıvı dengeleri
bozulmaya başlar),
•

Nabız zayıflar ( nabız sadece boyunda hissedilebilir) (carotid nabız),

•

Cilt soğuk ve yapışkan hale gelir,

•

Aşırı terleme olabilir (iç kanamaya bağlı olarak),

•

Yüz solgunlaşır (ölüme yakın daha ileri durumlarda yüz mavileşir),

•

Nefes düzensizliği baş gösterir (nefes, değişken, çok yavaş, sık veya güçlükle devam eder.)

•
Gözlerin feri söner (ışığa geç tepki veren genişlemiş göz bebekleri ölüm durumunun yakın
olduğunun habercisidir)
•
Hasta bulantı hisseder veya kusar (vücut yaşam savaşı verirken işe yaramayan sistemleri
devreden çıkarır),
•
Kan basıncı yavaş ama düzenli bir biçimde düşer (kontrolsüz kanamanın belirtisi olup
ölümle sonuçlanabilir).
Şokun kesin belirtisi;
•

Nabız 100’ün üstünde ve kan basıncı 100’ün altında ise kazazede şoktadır.

Birinci Öncelikli (Kırmızı Kod) Kazazedelerin Belirtileri
•

Solunum yolu sorunları ve nefes almada güçlük

•

Kontrol edilemeyen veya kan kaybına yol açan ağır kanama

•

Kalp krizi, ezilme sendromu gibi ciddi sorunlar

•

İç travmalar

•

Ciddi yanıklar

•

Kafa travması

İkinci Öncelikli (Sarı Kod) Kazazedelerin Belirtileri
•

Solunum yollarında hafif derecede yanmalar ve nefes almada sorun

•

Kırılma ve çıkmalar

•

İlik zedelenmesi olmayan omurilik yaralanmaları

Üçüncü Öncelikli (Yeşil Kod) Kazazedelerin Belirtileri
•

Hafif kırılma ve çatlamalar

•

Yumuşak doku zedelenmeleri

•

Ölüme yol açmayacak hafif yaralanmalar

Çoklu yaralanmaların meydana geldiği kazalarda aynı hastaneye aynı öncelikli çok sayıda
kazazede gönderilmemeye özen gösterilmeli. 1’inci ve 2’nci öncelikli (kırmızı ve sarı kodlu)
kazazedelerin tam teşekküllü hastanelere sevk edilmesi sağlanmalıdır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kazalarda müdahalenin nasıl yapıldığı ve güvenliğin nasıl sağlandığı hakkında bilgi sahibi olduk.

Uygulamalar

1-)Bir kaza olduğunu varsayarak, yaralı insanlara nasıl müdahale edeceğinizi ve neler
yapacağınızı planlayınız.

Uygulama Soruları
1-)Gelişmiş Kurtarmanın temel kuralları nelerdir?
2-)Trafik kazalarında müdahalede istihbarat nasıl sağlanır?

Bölüm Soruları
1. Gelişmiş Kurtarma nedir ve temel kuralları nelerdir?
2. Trafik kazalarına müdahele nasıl yapılır?
3. Kaza yeri güvenlik şeması nedir?
4. Kurtarma ekibinin güvenliği nasıl sağlanır?
5. Çalışma alanının güvenliğinde Soğuk bölge kavramı ne anlama gelir?
6. Kazazedeyi çıkarma nasıl yapılır?
7. Kazalarda ilkyardım ve triaj nasıl yapılır?
8. Kazazedenin güvenliği nasıl sağlanır?
9. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımlardan değildir?
a) Koruyucu elbise
b) Gözlük
c) Kulaklık
d) Can yeleği
e) Şapka
10. ‘’…………: Olay yeri güvenliğinin geniş bir açıdan sağlanabildiği bir bölgedir. Bu bölge, olay
yerinin fiziki şartları, kazanın oluş şekli, kazaya uğrayan araç sayısı ve olayın meydana geldiği
karayolunun fiziki durumuna bağlı olarak geniş bir alan da olabilir’’.Boşluğa gelebilecek uygun ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Soğuk Bölge
b) Sıcak Bölge
c) Ilık Bölge
d) Çok Sıcak Bölge
e) Sıcak-Ilık arası Bölge

Cevaplar:
9-e, 10-a

7. GIDA ZEHİRLENMELERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Gıda zehirlenmeleri ile ilgili besin kaynaklı hastalıklar, bakteriler ve özellikleri, besin zehirlenmleri
belirtileri ve besin zehirlenmelerinde yapılması gerekenlerin öğrenilmesi.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
8)

Besin kaynaklı hastalıklara yol açan etmenler nelerdir?

9)

Besin zehirlenmelerinde neler yapılmalıdır?

10)

Zehirlenmelere neden olan bakterilerdenb korunmak için neler yapılabilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Besin zehirlenmeleri ve
belirtileri

İnsan üzerinde besinlerin yıkıcı
etkileri öğrenilir.

Mantar zehirlenmeleri

Hangi tür mantarların insan
üzerinde ne tip olumsuz
etkilerinin olabileceği
öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anahtar Kavramlar


Zehirlenme



Bakteriler



Mantarlar

7.1. Besin Kaynaklı Hastalıklara/ Zehirlenmelere Yol Açan Etmenler
Besin kaynaklı hastalıklara/besin zehirlenmelerine neden olan etmenler arasında:


Kimyasal maddeler,



Doğal besin toksinleri,



Metaller,



Tarım ilaçları,



Deterjanlar,



Plastikler,



Parazitler ve mikroorganizmalar (bakteri, küf, maya) sayılabilir.

Besinlere çeşitli kaynaklardan bulaşan veya bir amaçla dışarıdan eklenen bazı kimyasal
maddelerin miktarları belirli bir düzeyi geçerse besin zehirlenmelerine yol açabilir. Besin saklamaya
uygun olmayan araç gereçlerden de zehirli maddelerin çözünmesiyle besine metal bulaşması olabilir.
Asitli besinlerin bakır veya bileşiminde kurşun içeren kaplarda saklanması veya besinlerin kalaysız bakır
kaplarda bekletilmesi de ağır metal zehirlenmelerine yol açabilir. Bu nedenle kalaysız bakır, boyalı
plastik ve alüminyum kaplarda besinler bekletilmemelidir.
Tarım ürünlerinde verimin arttırılması için kullanılan ilaçlar da bilinçsizlik ve hatalı uygulamalar
nedeniyle besinleri kirletebilir. Bazı besinlerin yapısında doğal olarak “toksin” denilen zehirli bileşikler
bulunur. Örneğin bazı mantar türleri, deli bal ve yeşillenmiş, filizlenmiş patates; yapılarında
bulundurdukları doğal zehirli maddeler nedeniyle besin zehirlenmelerine yol açabilir.
Mikroorganizmalar içerisinde özellikle bakteriler, besin kaynaklı pek çok hastalığın temel
sorumlusudur. Genellikle sağlıklı yönden uygun olmayan koşullarda hazırlanan ve pişirilen besinlerde
üreyen bakteriler, besin zehirlenmelerine neden olmaktadır.

7.2. Bakteriler ve Özellikleri
Bakteriler gözle görülmeyen mini canlılardır. Besinlerin çoğunda, derimizin üzerinde,
tırnaklarımızda ve her türlü yüzeyde bulunabilir ve yaşayabilirler. Bakterilerin hepsi, bize karşı zararlı
etki göstermeyebilir. Yoğurt, peynir ve sirke gibi bazı besinlerin yapımında kullanılan bakteriler yararlı
olanlarıdır. Ancak mutfağımızdaki esas tehlike, besinlere bulaştıktan sonra uygun koşul ve sürelerde
üreyerek hastalık yapan bakteriler, yani patojen bakterilerdir. 2000 tanesi yan yana geldiğinde bir toplu
iğne başı büyüklüğüne ulaşır ve mikroskopta ancak 1000 kez büyütüldüğünde görülebilirler.
Uygun koşullarda bakteriler hızla ürerler. Bazı bakteriler uygun olmayan şartlara karşı korunmak
ve yaşamlarını sürdürebilmek için “spor” denilen özel yapılar oluştururlar. Yaşamlarını
sürdürebilecekleri uygun şartlar oluştuğunda ise tekrar eski hallerine dönerler. Spor oluşturmuş bakteriler

kaynayan suda bir saat veya daha fazla canlı kalabilirler. Dondurma işlemine ve bazı dezenfektanlara
karşı da dirençlidirler. Bu yüzden bakteri sporlarını imha etmek çok zordur.
İnsan hücrelerinde olduğu gibi bakterilerde de yaşamsal bir takım olaylar meydana gelmektedir.
İnsanlar gibi bakteriler de artık maddeler üretir ve öldüklerinde de parçalanırlar. Bu parçalanma sonucu
“toksin” adı verilen zehirli bir madde açığa çıkar. Patojen bir bakterinin kendisi ölmüş olsa bile geride
bıraktığı bu toksinler yaşamını sürdürebilir, zehirleyici/öldürücü olabilir.
Bakteriler için uygun üreme koşulları nelerdir?
1-Besin: Mutfağımızda üreyen ve çoğalan bakterilerin suçlusu, kötü koşullarda saklanıp,
hazırlanan ve pişirilen besinlerdir. Besinler, bakterilerin üremesi için gerekli olan besin öğeleri ve nem
içerikleriyle mükemmel bir ortam yaratırlar. Bakteriler üremek için et, süt, tavuk, balık, yumurta gibi
protein yönünden zengin besinleri tercih ederler. Bu nedenle proteinden zengin olan besinler potansiyel
tehlikeli besinlerdir.
2-Sıcaklık: Bakteriler türlerine göre (-10)˚C’ den 100˚C’ ye kadar geniş bir sıcaklık aralığında
canlılıklarını sürdürebilirler. Patojen bakterilerin en iyi çoğalabildikleri sıcaklık aralığı 5- 65˚C (tehlikeli
bölge) arasıdır. Besinleri dondurma işlemi bakterileri öldürmez, ancak üremelerini durdurur. Kaynatma
ile bakterilerin birçoğu ölür ancak sporları tamamen yok edilemez. “Tehlikeli bölge” olarak adlandırılan
5-65˚C arasında bırakılan potansiyel tehlikeli bir besin, uygun zaman zarfında besin kaynaklı
hastalıklara/zehirlenmelere neden olabilecek duruma gelir.
3-Nem: Bakteriler canlı kalabilmek ve üreyebilmek için nemli ortamlara gerek duyarlar. Nem ya
da su oranı düşük yiyeceklerde bakteri üremesi yavaşlar veya durur. Ancak bakteriler yaşamaya devam
ederler.
4-pH / Asitlik: Bakteriler besinin asitlik derecesine göre hızlı ya da yavaş ürerler. Asidi yüksek
ortamlarda bakteri üremesi hemen hemen olanaksızdır (domates, bazı taze sebze ve meyveler, sirke,
yoğurt vb). Ancak küf ve mayalar bu ortamlarda da üremeye devam ederler.
5-Oksijen: Bakterilerin oksijene olan ihtiyaçları farklıdır. Bazı bakteriler sadece oksijenli
ortamda ürerler, bazı bakteriler ise üremek için oksijensiz ortamı tercih ederler (konserve besinler, sucuk,
sosis vb vakumlu ürünler). Besin kaynaklı hastalıklara / zehirlenmelere neden olan bakterilerin büyük
bir kısmı hem oksijenli hem de oksijensiz ortamlarda üreyebilen özelliktedir.
6-Zaman: Zaman bakteriler için en temel ihtiyaçların başında gelir. Patojen bir bakterinin
tehlikeli bir duruma gelmesi için uygun zamana ihtiyacı vardır. Uygun ortamda bekleme süresi uzadıkça
bakterilerin sayıları da hızla artar.
Bakteriler besinlere nasıl bulaşır? Bulaşma kaynakları nelerdir?
Besinlere, mutfağımıza gelmeden önce ve üretim sırasında çeşitli kaynaklardan zararlı maddeler
bulaşabilir ve böylelikle besinlerimiz kirlenir yani kontamine olur. Başlıca bulaşma (kontaminasyon)
kaynakları, toz, toprak, haşere, kemirgen ve diğer hayvanlar, insanlar, su, potansiyel riskli besinler ve
çöplerdir.

İnsan birçok zararlı bakterinin kaynağıdır. İnsanın boğaz, burun, el, deri, bağırsak ve dışkısı
bakterilerle yüklüdür. İnsanların;
-Derisinde ufak yara, kesik ve çatlaklarında,
-Tuvalet sonrası yıkanmamış ellerinde,
-Saç, giysi ve sakallarında,
-Burun ifrazatında,
-Yüksek sesle konuşma, öksürme, hapşırma ile havaya dağılan tükürüğünde çok sayıda bakteri
bulunur.
Bulaşma Yolları Nelerdir?
Bakteriler, kendi başlarına hareket edemezler. Besinlere bulaşabilmeleri için mutlaka bir aracıya
gereksinim duyarlar. Bu aracılar, insanlar, hayvanlar ve böceklerdir. Bakteriler besinlere hasta ya da
taşıyıcı insan yoluyla bulaşabildiği gibi, “çapraz bulaşma” adı verilen yolla da bulaşabilir.
Çapraz bulaşma; temiz bir yiyeceğe besin olmayan ve bakteri içeren etmenlerden bakteri
bulaşmasına denir.
Çapraz bulaşmaya neden olan besin dışı etmenler;
*Eller,
*Araç-gereçler,
*Doğrama tahtaları,
*Mutfak tezgâhları,
*Mutfakta kullanılan bez ve süngerler,
*Giysiler,
*Öksürme, hapşırmadan kaynaklanan damlacıklar,
*Bakteri bulaşmış ya da potansiyel riskli besinlerden sızan sıvılarla temas etmiş olan her türlü
yüzeydir.

7.3. Besin Zehirlenmesi ve Belirtileri
Besin zehirlenmesi; herhangi bir yiyecek ya da içeceğin tüketimi sonucu meydana gelen
enfeksiyon veya intoksikasyon durumuna verilen genel isimdir. Besin enfeksiyonları zararlı bakterilerin
ürediği yiyeceğin tüketilmesi sonucu oluşan besin zehirlenmeleridir. Besin intoksikasyonu ise toksin
(zehir) üreten bazı bakterilerin ürettiği toksinli yiyeceğin yenmesi ile oluşan besin zehirlenmeleridir.

Besin zehirlenmeleri, halk sağlığını yakından ilgilendiren ve özellikle yaz aylarında artan, yaygın
hastalıklardan biridir. Çoğunlukla hafif seyirli ve kısa süreli hastalıklar olmalarına karşın, zehirlenmeye
yol açan besinle ve kişiyle ilişkili bazı faktörler; hastalığın zaman zaman daha ağır seyretmesine hatta
ölümcül olmasına yol açabilir.
Besin kaynaklı hastalığa herkes yakalanabilir, ancak bazı kişiler daha duyarlıdır. Bunlar bebekler,
çocuklar, gebeler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerdir.
Besin Zehirlenmesinin Belirtileri
Besin zehirlenmeleri genellikle, aniden başlar, kontamine olmuş besinler tüketildikten sonra
hastalık belirtileri 30 dakika ile 72 saat arasında ortaya çıkabilir. İshal, bulantı, kusma, şiddetli karın
ağrıları ve karında kramplar gibi sindirim sistemini ilgilendiren şikâyetlerin yanı sıra, bazen ateş de
görülebilir.
Bireylerin kontamine besin yedikten sonra gösterdikleri tepki, bakteri veya toksine, besinin ne
oranda kontamine olduğuna, tüketilen miktara ve kişinin bakteriye karşı gösterdiği duyarlılığa göre
değişiklik gösterir. Aynı kontamine besini tükettikten sonra sizde oluşan belirtiler diğer kişide
oluşmayabilir. Kimisinde hiç belirti görülmezken, kimisinde de belirtiler çok ağır seyredebilir.

7.4. Besin Zehirlenmesinde Neler yapılmalıdır?
Besin Zehirlenmesinden Şüpheleniyorsanız Ne Yapmalısınız? Besin zehirlenmelerinin klasik
belirtileri mide bulantısı, kusma ve ishaldir.
√ Kusma ve ishal vücudun zehiri dışarı atma yöntemlerindendir. Bu nedenle kesinlikle bulantı ve
ishalinizi önleyici ilaçlar kullanmayın.
√ İshal ve kusmayı arttıracak düşüncesiyle hiçbir şey yememek yanlış bir davranıştır. İshal
tedavisinin en iyi şekli dinlenmek ve bol miktarda sıvı (temiz içme suyu, ayran, şekersiz çay vb.)
tüketmektir.
√ İshaliniz geçene kadar yoğurt, pirinç lapası, haşlanmış patates, ekşi elma ve taze şeftali suyu
vb. besinleri tüketin.
√ Sebzeleri pişirdikten, meyveleri de yıkayıp kabuğunu soyduktan sonra tüketin. Erik, kayısı,
incir, üzüm, karpuz gibi meyveler bağırsak hareketlerini arttırdığı için yenmemelidir.
Besin zehirlenmesi durumunda ne zaman hekime başvurulmalı?
√ Kanlı ishaliniz varsa,
√ İshal ile birlikte boyun sertliği, şiddetli baş ağrısı veya ateş varsa,
√ Zehirlenme belirtileriniz iki günden fazla devam ediyorsa hemen bir hekime başvurun.

Besin zehirlenmesine yol açtığını düşündüğünüz besini halka açık bir yerden aldıysanız mutlaka
en yakın İl Tarım Müdürlüğüne bildirin.
Bir besinin veya yiyeceğin bozulduğundan şüphe ediyorsanız asla tadına bakmayın. Unutmayın;
besin kaynaklı hastalıklara neden olan bakteriler gözle görülmez, koklanmaz ve tadı algılanamaz.
Şüphelendiğiniz besini güvenli bir şekilde paketleyerek hiç kimsenin ulaşamayacağı bir yere atın!

7.5. Besin Zehirlenmesine Neden Olan Bakterilerden Korunma
Salmonella Türleri; kuşlar dahil bir çok çiftlik ve kümes hayvanlarının bağırsaklarında bulunur.
Bu nedenle, çiğ veya iyi pişmemiş tavuk, et, yumurta, balık ve pastörize edilmemiş sütler Salmonella
türlerinin üremesi için iyi birer kaynaktır. Sokak sütleri, pastörize edilmedikleri için Salmonella
açısından risklidir. Sokak sütü kesinlikle kullanmayın. Besinleri, özellikle potansiyel riskli besinleri
uygun süre ve sıcaklıkta pişirin. Mümkünse sıcaklığı bir yemek termometresi ile kontrol edilmelidir.
Salmonella Türü Bakterilerle Oluşan Besin Zerihlenmelerinden Korunma Yolları
√ Et ve et ürünlerini güvenilir yerlerden satın alın.
√ Kırık, çatlak, dışkı ile kirlenmiş yumurta satın almayın.
√ Yumurtayı sadece kullanmadan hemen önce yıkayın.
√ Çiğ ve pişmiş etleri hazırlarken farklı bıçak ve doğrama tahtası kullanın.
√ Terbiye edilmiş etleri pişirinceye kadar üzeri kapalı olarak buzdolabında saklayın.
√ Yiyeceklerinizi pişirirken, pişirme sıcaklığının bakterinin ölebileceği sıcaklığa (65˚C ve üzeri)
ulaşmasına dikkat edin.
√ Derin tencerelerde yiyeceği pişirirken sık sık karıştırın, yemeğin her tarafına sıcaklığın dengeli
dağılımını sağlayın.
√ Çiğ et, yumurta ve kümes hayvanlarının etlerini elledikten sonra ellerinizi sıcak sabunlu su ile
yıkayın.
√ Her kullanımdan sonra tüm araç gereç ve yüzeyleri deterjanlı sıcak su ile iyice yıkayın ve
dezenfekte edin.
√ Tuvalet sonrasında ellerinizi sabunlu suyla yıkayın.
Dezenfeksiyon Nedir ve Nasıl Yapılır?
Temizlik aşamasından sonra kimyasal maddeler ve sıcaklık ile mikroorganizmaların zararlı etki
yapmayacak en düşük düzeye indirilmesi işlemine “dezenfeksiyon” adı verilir.
Dezenfeksiyon işlemi için;

1. Özel ticari kimyasal maddeler kullanılabilir.
2. Sıcaklığı 77-90˚C arasında olan sıcak suda 30 saniye bekletme yapılabilir.
3. Çamaşır suyu ile yapılabilir. Dört litre su içerisine bir yemek kaşığı %10-15’lik, kokusuz, sade
çamaşır suyu koyarak hazırlayacağınız karışım dezenfeksiyon için yeterlidir. Bu karışımı günlük olarak
hazırlamak gerekir.
Clostridium perfringens: Bu bakteri toprakta, insan ve hayvanların sindirim sistemlerinde ve
dışkı ile kirlenmiş sularda bulunur. Çiğ et ve et ürünleri, pişirildikten sonra yavaş yavaş soğumaya
bırakılan etler hızla üredikleri besinlerdir.
C. perfringens ile Oluşan Besin Zehirlenmelerinden Korunma Yolları
√ Yemeklerinizi mümkün olduğunca servise yakın zamanlarda pişirin ve pişmiş yiyeceklerinizi
bekletmeden tüketin.
√ Pişirdikten sonra hemen tüketmeyeceğiniz yemekleri hızla soğutarak yeniden servis edinceye
kadar buzdolabında muhafaza edin. Tüketeceğiniz kadar ısıtın.
√ Tekrar tüketilecek artan yemekleri derhal buzdolabına koyun ve yeniden tüketmeden önce
75ºC’ ye kadar ısıtın.
Pişirip, daha sonra tüketeceğiniz yemekleri oda sıcaklığında, tezgah ve ocak üzerinde asla iki
saatten fazla soğumaya bırakmayın! Hava sıcaklıklarının arttığı yaz aylarında pişmiş yemekleri oda
sıcaklığında bir saatten fazla bekletmeyin.
Escherichia coli (E.coli): İnsan ve hayvan bağırsaklarında yaygın olarak bulunan bir bakteridir.
Hayvansal yiyeceklerle insanlara bulaşan bu bakterinin hızla ürediği besinler; çiğ ve iyi pişmemiş kıyma,
pastörize edilmemiş sütler, dışkı ile kontamine olmuş kaynak suları ve kirli sularla sulanmış ve iyi
yıkanmamış sebze ve meyvelerdir.
E.coli ile Oluşan Besin Zehirlenmelerinden Korunma Yolları
√ Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini kullanmayın.
√ Sebze ve meyveleri bol akan su altında iyice yıkayın.
√ Kıymadan yapılan besinlerin iyice piştiğine emin olun.
√ İçme suyunuzu güvenilir kaynaklardan temin edin, güvenilirliğinden emin değilseniz kaynatın
ya da mümkünse eczanelerden satın alacağınız klor tabletlerini kullanım talimatına uygun olarak
kullanın.
√ Özellikle tuvalet sonrası el temizliğine dikkat edin.

Listeria monocytogenes: Bu bakteri çevrede yaygın olarak bulunan oldukça dayanıklı bir
bakteridir. Donma derecesine yakın sıcaklıklarda bile üreyebilir. Listeria monocytogenes’in neden
olduğu besin zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu çiğ et, tavuk, dondurulmuş besinler, peynir ve krema
kaynaklıdır.
Listeria monocytogenes ile Oluşan Besin Zehirlenmelerinden Korunma yolları
√ Dondurulmuş besinleri satın alırken soğuk zincirin kırılmamış olmasına dikkat edin. Ambalajı
altında ve içinde buz kristalleri olanları satın almayın.
√ Özellikle dondurulmuş yiyecekleri orijinal paketlerinde, (-18)˚C ve altındaki sıcaklıklarda
saklayın.
√ Dondurulmuş yiyecekleri uygun şekilde çözdürün. Çözdürülmüş besinleri tekrar dondurmayın.
Dondurulmuş besinleri asla kalorifer, soba vb. üzerinde çözdürmeyin. Unutmayın; dondurulmuş
besinleri en uygun çözdürme yöntemleri buzdolabı sıcaklığında, orijinal ambalajında akan su altında
veya mikrodalga fırında çözdürmektir.
Shigella Türleri: İnsan ve hayvan dışkısında bulunur. Temel kaynağı kirli içme suları, kontamine
olmuş sularla temas etmiş tüm yiyecekler özellikle de tavuk, balık ve çiğ olarak yenilen sebze ve
meyvelerdir. Shigella türleri bulaşıcıdır ve dizanteriye kadar varan ciddi hastalıklara neden olur.
Shigella Türleri ile Oluşan Besin Zehirlenmelerinden Korunma Yolları
√ Sebze ve meyveleri bol akan su altında iyice yıkayın.
√ İçme suyunuzu güvenilir kaynaklardan satın alın, güvenilirliğinden emin değilseniz kaynatın
ya da mümkünse eczanelerden satın alacağınız klor tabletlerini kullanım talimatına uygun olarak
kullanın.
√ Özellikle tuvalet sonrası el temizliğine dikkat edin.
Clostridium botulinum: Toprakta, kaynak sularında ve deniz suyunda bulunur. Bu bakteri
oksijensiz ortamda çoğalabildiğinden özellikle konserve edilmiş yiyecekler en önemli zehirlenme
kaynaklarıdır.
Clostridium botulinum ile Oluşan Besin Zehirlenmelerinden Korunma Yolları
√ Konserve besin satın alırken, alt ve üst kapakları şişkin olanları, kutusu hasar görmüş, kapağı
gevşemiş, kırık ya da çatlak olanları satın almayın. Konservelerde, alt ve üst kapakların şişkin, bombe
yapmış olması içerisinde bakterilerin ürediğinin bir göstergesidir.
√ Evde hijyenik yönden sakıncalı olacağı düşüncesiyle konserve yapımı önerilmemektedir. Şayet
evde konserve yapıyorsanız konserve yapım ilkelerine özenle uyunuz.

Staphlylococcus aureus: Bu bakteri doğal olarak insanların burnunda boğaz ve derisinde
bulunur. Ayrıca, deri üzerindeki çıban, sivilce, iltihaplanmış yaralar ve kesiklerde de mevcut olabilir.
Temel bulaşma kaynağı besinle uğraşan kişilerdir. Özellikle süt ürünleri, salatalar, kremalı pastalar, diğer
tatlılar, çiğ et ve kümes hayvanı etlerinde kolayca ürer.
Evde konserve yapımında; asidi fazla olan besinlerin konservesinin yapımında (meyveler ve
domates gibi); yarım kiloluk kavanoz ve kutuları 15 dakika, kiloluk olanları 20 dakika kaynatın. Asidi
az olan besinlerin (sebzeler, et vb.) yapımında ise bu besinleri 115ºC’ de 20-25 dakika kaynatın.
Staphlylococcus aureus’la Oluşan Besin Zerihlenmelerinden Korunma Yolları
√ Besinlerin hazırlama, pişirme ve servisinde kişisel hijyen kurallarına uyun.
√ Yemeği karıştırmak için kullanılan araç gereçle yemeğin tadına bakmayın. Ayrı bir araç gereç
kullanın.
√ Kişisel hijyeni sağlamak için;
√ Ellerinizi sık sık, yöntemine uygun şekilde yıkayın.
√ Tırnaklarınızı kısa ve temiz tutun. Besinle uğraşırken oje, alyans ve mücevherat kullanmayın.
√ Ellerde yara, bere, kesik vb. varsa besin hazırlarken yaralı kısmı su geçirmeyen bandaj ile
kapatın.
√ Yiyecek içecekle uğraşırken ellerinizi vücut yüzeylerine değdirmeyin.
Hijyenik yönden uygun el yıkama aşamaları
1. Ellerin dayanabileceği sıcaklıkta suyu aç.
2. Bilekten parmak ucuna kadar ellerini sabunla.
3. El ve parmak aralarını 20 sn kadar ovuştur.
4. Akan bol su altında elleri iyice durula.
5. Temiz bir havlu/kağıt havlu ile ellerini kurula.
Staphlylococcus aureus tarafından üretilen toksinler normal pişirme ile yok edilemez. Bu nedenle
mutfakta kişisel hijyen ve temizlik kurallarına mutlaka uyun!
Bacillus cereus: Sıklıkla toprak ve birçok bitkide bulunan, özellikle pirinç, makarna, kremalar
ve sütlü pudinglerde hızla üreyebilen bir bakteridir. Bacillus cereus’un neden olduğu zehirlenmelerin
temel kaynağı genellikle pişmiş pirinç içeren yiyeceklerin uygun olmayan şekilde soğutulup tekrar
ısıtılmasıdır.
Bacillus cereus’la Oluşan Besin Zehirlenmelerinden Korunma Yolları

√ Tahıl, kurubaklagil gibi kuru gıdaları asla nemli ve sıcak bir ortamda saklamayın.
√ Pirinç içeren yemekleri günlük olarak tüketilecek miktarlarda yapın.
√ Yeniden ısıtma söz konusu olacaksa bir kereden fazla tekrar ısıtma işlemi yapmayın.
√ Yiyeceklerinizi pişirirken, pişirme sıcaklığının bakterinin ölebileceği sıcaklığa (65˚C ve üzeri)
ulaşmasına dikkat edin.
Besin zehirlenmelerinin önlenmesinde her bireyin tüketici olarak kendi mutfağında yapacağı bazı
hijyen uygulamaları son derece önem taşır. Besinlere mikrobiyal bulaşın önlenmesi amacıyla yapılacak
bu uygulamalar, tüketici olarak hepimizin yapmakla yükümlü olduğu kurallar dizinidir.

7.6. Mantar Zehirlenmeleri
Hastanın mantar yeme hikâyesi ile zehirlenme bulguları birlikte değerlendirilerek mantar
zehirlenmesi olup olmadığına karar verilmeye çalışılır. Yenen mantarın uzman kişilerce incelenmesi de
zehirlenmenin teşhisinde yardımcı olmaktadır. Ancak, bu konuda yapılacak en doğru hareket, mantar
yiyen bir kişide yukarıda verilen belirtilerin görülmesi hâlinde en yakın sağlık kuruluşuna
başvurulmasıdır.
Mantar Zehirlenmesi Nasıl Oluşur?
Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş
veya konserve olarak çiğ veya pişirilerek yenmesi sonucunda gelişen ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi
bir zehirlenmedir.
Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu
mevsimlerde görülür. Ülkemizde doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu
unutulmamalıdır.
* Ellendiğinde sararan çayır mantarlarından (Agaricus türleri).
* DDT, turp kokusunda olan orman mantarlarından (Hebeloma, Inocybe, Cortinarius türleri).
* Annulusu ve Amanita türlerinden kesinlikle uzak durulmalıdır.
Ağulu mantar (Omphalotus olearius), Omphalotaceae familyasından zehirli bir mantar türü.
Türkiye’de yetişen “Cüce kız, Meşe mantarı, Horoz mantarı” gibi isimlerle de tanınan Cantharellus
cibarus ile karıştırılabilir. Fakat bu tür daha yumurta sarısı renkli, üzeri yağlımsı gibi, lamellerinin çatallı
ve aralarının birleşmiş olmasıyla ayırt edilir.

Şekil: 7.1. Halk arasında ağulu mantar olarak bilinen Omphalotus olearius.
Şapkası, 7–10 cm, konveks (dış bükey), sonra huni biçimli, üst yüzeyi portakal sarısı, ipek gibi
parlak, dalgalı, yaşlılarda portakalımsı-kahverenklidir. Lameller, değişik uzunluklarda, eşit değil, sık,
yaklaşık 5–6 mm. eninde, ince, sapa dekurrent olarak bağlanır. Sarımsı turuncu renkli, parlak, kenarları
akut, genellikle diğer kısımlara rağmen daha koyudur. Taze mantarlarda lameller üzerinde biriken spor
tozları, çoğu kez karanlıkta parlar, mantarın ingilizcesi o yüzden Jack-o Lantern’dir. Sapı 7-15 x 1–2 cm.
olup, silindirik, dibe doğru biraz incelerek devam eder, şapkaya doğru çoğu kez eksantrik (Dışa doğru
genişleyen) olarak bağlı, sıkı yapılı, içi dolu, lifsi, lamellerle aynı renktedir. Bu mantar, yaz başından
sonbahar sonlarına kadar özellikle yapraklı ağaçların kütükleri üzerinde gruplar halinde ortaya çıkar.
Özellikle zeytin ağaçları üzerinde bu mantarı görmek mümkündür.
Bu mantar nedeniyle oluşan zehirlenme olaylarında belirtiler, sindirimden sonra 30 dakika ile 3
saat arasında ortaya çıkar. Ağır ve şiddetli mide bulantısı, kusma, ishal ve karın ağrıları tipik belirtilerdir.
Bunun yanı sıra, terleme, tükürük, gözyaşı ve bronş salgılarında artma, bronkospazm, miyozis, görme
bulanıklığı, hipotansiyon ve bradikardi gibi belirtiler görülür. Bu mantar, İzmir, Manisa, Bursa,
Çanakkale, Balıkesir, Elazığ gibi illerde yetişen yaygın bir türdür. Zehirlenmesi genelde ölümcül
değildir.
Tehlikeli ve öldürücü bir mantardır Halk arasında “dede mantarı” olarak bilinen yenilebilir
mantarlar ile karıştırılabilir. Şapka, 3,5 cm çapında küremsi, biraz dışbükey, mantar olgunlaştıkça
düzlemsel bir hal alır Kenarları ince olup, eğik değildir Kutikül yapışık kurudur Şapkanın merkezinde
konsantrik durumlu kestane renkli pullar bulunması tipik olup, şapkanın rengi kırmızımsıdır. Lameller;
sıkça dizilidirler, 5-10 mm genişlikte, nazik ve sapa kadar ulaşır Renk beyazımsıdır Sap; 3×06 cm,

şapkadan ayrılabilir Bazen üstte ve altta biraz daralabilir, sap lamellerin altında vazo gibidir saplarında
ortaya yakın bir yerde annulus bulunmaktadır Fakat bu annulus mantar yaşlandıkça kaybolur Kalıcı
değildir. Yazın ve sonbaharda, havuz kenarlarında, parklarda, yol kenarlarında, otların arasında, yaprak
altlarında bulunur Genellikle bol yağışlı mevsimlerde çayırlarda görülür Falloides zehirlenmesi tipine
yol açan amatoksinleri ihtiva eder. Bu mantar nedeniyle oluşan zehirlenme olaylarında belirtiler, 6-24
saat sonra ortaya çıkar Bu belirtiler, karın ağrıları, bulantı, kusma ve ishal şeklindedir Zehirlenmede önce
kısa bir hafifleme görülür, sonra ağrılar tekrarlar, karaciğer görevini yapamaz hale gelir Ayrıca böbrekler
zayıflar Sonuçta komadan sonra genellikle ölüm gelir Şu ana kadar yalnızca Bursa yöresinde
görülmüştür.

Şekil: 7.2. Yalancı dede mantarı
Sinek mantarı (Amanita muscaria), Gelin mantarı olarak da bilinen, Amanitaceae familyasından
zehirli ve halüsinojen bir mantar türüdür İbotenik asit, müsimol gibi zehirli bileşikler içerir ve Pantherina
sendromu zehirlenmesine yol açar Yarattığı delilik krizleri 4-6 saat sürer Bu mantardan etkilenenlerde;
ruh halinin değişmesi, (keyifli veya kaygılı durum), nedensiz gülme, hayal görme, konuşma güçlüğü, kas
spazmları, görme ve işitme bozukluğu, yorgunluk gibi belirtiler görülür Bu mantardan zehirlenmelerde
ölüm olayı nadirdir, özellikle küçük çocuklarda tehlikeli olabilmektedir.

Şekil: 7.3. Sinek mantarı (Amanita muscaria)
Parlak kırmızı ve turuncuya renklerde olabilir. Diğer amanita türleri gibi beyaz renkli, yumurta
şeklinde bir kapsülden çıkar, genelde üzerindeki zar’ın kalıntılarından kaynaklanan beyaz noktalar taşır.
Avrupa’da sinek mantarının şans getirdiğine inanılır Ortaçağ’da üzerine konan sinekleri
sersemletip boğduğu için bu mantarın suyu sineklerden korunmak için kullanılmıştır. Etimolojik açıdan
incelendiği zaman Yunancada amanitai “detaysız mantar”, musc ise sinek anlamına gelir Bu mantar her
zaman insanların ilgisini çekmiş, süslemelerde, çocuk kitaplarında kırmızı renkli beyaz benekli sevimli
bir mantar olarak resmedilmiştir Sibirya’da şamanlar tarafından çeşitli amaçlarla kullanıldıkları,
Vikinglerin de bir yeri işgal etmeden önce cesaret vermesi için bu mantarı yedikleri bilinmektedir
Şamanlar ayinlerini düzenlemeden önce bu mantarlardan yerler ve uykuya yatarlar Mantarın getirdiği
uyku hali ve halüsinojenik etkilerle gördükleri rüyaları anlatarak kehanette bulunurlar. Ayrıca ünlü oyun
Mario’nun mantarının bu mantar türünden esinlendiği bilinmektedir.
Amanita mantarlarının alt türleri:
Amanita muscaria var alba beyazdır ve Kuzey Amerika’ya hastır.
Amanita muscaria var americana sarı ve sarı-turuncu arası renktedir.
Amanita muscaria var formosa Avrupa’ya astır, rengi sarı ve turuncudur.
Amanita muscaria var guessowii Kuzey Amerika’nın kuzey bölümünde bulunur, şapkasının
ortası kırmızımsı turuncu kenarları sarıdır.
Amanita muscaria var persicina Pembe ve kavuniçi renktedir.

Amanita muscaria var regalis
değerlendirilmektedir (Amanita regalis).
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Amanita pantherina, Amanitaceae familyasından sinek mantarına (Amanita muscaria) çok
benzeyen halüsinojen ve zehirli bir mantar türüdür. Çok miktarda mantar zehirlenmesinden sorumludur.
İlkbahardan sonbahara kadar bulunabilir. Büyük, gösterişli ve hoş kokuludur. Genelde çocuklar ve
hayvanlar tarafından kazara yense de, bazen yetişkinler halüsinojen etkileri için tüketirler. Amanita
muscaria ya nazaran çok daha etkili bir zehirli mantardır. Psilocybe türleri gibi az zararlı
halüsinojenlerden değildir, içerdiği kimyasallar (müsimol ve ibotenik asit gibi) tehlikeli sonuçlar
doğurabilir.
Ölüm Meleği (Köygöçüren, Evcikkıran): ülkemizdeki ölümcül mantar zehirlenmelerinin
neredeyse % 95’inden sorumlu, son derece zehirli ve tehlikeli bir mantardır. Ülkemizdeki zehirli mantar
ölümlerinin baş sorumlusudur. 1994 yılı Kasım ayında, İstanbul’da seri zehirlenmelere yol açmış ve
20’den fazla insanımızın ölmesine neden olmuştur.

Şekil: 7.4. Ölüm meleği mantarı
Bu mantara yaz başlarında ve sonbahar aylarında ormanlarda çok sık rastlanır. Zehirli olmayan
çayır mantarlarına benzetildiğinden insanlar kolayca yanılabilmektedir. Mantarın içerdiği amanitin
maddesi, sindirildikten 8-12 saat sonra ilk belirtilerini gösterir ve karaciğer-böbrek metabolizmasını yok
eder. Zehirine karşı henüz bir ilaç geliştirilememiştir. Bu mantarın bir kişiyi öldürmesi için 20-25 gram
tüketilmesi yeterli olmaktadır. Zehirli mantarlardan mümkün olduğu kadar uzak durulmalı, zehirsiz
olduğu kesin olan Kuzugöbeği gibi mantarlar tercih edilmelidir.

Şekil: 7.5. Zehirsiz bir mantar olan Kuzugöbeği (Morchella esculenta)
Mantar Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme belirtileri mantarda bulunan zehrin niteliğine göre değişir. Belirtiler, bazı mantar
türlerinin yenmesini takiben 2 saat sonra, bazı mantar türlerinin yenmesini müteakiben de 6 saat sonra
ortaya çıkabilir. Mantarın yenmesini takiben 2 saat gibi kısa bir sürede zehirlenme belirtilerine sebep
olan mantarların yenmesi durumunda aşağıdaki belirtiler ortaya çıkmaya başlar.
Mantar Zehirlenmesinin Belirtileri:


Sersemlik



Bilinç bulanıklığı



Baş dönmesi



Karın ağrısı



Uykuya meyil



Tansiyon düşüklüğü



Denge bozukluğu



Sulu/kanlı ishal



Kas ağrıları



Bulanık görme



Ağızda metalik tat



Nabızda artış



Yüz ve boyunca kızarma



Bulantı ve kusma



Terleme Ağızda sekresyon artışı



Konuşma güçlüğü



Sanrılar

Mantarda bulunan zehirli maddenin özelliğine göre, yendikten 6-8 saat sonra gelişebilen
zehirlenme belirtileri: Bulantı, Kusma, İshal, Ateş, Nabız artışı, Karın ağrısı ile daha sonraki günlerde
(4-6 gün) gelişebilecek karaciğer ve böbrek bozuklukları ile bu organların bozukluklarına bağlı belirtiler
şeklindedir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi besin kaynaklı zehirlenmelere yol açan etmenlerden biri değildir?
a) Kimyasal maddeler

d) Tarım ilaçları

b) Deterjanlar

e) Ametaller

c) Plastikler
2. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin üremesi için gerekli şartlardan değildir?
a) Besin

d) pH

b) Sıcaklık

e) Nem

c) Kükürt
3. Temiz bir yiyeceğe, besin olmayan ve bakteri içeren etmenlerden bakteri bulaşmasına ne ad verilir?
a) Parteojenez

d) Bakteri bulaşığı

b) Çapraz bulaşma

e) Antibiyotik

c) Konjugasyon
4. Aşağıdakilerden hangisi besin zehirlenmesinin belirtilerinden değildir?
a) İshal

d) Uyku hali

b) Bulantı

e) Kramplar

c) Ateş
I. Kanlı İshal
II. Boyun sertliği
III. İki günden fazla devam eden şikayet
5. Yukarıda verilen maddelerden hangileri gözlendiğinde doktora başvurulmalıdır?
a) Yalnız I

d) I, II ve III

b) Yalnız III

e) II ve III

c) I ve III
6. Dezenfeksiyon ile alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Temizlik aşamasından sonra kimyasal maddeler ve sıcaklık ile mikroorganizmaların zararlı etki
yapmayacak en düşük düzeye indirilmesi işlemine “dezenfeksiyon” adı verilir.

b) Özel ticari kimyasal maddeler kullanılabilir.
c) Çamaşır suyu ile yapılabilir.
d) Sıcaklığı 77 – 90˚C arasında olan sıcak suda 30 saniye bekletme yapılabilir.
e) Dezenfeksiyon için yalnızca saf alkol kullanılmalıdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi uygun el yıkama aşamalarından değildir?
a) Ellerin dayanabileceği sıcaklıktaki su
b) Bilekten parmak ucuna kadar ellerin sabunlanması
c) El ve parmak aralarının 20 s kadar ovuşturulması
d) Akan bol su altında ellerin iyice durulanması
e) Ortak havlu ile ellerin kurulanması

8. Aşağıdakilerden hangisi mantarlarının alt türleri
a) Amanita muscaria var alba
b) Amanita muscaria var americana
c) Amanita muscaria var farmosa
d) Amanita muscaria var turcica
e) Amanita muscaria var persicina
9. Aşağıdakilerden hangisi mantar zehirlenmesinin belirtilerinden değildir?
a) Kas spazmı ve iştime bozukluğu
b) Kandaki şeker seviyesinde artış
c) Hafıza kaybı
d) Kemik erimesi
9) Aşağıdakilerden hangisi zehirli bir mantar türü değildir?
a) Annulusu (Omphalotus olearius)
b) Hebeloma
c) Amanita

d) Agaricus türleri
e) İstiridye mantarı

CEVAP ANAHTARI
1.E 2.C 3.B 4.D 5.D 6.E 7.E 8.D 9.E

8. AFET MÜDAHALE EKİPMAN VE DONANIMLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afete müdahalede müdahale eden kişi hangi koruyucu malzemeleri kullanmalıdır
2. Afetlerde arama kurtaram sırasında hangi tür malzemelere gerek duyulur.
3. Afet türüne göre arama-kurtarmada kullanılacak malzemeler farklılık gösterir mi.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kişisel koruyucu ve Kişisel Kullanım Malzemeleri nelerdir?
2. Genel olarak bir arama-kurtarma sırasında hangi tür malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır?
3. Kaşık sedye nedir? Afetlerde kullanılmasının avantajı nedir?
4. Kaldrıma yastığı afetlerde hangi durumlarda kullanılır?
5. Delsar cihazı afetlerde ne işe yarar?
6. Çığ sondası nedir? Nasıl kullanılır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kişisel Koruyucu ve
Kişisel Kullanım
Malzemeleri

Kişisel Koruyucu ve
Kişisel Kullanım
Malzemelerin
öğrenilmesi

Kişisel Koruyucu ve Kişisel
Kullanım Malzemelerinin
incelenemsi, ders notları, internet

Arama-Kurtarmada
Kullanılan
Malzemeler

Arama-Kurtarmada
Kullanılan
Malzemelerinin
öğrenilmesi

Arama-Kurtarmada Kullanılan
Malzemelerinin incelenmesi,
ders notları, internet

Anahtar Kavramlar


Arama-Kurtarma



Kişisel Koruyucu Malzeme



Delsar



Arama-Kurtarma malzemeleri

8.1. Giriş
Bir afete müdahalede başarılı olmanın en önemli şartı müdahale elemanının bilgi ve tecrübesi ile sahip
olduğu müdahale ekipmanları, donanımları (afet türüne göre doğru donanım) ve bunları kullanabilme
becerisidir. Afet müdahale ekipman ve donanımları, afete neden olan olayın türüne göre (deprem, çığ
vb.) bazı değişiklikler gösterse de temelde olması gereken müdahale ekipman ve donanımları aynıdır.
Genel olarak, müdahale elemanının kişisel koruyucu malzemeleri ile müdahalede kullanılan ekipmanları
aşağıdaki sırasıyla açıklanacaktır.

8.2. Kişisel Koruyucu ve Kişisel Kullanım Malzemeleri
Arama- Kurtarma operasyonlarında güvenlik son derece önemli olup, arama-kurtarma personelinin kendi
güvenliği birinci sıradadır. İkinci sırada diğer ekip üyelerinin güvenliği ve üçüncü sırada ise kurtarılacak
kişinin, objenin güvenliğidir. Arama-kurtarma personel(ler)i kendi güvenliği için öncelikli olarak kişisel
koruyucu malzemelere sahip olmalı ve bunları müdahale edilecek olayın/afetin türüne göre mutlaka
kullanmalıdır. Başlıca kişisel koruyucu malzemeleri ve kişisel kullanım malzemeleri aşağıdaki şekilde
sıralayabiliriz.
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Kask: Fiber-plastik malzemelerden üretilen kasklar/baretler
arama kurtarma çalışmalarının vazgeçilmez malzemesidir. Başı,
vurmalara karşı, yukarıdan düşen objelere karşı, düşme sonucunda
vurmalara karşı korur. Hatta yağmura ve soğuğa karşı da koruma
özellikleri mevcuttur. Kaskın sert bir malzemeden üst kısmı
vardır. İç kısmı darbeleri yumuşatan malzemelerle kaplanmıştır.
Kaskların/Baretlerin üst kısmı başa tam oturması için içindeki
kayışla başa oturtulur. Kayışlarla baretin üst kısmı arasında boşluk
vardır ve baretin iç kaplaması darbe emici materyallerden imal
edilmiştir.

Kask/baret

Kafa Feneri: Enkaz çalışmalarında kaska takılarak kullanılır.
Kafada olmasının sebepi ise kurtarıcının baktığı yeri
görebilmesini sağlamaktır. Ayrıca kafada olması ellerin boş
kalması açısından da önemlidir.
Kafa Feneri

Gözlük: Gözleri tozdan ve çalışma sırasında kopan parçalardan
korur.
Gözlük
Toz Maskesi: Toz maskesinin iki avantajı vardır. Birincisi
müdahale sırasında çiğerlere toz girmesini önlemesi, ikincisi ise
depremin neden olduğu afetlerde ilerleyen günlerde enkaz altında
kalan cesetlerden yayılan kokulardan etkilenmemek için içerisine
mentol kokulu çeşitli kremler (vicks) sürülerek dış ortam
kokusunu az hissetmemizi sağlar.
Dizlik: Enkaz çalışmaları sırasında ani hareketler bazen uzuvlara
çok zarar verebiliyor. Dizler de enkaz parçalarına en fazla çarpan
uzuvların başında gelir. Dizlikler dizleri ani çarpmalardan
korumaktadır.

Toz Maskesi

Dizlik

Çelik Uçlu Bot: Çelik uçlu botlar dayanıklı ve dirençli olmaları
nedeniyle arama-kurtarma çalışmalarında güvenli bir yere
sahiptir.
Çelik uçlu bot

Eldiven: Çalışmalar sırasında ellerin zarar görmemesi için
kullanılması şarttır.

Eldiven

Sırt Çantası: Operasyonlar sırasında kullanacağınız çanta 65 – 80
litre arasında olmalıdır. Çantada önemli olanın omuz askıları
olduğu düşünülür. Oysa çanta belde taşınır. Bu nedenle bel
kolonu olmayan çanta asla kullanılmamalı. Bel kolonu olmayan
bir çantayla kısa bir süre yüründüğünde bile omuzlar uyuşmaya
başlar. Vücuda tam oturması için ayarlanabilir modellerden
olmasında fayda var. Çantalar erkek ve kadın vücut yapılarına
göre farklı tasarlanmıştır. Çanta alırken buna dikkat edilmeli
ekipteki kadın ve erkekler için farklı çantalar alınmalıdır
Uyku Tulumu- Mat: Kamptaki konfor için muhteşem ikilidir.
İkisinin de iyi olması halinde operasyon sırasında çok rahat
edilebilir. Uyku tulumu için operasyonlarda elyaf bir tulum daha
doğru bir tercihtir. Kaz tüyü uyku tulumları çok daha iyidir ama
ıslandığı zaman biraz geç kurumaktadır. Elyaf tulumların çabuk
kuruma özelliği büyük bir avantajdır.
Tulum alırken özellikle mumya biçimli olmasına dikkat
edilmelidir. Yani tulumunuz, içine girdiğinizde iplerle iyice

Sırt Çantası

Uyku Tulumu

büzülerek ısı kaybını önlemeli. Çünkü uyku tulumları vücuda ısı
vermez, vücut ısısını korur. Tulumların üzerinde kalitesiyle ilgili
önemli bir bilgi vardır.
Örneğin:
Comfort: -5 işareti tulumunuzun içine iç çamaşırlarınızla
girdiğinizde – 5 oC ye kadar keyifle uyuyacağınızı gösterir.
Extrem: - 5 uyarısı ise elbiseli olarak bu tulumda – 5 oC’de
titreyerek de olsa donmadan sabahı edeceğiniz anlamına gelir.
Tulumunuz ne kadar iyi olursa olsun, matınız kötüyse yine
üşürsünüz. Çünkü tulumun altı yani yere gelen kısmı her zaman
0oC’dir. İyi bir yalıtkan malzemesi uyku tulumunun konforunu
artırır. Bunun için de bir tarafı alüminyum olan 08- 1 cm
kalınlığındaki matlar kullanılmalıdır.
İç Katman Giysileri: İç katman giysiler ilk önce giyilen ve tene
temas eden katman olup özel üretilen iç çamaşırlarıdır. Afet
müdahale sırasında yoğun çaba sarf edildiği için aramakurtarmacı terlemektedir. Bu nedenle iç çamaşırların çabuk
kuruyarak, gereksiz enerji kaybını önleyecek türden olması çok
önemlidir. Enerji kaybı konusunda basit bir örnek verebiliriz.
Terlediğimizde iç çamaşırlarımız kısa süre içinde ıslanır.
Vücudumuz bir taraftan etkinlik için gayret sarf ederken bir
taraftan da iç çamaşırını kurutmak için fazladan enerji harcamaya
başlar. Eğer iç giysilerimiz kolay kuruyan ve kuruduktan sonra
esneyerek bizi rahatsız etmeyen türden ise çok fazla enerji
kaybetmeyiz. Yapılan araştırmalar ıslak iç çamaşırının, kuru iç
çamaşırına oranla çok daha fazla ısı kaybetmemize neden
olduğunu göstermiştir. Bu giysiler sentetik olmalarına rağmen
doğa sporlarında konforu sağlarlar. Eğer giysilerimiz pamuk ve
yün gibi eskiden kullandığımız türden giysiler ise kurumaları çok
zor olur ve çok enerji kaybederiz. Özellikle yün giysiler sürekli
kullandığımız giysilerdir. Ancak ağırdırlar, çok su tutarlar ve
kaşındırdıkları için rahatsız ederler.
Ocak: Yemek yapmak için mutlaka çantanıza bir ocak bulunması
gerekir. Kampçılıkta kullanılan ocaklar operasyonlar sırasında
rahatlıkla kullanılabilir. En basiti özellikle yaz aylarında çok işe
yarayan bütan veya bütan- propan tüplerdir. İspirtoyla çalışan
türleri de çok verimlidir. Benzinli ocaklar ise her türlü koşullarda
yüksek verimle yanar. Çadırın içinde ocak yakılması, çadırın
aniden tutuşmasına neden olabilir. Özellikle benzinli ocaklarda ilk
yakışta aniden yükselen alev çadırı tutuşturabilir.
Tozluk: Tozluklar ayakkabılarımızla pantolonumuz arasındaki
boşluğu kar, su, çamur, toprak ve çakıl gibi etkenlerden korumak
için kullanılır. En iyi ayakkabı bile diz derinliğindeki karda veya
çamurda tozluk olmadan bir işe yaramayacaktır. Fermuarla
kapanan tozluklar günümüzde yerlerini önden velcro ile kapanan
tozluklara bırakmaya başlamıştır. Ayakkabı altından geçen

Mat

İç katman giysisi

Ocak

kısımlarda neopren uzun ömrü ve kullanım kolaylığıyla dikkat
çeker. Tozluk seçerken ayakkabıya iyi oturmasına ve alt kısmında
ayakkabıyla tozluk arasında fazla boşluk kalmamasına özen
gösterilmelidir. Tozluklar genelde su geçirmez malzemelerden
yapılır. Nefes alabilir / Su geçirmez kumaşlar tozluklarda da bazı
açık avantajlar sunar.
Tozluk

Termos: Sıcak veya soğuk suyu 24 saat aynı sıcaklıkta tutabilen
çelik termoslar tercih edilmeli
Termos

Çakı, Kaşık, çatal: Üçünün bir arada bulunduğu setlerden olması
pratikli sağlar.
Bivak Torbası: Acil durumlarda gecenin dışarıda sağlıklı olarak
geçirilmesini sağlayan, son derece küçük, hafif, rüzgar kesici ve
su geçirmez kumaştan yapılmış torbaya benzer bir malzemedir.

Çatal-kaşık-bıçak

Alüminyum battaniye: Vücut ısısını geri yansıtan alüminyum
ağırlıklı bir malzemedir. Çok hafif ve çok az yer kapladığı için her
kurtarma personelinin çantasında olması gereken bir malzemedir.

8.3. Arama-Kurtarmada Kullanılan Malzemeler
Afete müdahalede başarılı olmanın en önemli unsurlarından birisinin doğru malzeme seçimi ve
malzemelerin kullanımını bilmek olduğunu yukarıda belirtmiştik. Genel olarak arama-kurtarma
çalışmalarında aşağıdaki malzemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
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Mapalar
Makara sistemi
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Tirfor ( Halatlı Çektirmeler)
Bel Tipi Emniyet Kemeri













Kaşık Sedye
İsveç Oturağı
Projektör
Kaldırma Yastıkları
Akülü kırıcılar
Kesme Seti
Ayırma Seti
Jenaratör
Hava Kompresör
Delsar
Serachcame

Karabinalar: Yüksek ve alçak alanlardan kurtarma çalışmaları başta
olmak üzere halatların kullanıldığı tüm çalışmalarda kullanılan
malzemedir. Genel olarak dikey kurtarmalarda, kurtarıcıyı ipe ya da
emniyet noktasına bağlamada, ipi emniyet noktasına bağlamada ve
statik ipin bel kemerine düğümsüz olarak çabuk bağlanmasında
kullanılır. Çok çeşitli tip ve modellerde olan karabinaların genel
özellikleri şunlardır:
 Paslanmaz malzemeden olup, yara temasında tetanos olma
olasılığı yoktur.
 2200 kg’da test edildiğinden insan kurtarmada kırılma ve kopma
olasılığı yoktur.
 Çarpmalara karşı darbe emicidir.
 CE normu ve seri numarası, markası mekanizma üzerinde
mutlaka yazılı olmalıdır.
 Emniyet mandalı yaylı olup ip takıldıktan sonra vidalı somun ile
mandalın açılması önlenir.
 Bileşimi hafif karışım çelik ve alüminyum özlüdür.

Karabinalar

Mapalar: Çelik halatların birbirine eklenmesinde ve sabit bir çapa
noktasına bağlanmasında kullanılan bir ekipmandır.

Mapa
Makara Sistemi: Arama-kurtarma çalışmaları sırasında yüksek bir
yerden inilmesine, yaralının bir yerden bir yere havadan naklinde veya
yük naklinde kullanılır.

Makara

8 li İnici: Yüksek ve alçak yapılan çalışmalarda personelin emniyetli
iniş ve çıkışlarını sağlayan bir ekipmandır.
8’li inici

8 li Kulaklı İnici: Yüksek ve alçak yapılan çalışmalarda personelin
emniyetli iniş ve çıkışlarını sağlayan bir ekipmandır.

8’li kulaklı inici

El Jumarı: İniş ve Çıkışlarda Personelin daha emniyetli bir şekilde
hareketini sağlayan ekipmandır.

El Jumarı

Stop Decender:
 Çok ağır yükleri, az güç harcayarak kaldırmaya veya indirmeye
yarayan malzemelerdir.
 Enkazdaki ağır parçaların ve döküntülerin kaldırılmasında
 Trafik kazasına uğrayan araçların sabitlenmesi ve yukarı
kaldırılmasında
 Kuyularda ve çukurlarda meydana gelen kazalarda kazazedeye
ulaşılmasında ve çıkarılmasında
 Yüksek açı kurtarma çalışmalarında
 Yüksek katlı binalardan sedye ile yaralı indirilmesinde kullanılırlar.
 Makaralı palangaların ( Calaskar ) mekanik olanlarının yanında
elektrikli olanları da mevcuttur. Çok büyük çaplı olaylarda ve ağır
yüklerin kaldırılmasında vinçlerden yararlanılır.
Makaralı Palanga ( Calaskar ) Kullanımı:
 Kaldırılacak yükün ağırlığına uygun calaskarlar kullanılmalıdır.
 Kaldırılacak yükün sağlam noktalarına halatlarla veya sapanlarla
bağlantılar yapılmalıdır.
 Yükün bağlantıları yapıldıktan sonra,yükün dengede kalması için
calaskara bağlantılar yapılmalıdır.
 Kaldırılacak yükün ağırlığı yavaş yavaş kaldırılarak alınmalıdır.
 Yük kaldırıldıkça uzun bir malzeme kullanılarak salınımın önüne
geçilmelidir.
 Kaldırma işlemi esnasında çalışma alanı boşaltılmalıdır.
 Yük indirilirken yavaş hareket edilmeli ve yük altına takoz
yerleştirip bağlantı elemanlarının yük altında kalmasının önüne
geçilmelidir.
 Gece çalışmalarında iyi bir aydınlatma sağlanmalıdır.
 İkinci çökmelere sebep olunmamalıdır.
 Çevre güvenliği çok iyi sağlanmalıdır.
 Yapılacak bütün kurtarma çalışmalarında makaralı palanganın
bağlantılarına azami dikkat gösterilmelidir.
 Yapılan tüm kurtarma çalışmalarında kurtarmacı ve yaralılarla
ilgili bağlamalarda emniyet göz önünde bulundurulmalıdır.
Trifor: Ağır yükleri kol yardımıyla çekilebilmek/yerini değiştirmek için
kullanılan halatlı çektirme malzemesidir.
 Ağırlık : 21 kg
 Çekme ve kaldırma kapasitesi : 3200 kg
 Alüminyum çerçeve içeresinde teleskobik kaldırma ve çekme
cihazıdır.
 Her yöne doğru yatay, dikey, düşey ve çapraz olmak üzere aynı
emniyet tedbiri ile çalışır.
 Yükün kaldırılması ve indirilmesi sırasında geri kaçırma olayı
kesinlikle olmaz.
 Techizatlarıyla birlikte bu cihazın fonksiyonlarını artırmak
mümkündür.

Stop Decender

Makaralı Palanga

Trifor

Bel Tipi Emniyet Kemeri: Her türlü kurtarma çalışmalarında hem
kurtarıcının hem de kurtarılanın kullanması gereken önemli bir
malzemedir.
Bel tipi emniyet kemeri

Kaşık Sedye: Arama-kurtarma çalışmalarında kullanımı çok hızlı ve
pratik olduğu için tercih edilen bir sedye tipi olup afetzedenin kurtarma
sonrası sağlık kuruluşuna naklinde kullanılır. İki parçadan oluştuğu için
bir yaralının sedyeye alınması daha kolay ve pratiktir.

Kaşık sedye

İsveç Oturağı: Çeşitli düğüm şekiller kullanılarak iplere oturak şeklinin verilmesiyle oluşturulan
malzemedir. İplerin yerine şekilde görüldüğü gibi endüstriyel olarak üretilen isveç oturakları
yaygın kullanılmaktadır.

Projektör: Arama-kurtarma çalışmalarının ışık kaynaklarından en
önemlileri projektörlerdir. İhtiyaca göre 200, 500 veya 1000 watt
gücünde olanlar kullanılır. Çalışırken bir yere sabitlenerek
kullanılmalıdır. Sıcakken asla dokunulmamalı ve ampullerine el
değmemelidir.
Projektör

Kaldırma Yastıkları: Kaldırma yastıkları gerek enkaz çalışmalarında
gerekse trafik kazaları başta olmak üzere karşılaşılan kurtarma
operasyonlarında yüklerin kaldırılmasında ve dayanak yapma amacıyla
sıkıştırılmış hava ile çalışan malzemelerdir. İki tür kaldırma yastığı
mevcut olup bunlar: (1) Yüksek Basınçlı Kaldırma Yastığı (8 bar
çalışma basıncı) , (2) Alçak Basınçlı Kaldırma Yastığı (0,5 bar çalışma
basıncı) dır.
Kaldırma yastığı

Akülü Kırıcılar

Akülü Kırıcılar: Enkazda dar alanlarda daha küçük delme ve kırma
işlemlerinde kullanılan el tipi akülü kırıcılardır.
Akülü kırıcı

Kesme seti

Kesme Seti: Depremlerde veya trafik kazalarındaki kurtarma
operasyonlarında metal, plastik, ahşap vs malzemelerin kesilmesi
işleminde kullanılır. Hidrolik veya hava basıncı ile çalışan hafif ve ağır
hizmet tipleri vardır. Yatay ve dikey olarak kullanılabilir. En kullanışlı
olanları hidrolik kesicilerdir.

Kesme seti

Ayırma Seti

Ayırma Seti: Kaza ve depremlerde deforme olmuş
araçlarSeti
ve yıkılmış
Ayırma
yapılarda sıkışmış canlıların kurtarılmasında ayırma, kaldırma,
sıkıştırma ve çekme işlemleri yaparak kullanılır.

Ayırma seti

Jeneratören önemli
Jeneratör: Deprem arama kurtarma çalışmalarının
malzemesi olup başlıca enerji kaynağıdır. Genellikle 5-10 KW
kullanılır.
Hava Kompresörü

Jeneratör

Hava Kompresörü: Elektrikli ve akaryakıtlı tipleri mevcuttur, 225 bar
-310 hava basma kapasitesine sahiptir. Akaryakıtlı tiplerde benzin
kullanılır. Temiz hava tüpü doldurulur.

Hava kompresörü

Delsar Cihazı: Kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altındaki canlılarla
irtibat kurularak yerlerinin tespi edilemsini sağlayan son derece hassas bir
dinleme cihazıdır. Bu cihazla dinleme yapmak için enkaz ve civarında mutlak
sessizlik sağlamak gerekmektedir.
Delsar cihazı

Searchcame: Arama-kurtarma çalışmalarında kurtarılacak canlının
veya çıkarılacak cesedin enkaz altındaki yerini ve durumunu tespit
etmek amacıyla kullanılan kameradır. Görüntü alınabilecek yerlerde
duvar delinerek kamera içeri sokulur ve görüntülü arama yapılır.
Searchcame

8.4. Çığda Arama-Kurtarma Malzemeleri
Yukarıda bahsedilen malzemelerin birçoğu, amaca uygun olarak birçok farklı türden olay/afete
müdahalede kullanılmaktadır. Ancak, yukarıda bahsedilen malzemelerden farklı olarak, çığda aramakurtarma çalışmalarına özgü ihtiyaç duyulan malzemeler de bulunmaktadır. Bunlar; çığ sondası,
katlanabilir kar küreği, hedik, alıcı-verisi (bieps), kızak/kar sedyesi, hava yastıklı sırt çantası ve buz
vidalarıdır.
Çığ Sondası: Çığ altında kalan personeli aramakta kullanılan 1.25 cm
çapında, 3 mt. uzunluğunda, içi boş (Bazıları Dolu ) sert alüminyum
katlanabilen bir borudur. Ucunda sondanın içine kar girmesini önleyen
saplandığında aşağıya bastırmayı kolaylaştıran ön kısmında sivri
(Sökülebilen) bir tapa mevcuttur.
Çığ sondası
Katlanabilir Kar Küreği: Kar profili çıkarmak, kayan blok
hazırlamak, karı kazarak çığ altındakileri kurtarmak gibi işlerde ve karın
kazılması atılması gibi genel maksatlarla kullanılan katlanabilen bir
kürektir.
Katlanabilir kar küreği

Hedik: Kara batmamak için ayağa giyilen, altı şerit şeklinde kesilmiş
gönlerle kaplı, yuvarlak bir çeşit kar ayakkabısıdır.

Hedik

Alıcı-verici (Bieps): Çığ düşmesi sonucu; kar yığını altında kalan kişiyi
aramakta kullanılan bir cihazdır. Cihaz, çığ bölgelerine girmeden önce
kişinin üzerine bağlanır ve verici durumuna getirilir. Çığ altında kalan
kişinin üzerindeki cihaz sürekli sinyal gönderir. Başka bir cihaz arama
konumuna getirilir ve kazazededen yayılan sinyaller takip edilerek
kazazede kısa sürede bulunur.
Bieps

Kızak/Kar Sedyesi: Kar sedyesi de denilen kızak sedye, tekerlekli
araçların giremediği kar ve buz kaplı kırsal bölgede hasta taşımak için
kullanılır. Dış kısmında su, kar, soğuk geçirmeyen özel kumaştan
üretilmiş fermuarlı çadır ve hastanın başucunda kontrol penceresi
bulunur. İç kısmında hastaya gelecek darbeyi en aza indirmesi için
zemininde yatak ve hastanın güvenliği için emniyet kemeri bulunur. Alt
yüzeyinde kaymayı kolaylaştırmak için kanallı sistem kızak vardır. Kar
motorunun arkasındaki çekme sistemine bağlanarak kullanılabilir.

Kızak sedye

Hava yastıklı sırt çantası: Vaude'nin geliştirdiği hava yastıklı sırt
çantası, 4kg ağırlığındadır. İki yanda açılan hava yastıkları kişinin kar
üstünde kalmasını sağlar.
Sırt çantasının içine iki hava yastığı yerleştirilir, elle uyarıldığında hava
yastıkları açılır ve kişinin kar kütlesinin üstünde kalmasını sağlar.
Hava yastıklı sırt çantası

Buz Vidaları: Buzda emniyet almak için en çok kullanılan malzeme
buz vidalandır. Bunun dışında buz babası ve buz vidası bağıda
(Abalakov bağı) emniyet noktası olarak kullanılır.
Buz vidaları eğime dik eksene 10° lik açı yapacak şekilde yerleştirilir.
Bir başka ifadeyle yüklenme yönündeki açı 100° olmalıdır. İdeal bir
yerleştirmede buz vidası dibine kadar gömülü olacak şekilde buza
sokulur.

Buz vidaalrı

Bölüm Soruları
1. “Bir afete müdahalede başarılı olmanın en önemli şartı müdahale elemanının
……………………. ile sahip olduğu müdahale ………………… ve bunları kullanabilme
……………..dir” cümlesindeki boş alanara aşağıdakilerden hangisi gelmeldir?
a) Bilgi ve Tecrübesi – Ekipmanları – Becerisi
b) Bilgi ve Tecrübesi – Yeteneği – Becerisi
c) Yaşı – Ekipmanları – Becerisi
d) Yaşı – Ekipmanları – Zamanı
e) Eğitim düzeyi – Yeteneği – Becerisi
2. “Arama- Kurtarma operasyonlarında, arama-kurtarma personelinin ………………… birinci
sıradadır” cümlesinde boş alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tecrübesi
b) Kendi güvenliği
c) Kazazadenin güvenliğini öncelemesi
d) Afet bölgesinde olması
e) Yabancı dil bilmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi afet müdahale elemanının “kişisel koruyucu” malzemelerdendir?
a) Hedik
b) Delsar
c) Ayırma seti
d) Hava yastığı
e) Tozluk
4. Aşağıdakilerden hangisi afet müdahale elemanının “kişisel koruyucu” malzemelerden değildir?
a) Gözlük
b) Dizlik
c) El jumarı
d) Çelik uçlu bot
e) Kask
5. Arama-kurtarma operasyonlarına katılan personelin kişisel malzemelerinden “elyaf uyku
tulumu” hangi avantajından dolayı tercih edilmelidir?
a) Hafif olduğu için
b) İnce olduğu için
c) Çantada yer kaplamadığı için
d) Çabuk kuruduğu için
e) Suyu geçirmediği için
6. Tozluk seçiminde neye dikkate edilmelidir?
a) Ayakkabıya iyi oturması ve alt kısmında ayakkabı-tozluk arasında fazla boşluk
kalmamasına
b) Ayakkabıya iyi oturması ve alt kısmında ayakkabı-tozluk arasında fazla boşluk kalmasına
c) Rahat hareket etmek için hafif olmasına
d) Diz kapağa kadar uzun olmasına
e) Pahalı ve kaliteli olmasına
7. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında yüksek bir yerden inilmesine, yaralının bir yerden bir
yere havadan naklinde veya yük naklinde kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mapa sistemi
b) El jumarı sistemi

c) Makara sistemi
d) Trifor sistemi
e) Ayırma-kesme sistemi
8. Buz vidaları hangi amaç için kullanılır?
a) Kişinin kar kütlesi üzerinde kalmasını sağlamak
b) Kar ve buzla kaplı alanda hasta taşımak
c) Kar profili çıkarmak
d) Kar altında kalan kişiyi kurtarmak
e) Buzda emniyet almak
9. “Hedik” nedir?
a) Kar yığını altında kalan kişiyi aramakta kullanılan bir cihaz
b) Çığ altında kalan personeli aramakta kullanılan bir boru
c) Tekerlekli araçların giremediği kar ve buz kaplı kırsal bölgede hasta taşımak için kullanılan
bir tür sedye
d) Kara batmamak için ayağa giyilen bir çeşit kar ayakkabısı
e) Kişinin kar kütlesinin üstünde kalmasını sağlayan bir tür yastık
10. Çeşitli düğüm şekilleri kullanılarak iplere oturak şeklinin verilmesiyle oluşturulan malzeme
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kaşık sedye
b) İsveç oturağı
c) Bel tipi emniyet kemeri
d) İp sandalye
e) Bivak torbası

CEVAP ANAHTARI:
1)A- 2)B- 3)E- 4)C- 5)D- 6)A- 7)C - 8)E- 9)D-10)B

9. İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE PRATİKLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İletişim teknikleri ve pratiklerini kullanmayı ve önemli bilgileri öğreneceğiz.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İletişim Teknikleri Nelerdir?
2. Afet anında ve sonrasında hangi yollarlar iletişim kurulabilir?
3. Ülkemizdeki iletişim teknikleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Haberleşme

Haberleşme metodlarının
kullanımı ve amaçları öğrenilir.

Krizlerde Alternatif İletişim
Uygulamaları

Kriz anında ve sonrasında
hangi yollarla iletişim
kurulabileceği öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anahtar Kavramlar


Haberleşme



İletişim



Acil Durum Haberleşmesi

Giriş
Tüm olağan dışı durumlarda haberleşme, hizmet sunumunun vazgeçilmez bir parçası ve temel
taşlarından birisidir. Olası bir acil durumda oncelikli olarak yapılması gereken; olaya en hızlı,
donanimlı ve kapsamlı şekilde müdahale etmek ve mümkün oldugunca daha fazla hayat kurtarabilmektir.
Bu amaçla, acil haberleşme sistemini kullanacak kamu kurum ve kurulularının belirlenerek
hizmetleri etkin ve verimli yürütü lmesi, hızlı iletişim kurulması, kurumlar arası kesintisiz
haberleme imkanının saglanması için söz konusu haberleşme sistemini onceden belirlenmiş bir
senaryo içinde kullanmalannın saglanması gerekmektedi r. Boylece herhangi bir olaganüstü
durumda ihtiyaç duyulan hızlı ve kesintisiz haberleme ihtiyacı karılanmış olacaktır (ARG, 2005) .

9.1. Haberleşme
1.Telli

1.Telekom hatları:
a. Analog
b. Digital-ISDN
(Tele video konferans dahil tüm modlarda haberleşme …)
2.İnternet:
a. IP
b. Frame Relay
c. Wireless
d. ADSL (VoIP, Tele video konferans dahil tüm modlarda haberleşme …)

2.Telsiz 1.GSM Haberleşmesi (Ses, 3G vb)
2.Uydu HaberleŞmesi (VSAT-Unicast-Broadcast-Multicast)
3.Telsiz Haberleşmesi
a. Analog (VHF-UHF-HF)
b. Digital-Trunk (Tetra, Apko25)-UHF.

9.1. Uydu Haberleşmesi
Haberleşme Uyduları;
 Dünyadan 35 bin 756 kilometre
uzaklıktaki bir yörüngede,
 Saniyede 3 kilometre hızla hareket
eden,
 Bir tam turunu dünyanın dönüş hızına
eşit sürede (24 saatte) tamamlayan sistemlerdir.
Şekil: 9.1. Haberleşme uyduları
Noktadan Noktaya Bağlantı:
•VSAT ile HUB arasında uydu üzerinden iletişim
•VSAT ileVSAT arasında HUB üzerinden iletişim(star)
•VSAT ileVSAT arasında direkt iletişim (mesh)

Noktadan Çok Noktaya Bağlantı:
•HUB’dan tüm VSAT’lara“Broadcast”(Yayım)
•HUB’dan belli bir VSAT-Remotegrubuna“Multicast”(Seçmeli Yayım)
•Hub’tan tek bir VSAT-Remote
“Unicast”(Yayım)
Veri, Internet/Değişik Uygulamalar Tek Bir Platformda Entegre Edilebilir:
Intranet/Video/Multimediave Ses

Şekil: 9.2. Uydu haberleşme sistemleri.

9.1.1. Uydu Erişiminin Avantajları
 Geniş kapsama alanı,
 Coğrafi koşullardan ve karasal iletişim ortamlardan tamamen bağımsız olması,
 Merkezi kontrol ve izleme,

 Esnek konfigürasyon ve hızlı kurulum,
 Genişlemeye açık esnek ağ yapısı,
 Multicast, Unicast ve Broadcast servisleri,
 Yüksek hızlarda internet omurga bağlantısı,
 İletişim maliyetinin iletim mesafesinden bağımsız güvenilir ve sürekli bir iletişim
sağlanması.
 Etkili ve ihtiyaca göre band genişliği atanması,
 İhtiyaç duyulan band genişliklerini altyapı, zaman ve mekandan bağımsız olarak
sunabilmesi, uyduları çok geniş bir spektrumdaki IP tabanlı iletişim uygulamaları içinde de ilk seçenek
haline getirmektedir.

9.2. Telsiz Haberleşmesi
Birbirine kablo bağlantısı olmayan elektronik cihazlar aracılığıyla yapılan yakın yada uzun
mesafeli haberleşme. Telsiz bantları High Frequency (HF, CODAN-firma adı olarak tanınan) ve Very
High Frequency (VHF) kullanılmaktadır. HF bandı iller arası ve afet durumlarında
kullanılmaktadır. VHF bandı ise il içinde her il için ayrı olarak tahsisli frekansların tanımlandığı
kanallar üzerinden kullanılmaktadır. Ultra High Frequency (UHF) bantları acil sağlık hizmetleri
bünyesinde kullanılmamaktadır.
Bununla birlikte son yıllarda dijital telsiz sistemlerinin yaygın olarak kullanıma girdiği
bilinmektedir. Ülkemizde bu amaçla 112 ambulans birimleri tarafından APCO25 adı verilen dijital telsiz
sistemine geçiş sağlanmaktadır. Dijital telsiz ile analog telsiz kullanımı arasında kullanıcı açısından
herhangi bir fark bulunmamaktadır. Dijital telsiz sistemlerinin kapsama alanları daha geniş, ses kalitesi
daha yüksektir, görüşmelerin kayıt altına alınabilmesi ve data sinyali gönderebilme özellikleri mevcuttur.
Ülkemizde tüm acil sağlık sistemi içinde ASELSAN markalı cihazlar kullanılmaktadır (Şekil 1). Tüm
telsizlerde kullanımı kolaylaştırmak için yaka mikrofonu, kulaklık gibi özellikler istendiğinde temin
edilebilmektedir.

Şekil: 9.3. El ve Araç telsizi.
Telsiz haberleĢmesi niçin önemlidir?
İYİ PLANLANMIŞ BİR ALTYAPI ve ETKİN BİR İNSAN KAYNAĞI ile
 Aynı anda pek çok kişiye mesaj aktarma imkanı
 Koordinasyon kolaylığı
 Enerji problemlerinden bağımsız
 Kablo problemlerinden bağımsız

9.2.1. Acil Durum ve Afetlerde Telsiz Haberleşmesinin Önemi:
Telefon, faks, internet vb. araçlar ile sağlıklı haberleşme sağlanamaz Tüm Haberleşme
Servislerinde uluslararası telsiz haberleşme kuralları kullanılmalıdır. Personel eğitim almadan telsiz
kullanmamalıdır.

9.2.2. Telsiz Sistemleri
Analog:VHF, UHF, HF/SSB

Sayısal: (Dijital-Trunk)Dr.
 Tel (kablo) bağlantısı olmaksızın atmosfer yada uzay boşluğuna yayılan manyetik radyo
dalgalarının sayesinde yapılan bir haberleşme türüdür.
 Telsiz haberleşmesinin temel öğeleri, evlerde bulunan radyolarla aynı özellikte bir alıcı
cihaz ve atmosfer yada uzay boşluğuna manyetik radyo dalgaları yayan bir verici cihazdır.
 Bu iki basit cihazın olduğu her durumda kullanılan radyo dalgalarının özeliliğine uygun
SES
 0 db İnsanın duyabildiği en düşük ses şiddetidir.
 30 db Fısıltı ile konuşma
 60 db Normal konuşma veya daktilo sesi
 90 db Kamyon sesi veya çim biçme makinası sesi
 100 dbAsfalt delme makinesi
 115 db Konser veya barlarda yüksek sesli müzik
 140 db Jet uçağı sesi
FREKANSLAR
 HF –High Frequency 3-30 MHz
 VHF –Very High frequency 30-300MHz
 UHF –Ultra High Frequency 300-1000MHz
 Mikrodalga 1000MHz üstü
 Simpleks: Aynı frekansta dinleme –gönderme (yakın kanal)
 Semi Dupleks: Farklı frekansta dinleme –gönderme (role kanalı)
 Full Dupleks: Aynı frekansta aynı anda dinleme –gönderme (telefon)
Haberleşmede Fonetik Alfabe kullanımı
Sesli haberleşme sırasında, bir mesajın veya çağrı işaretinin, anlaşılması zor, önemli ve kritik
bölümlerinin harf harf kodlanması için kullanılır. Fonetik Alfabe, İngiliz Alfabesinin harfleri için bazı
özel kelimeler saptamıştır; bu sayede, ana dili farklı kişilerin de, mesaj alıp verirken, kelimeleri doğru
iletmeleri ve mesajı anlamaları sağlanmış olur.

Şekil: 9.4. Ulusal ve Uluslararası Fonetik alfabe listesi.

9.3. Acil Durum Haberleşme Sistemlerinin İyileştirilmesi
Deprem ve diğer doğal afetlerde iletişim hayat kurtaran bir fonksiyon halini alır. Kontrol merkezi
ile sahadaki ekiplerin iletişimi, zamanla yarışılan bu tip bir ortamda son derece kritiktir.
Yapılan araştırmalarda, 1999 Marmara Depremleri sonrasında haberleşmenin kısıtlı yapılabildiği
ya da hiç yapılamadığı, telefon santrallerinin ve telli hatların devre dışı kaldığı, cep telefonu şebekelerinin
ise acil haberleşme ihtiyacını karşılamadığı görüldü.
Bu durumdan hareketle, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi
(İSMEP) kapsamında afetlere ilk müdahale eden kurumların afet ve acil durumlarda kullanabilecekleri
ortak bir haberleşme kanalı sıkıntısının giderilmesi için İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan İstanbul
Proje Koordinasyon Birimi tarafından yatırımlar gerçekleştirdi.

Şekil: 9.5. Analog geniş alan telsiz ağı altyapısı
Başta İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) olmak üzere ilgili kurumların acil
durumlarda kesintisiz iletişim kurulması için gerekli altyapı hazırlamış olup,. İstanbul AFAD ile
İstanbul’daki tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki elektronik bağlantı kurulumu
gerçekleştirilmiştir. Bu sayede TÜRKSAT uydusu üstünden bir hat çekilmiş gibi bir iletişim ağı
oluşturulmuştur.
Analog geniş alan telsiz sistemini iyileştirmiş ve IP temelli haberleşme anahtarları yatırımları ile
kamu kurumlarının farklı haberleşme sistemlerinde birbirleri ile ortak kanalda görüşebilmesi
sağlanmıştır. İstanbul’da tamamen sayısal bir sistem olan DMR (Digital Mobile Radio) geniş alan telsiz
sistemi kurulmuştur. Bu sistem, aynı zamanda Türkiye’de il genelinde kullanılan ilk ve tek sayısal geniş
alan haberleşme sistemi niteliği taşımaktadır.
Proje kapsamında alınan HF/SSB telsizler, kamu kurumlarına herhangi bir telekomünikasyon
altyapısına ihtiyaç duymadan haberleşme olanağı sağlayan sistemlerdir. Bu sayede uydu telefonu afet
sırasında zarar görse bile komuta merkezleri ve ilgili kurumlar iletişim sağlayabilecektir.

Şekil: 9.6. Telsiz kapsama alanlarının iyileştirilişini gösterir kapsama alanı değişimi.
Fiber optik sistem yatırımları ile önceden tek bir birim tarafından izlenebilen kamera
sistemlerinin, sisteme entegre tüm kurumlar tarafından izlenebilmesi sağlanarak ilgili kurumlara afet ve
acil durumlarda bölgeyi doğrudan inceleyebilme imkanı sağlanmış, tüm bu çalışmaların yanı sıra
Komuta Kontrol ve Koordinasyon Merkezleri’ndeki haberleşme merkezlerinin yedeklenmesi amacıyla
zorlu arazi şartlarında da hareket kabiliyeti olan 4x4 arazi tipi haberleşme aracı tedarik edilmiştir. İSMEP
kapsamında İstanbul AFAD’a kazandırılan bu araç ile afet sonrasında haberleşmenin kesintiye uğradığı
bölgelere giderek, o bölgenin durumu ve ihtiyaçlarına yönelik ilgili merkezler ile irtibat kurulması
yolunda gerekli altyapı sağlanmıştır. Bu araçlar jeneratör, gece ve gündüz kayıt yapabilen kamera
sistemi, UHF, VHF, HF/SSB, DMR sayısal telsizler, GSM, uydu telefonları ve uplink sistemleri ile
donatıldı. Uydu bağlantısı sayesinde olay mahallinden ses, veri, görüntü aktarımı da yapılabilmektedir.

Şekil: 9.7. Haberleşme yatırımları
103.0 Afet FM
İstanbul’da meydana gelebilecek bir afet durumunda tüm İstanbulluların güncel bilgilere ilk
kaynaktan ve kesintisiz olarak ulaşabilmesi için İSMEP kapsamında İstanbul AFAD bünyesinde 103.0
MHz frekansından yayın yapan Afet FM stüdyosu yatırımları gerçekleştirildi. Temin edilen Mobil
Radyo Aracı olası afet ve acil durumlarda Komuta Kontrol Merkezleri’ndeki yayın stüdyolarını
yedekleyebilecek donanımlara sahiptir.

Şekil: 9.8. ISMEP kapsamnında yenilenen radyo stüdyosu.

9.4. Krizlerde Alternatif İletişim Uygulamaları
Büyük afetlerde kriz anlarında teknolojik iletişim imkanları alt yapı hasarları yada aşırı yoğun
kullanım nedeniyle kullanılamaz hale gelmektedir. Örneğin, Japopnyada 1995 yılı Büyük Hanshin
Depremi meydana geldiğinde, Hyogo Eyalet ofisindeki ileri teknoloji ürünü acil haberleşme sistemi,
elektrik kesintisi nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelerek devre dışı kaldı. Kobe Belediyesinin
modern ve ileri seviyedeki bilgi toplumu olmanın göstergesi kabul edip gurur duyduğu iletişim sistemi
ise neredeyse hiç çalışmaz hale geldi.

Şekil: 9.9. 1995 Büyük Hanshin Depremi Sonrası Yazılı İletişim
Elektrik, su ve gaz arzı gibi yaşam hatları büyük hasar gördü, ne bir ulaşım aracı ne de telefon
hizmeti vardı. Ulaşılabilir tek bilgi kaynağı; TV, radyo ve gazeteler gibi kitle iletişim araçlarıydı.
Yine de, su ve yiyeceğin nereden temin edileceği ya da hastanelerin durumu gibi günlük hayat için gerekli
bilgilere ulaşmak o kadar kolay değildi.
Yazılı el ilanları ve kulaktan kulağa iletişim, bu tip bilgilerin paylaşılmasın da ve ailelerin
birbirlerinden haberdar olmalarında bir hayli etkili oldu (Şekil, 9.9).

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi telsiz iletişim araçlarından değildir?
a) GSM

b) ISDN

c) VHF – UHF

d) Trunk

e) Uydu

2. Aşağıdakilerden hangisi uydu erişiminin avantajları arasında sayılmaz?
a) Geniş kapsama alanı

d) Multicast, Unicast ve Broadcast servisleri

b) Merkezi kontrol ve izleme

e) Çanak antene ihtiyaç duyması

c) Karasal iletişim ortamlarından bağımsız olması
3. Aşağıdaki desibel ve kaynak ilişkilerinden hangisi doğrudur?
a) 30 db – Normal konuşma sesi
b) 125 db – Asfalt delme makinesi
c) 140 db – Konser ve barlarda yüksek sesli müzik
d) 70 db – Fısıltı
e) 90 db – Kamyon veya çim biçme makinesi sesi
4. Aşağıdaki fonetik alfabe eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) V – Victor

b) B – Bravo

c) R – Ramazan

d) S – Sinop

e) T – Tango

5. Aşağıdakilerden hangisi afet durumunda İstanbul’da güncel bilgilere ulaşılabilecek radyo frekansıdır?
a) 101.0

b) 102.5

c) 91.0

d) 103.0

e) 102.80

d) Trunk

e) VSAT

6. Aşağıdakilerden hangisi telsiz sistemlerinden değildir?
a) VHF

b) UHF

c) HF/SSB

7. Haberleşme uyduları Dünya’dan kaç km uzaklıktaki yörüngede yer almaktadır?
a) 35756 km

b) 34205 km

c) 45923 km

d) 27593 km

e) 38435 km

8. Aşağıdakilerden hangisi tek noktadan çok noktaya bağlantı değildir?
a) VSAT

b) Multicast

c) VSAT-Remote

d) Unicast

e) Unicast-Remote

9. VHF bandının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Very High Frequency

d) Wide High Frequency

b) Very High Ferment

e) Wideworld High Ferment

c) World High Frequency

10. Ülkemizde 112 Hızır Acil birimleri tarafından hangi dijital telsiz sistemi kullanılmaktadır?
a) APCO25
b) APCO15
c) AFCO25
d) AFCO15
e) ARCO35

CEVAP ANAHTARI
1.B 2.E 3.E 4.C 5.D 6.E 7.A 8.E 9.A 10.A

10. HAYVAN, BÖCEK ISIRIKLARI VE ZEHİRLENMELER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Hayvan ve böcek ısırıklarının neden olduğu durumlar
2. Zehirlenmelerde ilk yardım
3. Böcek ısırmalarında acil müdahalenin nasıl yapılacağı
4. Türkiye’de gözlenen hayvan ve böcek ışımalarını
5. Zehirlenmede ne tür belirtilerin olacağı

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Zehirlenme Nedir?
2. Zehirlenmede ilk yardım nasıl olur?
3. Böcek ısırıklarında ilk yardım nasıl yapılır?
4. Sindirim yoluyla oluşan zehirlenmelerin belirtileri nelerdir?
5. Karbonmonokist zehirlenmesi nasıl oluşur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Zehirlenmeler

Zehirlenme ve
türlerinin öğrenilmesi

Zehirlenme ve türleri üzerine
yapılan çalışmaların incelenmesi,
ders notları, internet

Hayvan ısırma ve
sokmaları

Hayvan ısırma ve
sokmalarının yol açtığı
etkenlerin öğrenilmesi

Hayvan ısırma ve sokmaları
üzerine yapılan çalışmaların
incelenmesi, ders notları, internet

Zehirlenme ve böcek
ısırıklarında acil
müdahale

Zehirlenme ve böcek
ısırıklarında acil
müdahalenin nasıl
yapılacağının
öğrenilmesi

Zehirlenme ve böcek
ısırıklarında acil müdahale
üzerine yapılan çalışmaların
incelenmesi, ders notları, internet

Anahtar Kavramlar


Zehirlenme



Hayvan ısırıkları



Zehirlenmede acil müdahale

10.1. Zehirlenme
Zehir; belirli bir miktarda herhangi bir yolla (oral, solunum, deri, parenteral vb.) alındığında organizmaya
zarar veren veya fonksiyonunu bozan kimyasal ya da organik maddelerdir. Zehirlenme ise vücuda zehirli
(toksik) maddenin girmesi sonucu organizmada oluşturduğu olumsuz etkilerdir. Zehrin miktarı az da olsa
vücuda girdiğinde yine de etki gösterebilir. Fiziksel etkisinden çok kimyasal aktivasyon nedeniyle zarar
verirler. Örneğin, hücre metabolizmasındaki kimyasal reaksiyonları bozarak, hücreyi harap etmesi gibi.
Türkiye’de en sık görülen akut zehirlenme etkenleri sırasıyla:
 İlaçlar (analjezik, antidepresan, antihistaminik, antihipertansif, antiepileptik vb.),
 Tarım ilaçları ve böcek öldürücüler (organofosfatlı, karbamatlı, piretrin grubu vb.),
 Ev içi kimyasallar (çamaşır suyu, lavabo açıcı, kireç çözücüler, deterjanlar, naftalin vb.),
 Zehirli gazlar (karbonmonoksit, boğucu gazlar),
 Diğer kimyasallar,
 Bitki ve besinler (mantarlar, salon bitkileri, balık, delibal, kayısı çekirdeği, vb.)
 Zehirli hayvan ısırması ve sokmalarıdır
Birçok madde, farklı kişilerde farklı etkiler (alerjik etki) gösterdiklerinden bunlar da bazen zehir olarak
adlandırılmaktadır. Bu maddeler, bazı kişilerde hiç bir etki yapmazken, bazı kişilerde hayati tehlikeye
yol açabilirler. Zehir niteliğindeki birçok madde yaşlılarda ve çocuklarda daha ciddi sorunlara neden
olabilir. Zehir vücuda girdikten sonra çeşitli şekilde hasar oluşturur. Zehirli bir gaz, oksijenin yerini
alarak boğulmaya neden olur. Bazı zehirler sistemik etki yapar ve tüm vücudu etkiler. Bazı zehirler ise
sinir sistemini etkileyerek ya aşırı uyarır ya da baskılar.
Zehirlenmeler, kasıtlı olarak veya kaza ile meydana gelebilir. Zehirlenmenin şiddeti; zehrin niteliği ve
miktarı, vücuda giriş yolu, insanın yapısı (ağırlık, direnç, taşıdığı hastalıklar vb.) gibi birçok faktöre
bağlıdır. Zehirlenmeyi önlemek tedavi etmekten daha kolaydır. Örneğin; ilaçların ve kimyasal
maddelerin (deterjan vb), çocukların ulaşamayacağı yere konulması veya ilaçların çocuklara şeker olarak
tanıtılmaması bu önlemlerden sadece birkaçıdır.

Zehirlenmelerde genel belirti ve bulgular:

Bilinç değişikliği, bilinen bir kalp hastalığı olmaksızın ani ritim bozukluğu, birdenbire gelişen ve hiçbir
hastalığa uymayan ya da aynı anda birçok kişide görülen benzer belirti ve bulgular, öyküde zehirlenme,
psikolojik bozukluk ya da öz kıyım varsa zehirlenmeden kuşku duyulmalıdır.
 Vücudun belirli bir bölgesinde kızarıklık, şişlik, ağrı, döküntü, kaşıntı,
 Tüm vücutta yaygın olarak görülen ya da bir yerde başlayıp yayılan kızarıklık, döküntü, kaşıntı
ve şişlik,
 Bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş,
 Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması (özellikle toksik inhalasyonda),
 Karında ağrı, şişlik, hassasiyet, kramp,
 Pupillerde değişiklikler (zehrin etkisine göre daralma veya genişleme),
 Tükürük salgısında artma, terleme,
 Bilinç kaybı, konfüzyon,
 Dispne, taşipne, siyanoz, bradikardi, taşikardi gibi zehrin etkisine bağlı farklı yaşamsal bulgular.
Zehirlenmelerde acil bakımın temel amaçları şunlardır:
 Vücudun zehirden daha fazla etkilenmesini önlemek için zehri vücuttan veya hastayı zehirli
ortamdan uzaklaştırmak,
 Hastanın hayati fonksiyonlarının devamını sağlamak,
 Vücuttaki zehri zararsız hâle getirmek,
 Zehirlenmeye neden olan maddenin belirlenerek hastayla birlikte sağlık kuruluşuna
ulaştırılmasını sağlamaktır.
 Zehirlenmelerde önce hastanın yaşamsal bulguları stabil hale getirilir ve sonra zehirli maddeye
yönelik tedavi uygulanır. Ayrıca tüm zehirlenme vakaları adli olgulardır.

10.1.1. Sindirim Yolu Zehirlenmeler
Sindirim yoluyla zehirlenme, zehirli maddenin oral yolla alınmasıyla meydana gelir. En sık rastlanan
zehirlenme yoludur. Alınan toksik madde kuvvetli asit veya baz gibi kostik (yakıcı, tahriş eden)
yapıdaysa, tahriş edici etkisi hemen görülebilir. Genellikle zehir kana karıştıktan sonra etkisini gösterir.
Zehrin çok az bir kısmı mideden, kalan kısmı da ince bağırsaktan emilir. Bu nedenle etki sürelerinde
farklılık olur. Sindirim yoluyla olan zehirlenmeler; besinlerle, ilaçlarla, kimyasal maddelerle alkolle,
zehirli bitkiler yenmesiyle ve tarım ilaçlarının alınmasıyla meydana gelir.
Besin zehirlenmeleri

Uygun olmayan koşullarda pişirilen ya da saklanan besinlerde bakteriler çok hızlı çoğalır ve
zehirlenmeye neden olur (evde hazırlanan konserveler vb.). Bazı durumlarda da kimyasal maddeler,
parazitler ve virüsler besinlerin bozulmasına ve gıda zehirlenmesine yol açarlar. Ayrıca zehirli mantarlar,
bal, bazı balık cinsleri ve güneş ışığına maruz kalan patatesin kabuğunda bulunan solanın besin
zehirlenmesine yol açabilir. Bozuk gıdalardan kaynaklanan zehirlenmenin etkisi, yenen miktar, yaş ve
kişinin sağlık durumuna göre değişir. Yaşlılar, küçük çocuklar, bebekler ve kronik hastalığı olanlar risk
grubundadır.
Besin zehirlenmelerinin en sık görülenleri; stafilokok, salmonella ve botulizm (botilismus)
zehirlenmeleridir. En tehlikelisi ve ağır seyirli olanı botulizmdir. Botulizm zehirlenmesine yol açan
Clostridium botulinum, oksijensiz ortamlarda çoğalan bir bakteri türüdür. Botilismus zehri çok az
miktarda alınsa bile felçlere yol açabilir ve solunum kaslarının felci sonucunda ölüme neden olabilir. İyi
sterilize edilmeden hazırlanmış konservelerde ürerler. Bozuk konserve yenildikten 2 saat - 6 gün (genelde
12-36 saat) içinde belirti ve bulgular ortaya çıkar. Erken dönemde: bulantı-kusma, göğüs ve karın ağrısı
görülürken, ilerleyen dönemde ise baş ağrısı, çift görme, ışık refleksinde azalma, yutma güçlüğü, ağız
kuruluğu, güçsüzlük, ishal ya da kabızlık, solunum güçlüğü, solunum felci vb. belirtiler görülebilir. 3-10
gün içerisinde ölüm görülebilir. Besin zehirlenmelerinde ölüm oranı % 50-65’ tir.

Sindirim yoluyla zehirlenmenin diğer nedenleri
 İlaçların, kasten (intihar- cinayet amaçlı) veya kaza ile yüksek dozda alınması,
 İlaçların, temizlik malzemelerinin ve kimyasal maddelerin çocukların ulaşabileceği yerlerde
olmasından dolayı çocukların bunları yiyip içmesi,
 Alkollü içeceklerle birlikte ilaç alınması (özellikle uyuşturucular alkolle birlikte alındığında
solunum merkezi baskılanabilir),
 Zehirli maddelerin, yiyecek ve içeceklerle birlikte aynı yerde saklanması,
 Zehirli mantarlar, kabuklu deniz hayvanları, bozulmuş besinler, alkol, ev ve bahçelerde kullanılan
kimyasal maddelerin (böcek ilaçları, temizlik maddeleri, zehirli otlar vb.) yanlışlıkla oral yolla
alınması sindirim yoluyla zehirlenmeye neden olur. Bazı maddeler (ilaç, alkol vb.) fazla miktarda
ya da bir arada alındıklarında zehirlenme belirtileri gösterebilir.
Sindirim Yoluyla Zehirlenme Belirtileri
Sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmeler alınan maddeye göre değişmekle beraber genelde;

 Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı,
 Soğuk terleme, renkte solukluk,
 Bilinç bulanıklığı, şok, havale,
 Solunum ya da nabız değişiklikleri,
 Gözyaşında artış,
 Korozif (yakıcı, tahriş edici) madde alınmışsa, ağızda, boğazda ve midede yangı ve doku tahribtı,
ağız kenarında renk değişikliği,
 Nefeste ve vücutta olağan dışı koku vb. belirtiler görülür.
Sindirim Yoluyla Zehirlenmelerde İlk Yardım










Bilinç kontrolü yapılır.
Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır.
Zehirli madde ele temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır.
Yaşam bulguları değerlendirilir.
Özellikle yakıcı maddeler alındıysa asla kusturulmaz.
Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir.
Üstü örtülür.
112 aranarak bildirilir.
Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir
o Zehirli maddenin türü nedir?
o İlaç ya da uyuşturucu alıyor mu?
o Hasta saat kaçta bulundu?
o Evde ne tip ilaçlar var?

10.1.2. Solunum Yolu Zehirlenmeler
Solunum yolu zehirlenmeleri; kömür, mangal, oto egzoz gazları, tüp gazı, metan gazı, doğalgaz, sentetik
boya ve yapıştırıcılardan buharlaşan gazlar, tiner, benzin gibi petrol ürünlerinin buharları, tuz ruhu,
çamaşır suyu gibi kimyasal buharlar ve harp gazlarının inhalasyonu sonucu olan zehirlenmelerdir.
Solunum Yoluyla Zehirlenme Nedenleri
 Karbonmonoksit (tüp kaçakları, şofben, gaz sobaları)
 Karbondioksit
 Havuzlarda kullanılan Klor

 Boyalar
 Yapıştırıcılar
 Ev Temizleyicileri
Solunum Yoluyla Zehirlenmelerde Belirti ve Bulgular
 Merkezi sinir sistemi etkilenmesine bağlı olarak; sersemlik, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı
kusma, nöbet geçirme, halüsinasyonlar, bilinç düzeyinde değişiklik, koma,
 Solunum sisteminde; takipne, öksürme, konuşurken seste boğukluk, stridor, dispne, solunum
kaslarında çekilmeler, göğüs ağrısı, göğüste daralma hissi, wheezing,
 Görme bozuklukları,
 Deride renk değişimi görülür. Kiraz kırmızısı cilt rengi karbonmonoksit zehirlenmesinde nadiren
görülen, geç bir belirtidir. Bu renk değişikliği genellikle ölümden sonra görülür.
Solunum Yoluyla Zehirlenmelerde Acil Yardım
 Hasta temiz havaya çıkartılır.
 Ortam havalandırılır.
 Yaşamsal belirtiler değerlendirilir.
 Yarı oturur pozisyonda tutulur.
 Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir.
 Tıbbi yardım istenir (112).
 Rahat nefes alabilmesi için hastayı yarı oturur pozisyonda tutun.
 Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri alınır. Koruyucu giysiler giyilmeden
zehirli ortama girilmez. Görevlilerin önerilerine uyulur. En uygun solunum araç gereçleri
kullanılmalıdır. Açık zehir kaynağı varsa kapatılır ve ortam havalandırılır.
 Hasta zehirli ortamdan hemen uzaklaştırılarak daha güvenli temiz bir ortama alınır.
Karbonmonoksit renksiz ve kokusuz olduğundan fark edilmeyebilir. Bu nedenle belirti ve
bulgular iyi değerlendirilmelidir.
 Zehirli madde ile kirlenmiş giysiler varsa çıkartılır.
 Hastanın bilinci değerlendirilir. Varsa sıkı giysileri, özellikle de boyun ve göğüs kısmındakiler
gevşetilir.
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Karbonmonoksit zehirlenmesi, yapısında karbon taşıyan bileşiklerin tam yanmaması sonucu
karbonmonoksit açığa çıkmasıyla oluşur. Karbonmonoksit, fabrika gazları, egzoz gazları, odun, kömür
ve doğal gaz gibi karbonlu yakıtların dumanlarında bulunur. Kötü baca sistemleri, yangınlar, kapalı
garajlar, hava dolaşımının olmadığı yerler ve fırtınalı hava koşulları karbonmonoksit oluşması ve
birikmesini sağlar. Karbonmonoksit gazı kokusuz ve renksiz olduğu için zehirlenmenin farkına varılmaz.
Akciğerlerden emilen karbonmonoksidin hemoglobine bağlanma yeteneği oksijenden yaklaşık 200 kat
daha fazladır. Oluşan karboksihemoglobin (COHb) nedeniyle, oksijenin dokulara ulaşması azalır.
Sonuçta dokularda PO2 düşer ve hipoksi gelişir. Karbonmonoksit, sitokrom oksidaz enzimini
baskılayarak hipoksiyi artırır. Hafif baş ağrısından başlayıp, koma, paralizi ve ölüme kadar giden ciddi
sonuçları vardır.
Çocuklar, yaşlılar, trafik polisleri, itfaiye ve kapalı garaj çalışanları, propan yakıtlı araç kullananlar, çelik
endüstrisi çalışanları, boya temizleyicileri (metilen klorür), kalorifer kazan dairesi çalışanları, otomobil
tamircileri, iskemik kalp, kronik akciğer, anemi hastaları, gebe kadınlar ve fetus genel topluma göre daha
fazla risk altındadır
Karbonmonoksit Zehirlenmesi Belirtileri
 Aşırı yorgunluk, huzursuzluk,
 Grip belirtileri,
 Bulantı-kusma, baş dönmesi, karıncalanma,
 Cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı renk değişimi,
 Göğüs ağrısı, çarpıntı hissi, tansiyon düşüklüğü,
 Solunum durması, kalp durması, koma.
Karbonmonoksit Yoluyla Zehirlenmelerde Acil Yardım
 Kişi ortamdan uzaklaştırılır.
 Hareket ettirilmez.
 Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC).
 Hava yolu açıklığı sağlanır.
 Tıbbi yardım istenir (112).

10.1.3.

Deri Yolu ile Zehirlenmeler

Deri yoluyla zehirlenme, zehirli gazların, böcek öldürücü ilaçların, tarım ilacı olarak kullanılan
pestisitlerin (organofosfat), zehirli bitkilerin ve diğer kimyasal maddelerin vücutla temas ederek toksik
etki oluşturması sonucu ya da ısırma, sokma vb. toksik maddenin enjeksiyonu ile meydana gelir.
Deri Yoluyla Zehirlenmelerde Belirti ve Bulgular
 Deri reaksiyonları hafif tahrişten kimyasal yanığa kadar değişebilir (kızarıklık, kaşıntı vb.).
 Gözlerde yanma,
 Baş ağrısı,
 Vücut ısısında artma,
 Düzensiz solunum,
 Anaflaktik şok gibi belirtiler görülür.
Deri yolu ile meydana gelen zehirlenmelerden en önemlisi ve tehlikelisi organik fosfat zehirlenmesidir.
Organik fosfat, birçok insektisitlerin ve tarım ilaçlarının yapısında bulunur. Ayrıca, kimyasal silah
yapımında da kullanılmaktadırlar. Ölüm oranı oldukça yüksektir ve genellikle gecikmiş veya uygun
olmayan tedavi sonucu görülür.
Organik fosfat zehirlenmesinde belirtiler ve bulgular
 Erken dönemde baş ağrısı, hâlsizlik, baş dönmesi, bulantı gibi tipik olmayan bulgular,
 Hasta sendeleyerek yürümesi ve ilk anda sarhoş izlenimi bırakması,
 Aşırı tükürük salgılanması, kas seğirmeleri ve bradikardi,
 Aşırı terleme sonucu nemli cilt,
 Hastanın nefesinde bazen sarımsak kokma durumu,
 Bulanık görme, göğüste sıkışma hissi ve solunum güçlüğü,
 Ciddi zehirlenmelerde karında kramplar, kusma, ishal, idrar ve gaita kaçırması görülür.
Deri Yoluyla Zehirlenmelerde Acil Yardım
 Olay yerinin güvenliğini sağlayın.
 Yaşam bulgularını değerlendirin.
 Ellerin zehirli madde ile temasını önleyin.
 Zehir bulaşmış giysileri çıkarın.
 112’yi arayın.
 Tükürük, kusmuk varsa aspire edilir.

 Anaflaktik şok gelişmişse acil bakım akış şeması uygulanır.
 Zehirle temas eden bölge bol ve tazyiksiz su ile en az 10-15 dakika yıkanır. Özellikle de etkilenen
bölge göz ise, yıkama kesinlikle bu sürenin altında olmamalıdır. Kuru (toz) kimyasal maddeler
önce fırçalanarak (ya da daha pratik ve güvenceli yöntem olan elektrik süpürgesi ile)
uzaklaştırılır, sonra bol ve tazyiksiz su ile yıkanır. Organik fosfat zehirlenmesinde bütün vücut
duşun altında bol sabun ve su ile 30 dakika yıkanır. Eğer alanda ise yıkayacak su temin edilerek
mutlaka saçlar ve tüm vücut süngerle yıkanır. Madde ağız yoluyla alınmış olsa bile yine aynı
işlemler yapılır. Çünkü hasta terlediğinde terle atılan zehir geri emilebilir. Yıkanması gereken
kişi sayısı fazla ise, her biri tek tek yıkanmalıdır.

10.2. HAYVAN ISIRMA ve SOKMALARI
Isırık ve sokmalarda; hayvanların dişleri veya iğneleri insan vücudunda yara ve enfeksiyona neden olur.
Hayvandan boşalan zehirle zehirlenmeler ve ölüme kadar varan sonuçlar ortaya çıkar. Isırıklar; kene,
kedi, köpek, fare, yılan ısırıkları, sokmalar ise; yaban arısı, eşek arısı ve bal arısı, akrep ve örümcek
sokması olarak ortaya çıkmaktadır.

10.2.1.Kene Isırması
Kene; koyu kızıl kahverenginde, yassı, oval şekilli, 6- 8 bacaklı, uçamayan, bir parazittir. Kan emerek
büyür.
Ülkemiz kenelerin yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Türlere göre
değişmekle beraber kenelerin, küçük kemiricilerden, yaban hayvanlarından evcil memeli hayvanlara ve
kuşlara (özellikle devekuşları) kadar geniş bir konakçı spektrumları mevcuttur.
Keneyle bulaşan pek çok hastalık vardır. Kenenin bazı türleri, Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA),
adı verilen hastalığa neden olan virüsü taşır. Hastalık, ateş, cilt içi ve diğer alanlarda kanama gibi bulgular
ile seyreden hayvan kaynaklı bir enfeksiyondur. Genellikle virüsün bulaşması, kene ısırığından 1-3 gün
sonra ortaya çıkar. Bu süre en fazla 9 güne kadar uzayabilir.
Bu hastalığın belirti ve bulguları sıklıkla ani başlar ve şu şekilde görülür:
 Aşırı hâlsizlik, yorgunluk, eklem ve kas ağrısı,

 Ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı,
 Bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı,
 Konjonktivit, sarılık, fotofobi,
 Duygu ve durum değişikliği,
Başlangıç bulgularını takiben kanama bulguları (deri altında kanama, burun kanaması, diş eti kanaması,
kan tükürme, kan kusma, idrarda kan olması ve iç organlarda kanama) ortaya çıkar.
Olgunlaşmamış keneler, virüsü hayvanlardan alıp erişkin hâle geldikten sonra kan emdikleri insanlara
bulaştırır. Kan emmeye başlayan kene, ağız kısmındaki hortumunu cilt içine sokar ve doyuncaya kadar
çıkartmaz. Bu hortum, geri çıkışı engellemek için çıkıntılar içerdiğinden kolay çıkmaz. Bu nedenle
keneyi çıkartmak için zorlamamak gerekir. Çok zorlandığında sıvıyı erken salgılayıp virüsü bulaştırabilir
veya boru kısmı koparak cilt içinde kalabilir. Ayrıca zorlama kenenin patlayarak enfekte sıvı ve kanının
ciltteki çiziklerden ya da göze sıçrayarak bulaşmasına yol açabilir. Vücuda yapışmış keneler uygun bir
şekilde kene ezilmeden, ağızdan veya başından tutularak bir cımbız veya pens yardımıyla alınmalıdır.
Isırılan yer alkolle temizlenmelidir. Mümkünse kenenin tanı için alkolde saklanması uygundur.

Şelik 1: Kene ısırması
Kene Isırmasında Acil Yardım
 Kenenin vücut sıvısıyla teması önlemek için eldiven giyilir.
 Kene, vücuda saplandığı yerden kendiliğinden çıkmışsa yaralı bölge sabunlu su ile yıkanır.
Keneyi vücuttan uzaklaştırmak için sahada, herhangi bir işlem yapılmaz. Kenenin vücuttan
uzaklaştırılması acil serviste hekim tarafından yapılmalıdır.

Şekil 2: Kenenin ciltten çıkartılması sırasında yapılmaması gerekenler
Kene yapışmasından korunmak için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
 Kenelerin yoğun olabileceği çalı, çırpı ve gür ot bulunan alanlardan uzak durulmalı ve bu gibi
alanlara çıplak ayak ya da kısa giysilerle gidilmemelidir.
 Bu alanlara av ya da görev gereği gidenler lastik çizme giyerek pantolonların paçalarını çorap
içine almalıdır.
 Görevi nedeni ile risk grubunda yer alan kişilerin hayvan ve hasta insanların kan ve vücut
sıvılarından korunmak için mutlaka eldiven, önlük, gözlük, maske vb. giymeleri gerekmektedir.
 Gerek insanları gerekse hayvanları kenelerden korumak için haşere kovucu ilaçlar dikkatli bir
şekilde kullanılır. Bunlar sıvı, losyon, krem, katı yağ veya aerosol şeklinde hazırlanan maddeler
olup, cilde sürülerek veya elbiselere emdirilerek uygulanabilmektedir.
 Kenelerin bulunduğu alanlara gidildiği zaman vücut belli aralıklarla kene için taranmalıdır

10.2.2 Kedi, Köpek ve Fare Isırıkları
Kedi köpek fare vb. hayvanların dişleri sivri ve keskindir. Ağız içlerinde ise daima mikroorganizmalar
bulunur. Isırmaları hâlinde derindeki dokulara kadar mikropların ulaşmasını sağlar. Ayrıca birden fazla
ısırma ciddi yaralanmalara yol açabilir. Isırma sonucu meydana gelen yaralar kuduz, tetanoz ve
enfeksiyon riski taşıdığından hemen acil yardım uygulanmalıdır.
Köpek ısırması, kuduz hastalığının bulaştırılması açısından önemlidir. Sadece köpek değil, kedi, sincap,
yarasa, fare, fok, kokarca, rakun gibi hayvan ısırmaları ile de kuduz virüsü bulaşabilir. Her köpek ısırması
tehlike yaratmaz, özellikle hayvanın sahibi var ve aşısı düzenli yapılmışsa korkmaya gerek yoktur. Ancak
hayvan durup dururken saldırmışsa, ağzından salya akıyorsa, sahibi belli değilse ve ısırıp kaçmışsa bu
durumda hemen gerekli önlemler alınmalıdır. Önlem olarak, ısırma sonrası aşı yapılması ve duruma göre
serum uygulanmasıdır. Kuduz hastalığının ölümcül olması nedeniyle mutlaka tıbbi kontrol
gerekmektedir. Köpek ısırması durumunda

Aşağıdaki soruların yanıtı mutlaka öğrenilmelidir:
 Köpek hangi koşulda ısırdı? Provokasyon sonucunda mı yoksa durup dururken mi ısırdı?
 Köpeğin sahibi var mı?
 Köpeğin aşıları tam yapılmış mı?
 Köpek şimdi nerede? Sahibinde mi? Kaçtı mı? Sahipsizse karantinaya alınması için girişim
yapıldı mı?
Köpeğin gözaltına alınması, kuduz olup olmadığının saptanması açısından önemlidir. Yakalanan hayvan
10 gün yiyecek-içecek verilerek gözetim altında tutulur; eğer 10 gün içinde ölmezse, kuduz değildir ve
aşı başlanmışsa devam edilmesine gerek yoktur
Isırma sonrasında, ısırık yerinde enfeksiyon oluşma riski fazladır. Isırılan bölge, hemen su ve sabun ile
köpürtülerek yıkanır. Su ve sabun, diğer antiseptik maddelere göre daha etkili temizlik sağlar. Isırık
sonrası oluşan yara, önemsiz gibi görünse de hastanın mutlaka sağlık kuruluşuna nakli sağlanmalıdır.
Kedi Köpek ve Fare Isırmasında Acil Yardım
 Hasta/yaralı yaşamsal bulgular yönünden değerlendirilir (ABC).
 Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanır.
 Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılır
 Sıkan takı veya giysi varsa çıkartılır.
 Tüm ısırık ve tırmık yaraları su ve sabunla köpürterek hemen yıkanır
 Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulayarak kanama durdurulur.
 Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılır.
 Isırılan kol veya bacak hareket etmeyecek şekilde sabitlenir.
 Derhal tıbbi yardım istenmeli (112).
 Hasta kuduz ve/veya tetanos aşısı yaptırması hususunda uyarılmalıdır

10.2.3.

Akrep Sokması ile Zehirlenmeler

Akrepler genellikle sarı, kahverengi veya siyah renkte 5-10 cm boyundadır. Taş parçaları ve ağaç
kabukları altında, karanlık yerlerde saklanırlar. Sıcak bölgelerde bulunurlar. Hareket halinde iken
kuyruklarını yukarı doğru kaldırır ve sokmaya hazır pozisyondadırlar. Türkiye’nin coğrafik şartları,
iklim koşulları ve karakteristik yapısı nedeniyle birçok canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Ülkenin
sosyo-ekonomik yapısı nedeniyle akrep zehirlenmeleri (skorpionizm) vakaları başta Güneydoğu
Anadolu Bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde sağlık sorunlarından birini teşkil etmektedir. Türkiye’de

bulunan 12 adet akrep türünden en sık rastlananı Mesobuthus gibbosus türüdür ve tüm bölgelerde
özellikle İç Anadolu ile Ege Bölgesi’nde yaygındır. Çoğunlukla sarımsı kahverengi renkte ve yaklaşık
6-7 cm uzunluktadır.
Androctonus crassicauda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin egemen türüdür ( Resim 2). Türkiye’de
bulunan diğer türlere göre iri yapılı (9-10 cm) olan bu koyu kahverengi ya da siyah renkli akrepler,
insanlar için en tehlikeli türler arasında yer almaktadır.

Şekil 3. Mesobuthus gibbosus

Şekil 4. Androctonus crassicauda

Zehirlenme belirti ve bulgularından akrep venomunun yapısındaki sindirim enzimleri ve nörotoksinler
sorumludur. Nörotoksinler sodyum ve potasyum kanal akımını değiştirerek sinir kas kavşağı ve otonom
sinir sisteminin aşırı uyarılmasına neden olur. Akrebin zehir kesesinin dolu ya da boş olmasına göre
enjekte edilen venom miktarı değişkendir. Her sokma zehirlenme ile sonuçlanmayabilir.
Akrep zehirinin yapısında bulunan nörotoksinler ve sindirim enzimleri, belirti ve bulgulardan
sorumludur. Zehir kesesinin dolu veya boş olmasına göre salınan zehir miktarı değişkenlik gösterebilir.
Bu nedenle her sokma zehirlenme ile sonuçlanmayabilir. Bölgesel etkiler; kızarıklık, şişlik, yanıcı tarzda
ağrı ve parestezidir. Sistemik etkiler, sık değildir ve genellikle ileri yaştaki kişilerde görülür.

Belirti ve Bulgular
 Adale krampları, titreme, karıncalanma
 Huzursuzluk, havale gözlenebilir
 Yaranın olduğu bölgede, yakıcı bir ağrı, kızarıklık, şişlik, uyuşukluk ve morarma,
 Kas krampları, titreme ve karıncalanma,
 Kas güçsüzlüğü,

 Hipertansiyon, taşikardi,
 Çift görme, nistagmus,
 Tükürük ve ter salgısında artış,
 Akciğer ödemi, pıhtılaşma bozukluğu,
 Kas felci, solunum yetmezliği, kalp yetmezliği, konvülsiyon, koma ve ölüm görülebilir

Akrep Sokmasında İlk Yardım
 Sokmanın olduğu bölgeyi hareket ettirmeyin!
 Yatar pozisyonda tutun,
 Yaraya soğuk uygulama yapın,
 Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulayın,
 Turnike uygulamayın!
 Yara üzerine hiçbir girişim yapmayın (kesilmez, emilmez vb.)

10.2.4.

Yılan Sokması ile Zehirlenmeler

Türkiye’de yaşadığı saptanan 41 yılan türünden 28’i zehirsiz, 13’ü zehirlidir. Zehirli yılanların 10 türü
Viperidae (Engerekgiller), 2 türü Colubridae ve 1 tür de Elapidae (Kobralar) ailesine aittir. Zehirli yılan
venomu pıhtılaşma mekanizmalarını etkileyen bazı maddeler ile sinir kas kavşağında iletim sağlayan
maddeleri içerir. Bu maddeler deri altı yapılarda ve kapiller endotelinde yıkım oluştururlar. Ayrıca
hemolize ve pıhtılaşma bozukluğuna neden olurlar. Venomun etkisi, ısırma sonucu dokuya geçen miktara
göre değişir.

Şekil 5: Zehirli ve zehirsiz yılanların morfolojik özellikleri

Yılan ısırıklarında belirti ve bulgular:
 Isırılan bölgede morluk ve iltihaplanma (1- 2 hafta sürer),
 Kusma, karın ağrısı, ishal gibi sindirim bozuklukları,
 Aşırı susuzluk, baş ağrısı,
 Psikolojik bozukluklar,
 Kanama,
 Solunum düzensizliği,
 Kalpte ritim bozukluğu
 Şok, görülebilir

Yılan Sokma / Isırmalarında İlk Yardım
 Hastayı sakinleştirip dinlenmesini sağlayın.
 Yarayı su ile yıkayın.
 Yaraya yakın bölgedeki baskı yapabilecek eşyaları çıkarın (yüzük, bilezik, saat vb.).

 Yaraya soğuk uygulama yapın.
 Yara yeri, baş veya boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır.
 Yaralanan bölgeye dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj yapın.
 Turnike uygulamayın!
 Yaralıyı mümkün olduğunca hareket ettirmeyin.
 Yara üzerine hiçbir müdahale yapmayın (kesme, emme vb.).
 Yaşam bulgularını izleyin.
 Tıbbi yardım isteyin.

10.2.5.

Arı Sokması ile Zehirlenmeler

Arı sokmaları; bal arısı, eşek arısı, sarıca arısı ve yaban arısının sokmasıyla oluşur. Arı zehiri peptidler,
enzim etkisi olmayan proteinler, enzimler ve vazoaktif aminler (histamin ve serotonin) içerir. Kişide,
sokan arının türüne göre değişik şiddette alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.
Arının zehir bezinin dolu ya da boş olmasına göre enjekte edilen venom miktarı değişkendir.
İmmünolojik toksik yanıt, bireysel duyarlılığa göre değişir. Bağışıklık sisteminin duyarlı olduğu
dönemde ya da bireysel genetik yapı farklılığı nedeniyle tek bir arının sokması bile ölüme neden olabilir.
Arı sokmalarında belirti ve bulgular:
Arı sokmalarında bölgesel belirtiler görülür. Arı, kişinin birkaç yerinden veya solunum yoluna yakın bir
yerden soktuysa ya da kişinin allerji hikâyesi varsa tehlikeli olabilir. Hatta anafilaktik şok gelişebilir.
 Sokulan bölgede ağrı, kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve aşırı duyarlılık,
 Baş ağrısı, ateş, hâlsizlik, kızarıklık ve eklem ağrısı,
 Baş dönmesi, karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, hırıltılı solunum, ödem,
 Nefes almada zorlanma, kasılma, konuşma yeteneğinde ve duyuda zayıflama,
 Hipotansiyon, bilinç kaybı, solunum güçlüğü, konvülsiyon, koma, böbrek yetmezliği vb. belirtiler
görülebilir.

Arının; ağız, dil ve boğaz gibi solunum güçlüğüne neden olabilecek bölgelerden sokması, daha ağır
sonuçlara neden olabilir. Duyarlı kişilerde 5-8 dakika içinde şiddetli bulgular ortaya çıkabilir, 20-30
dakika içinde ağız ya da boyun çevresinde şişme, bilinç kaybı, solunum güçlüğü, hipotansiyon gelişebilir.
1-96 saat içinde ölüm görülebilir.

Arı Sokmalarında Acil Yardım
 Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri alınır.
 Arının iğnesi derinin üzerinden görülüyorsa sıyırarak (kredi kartı vb.) yavaşça çıkarılır. Kronik
inflamasyon ya da derin dokuya işleyerek granülom oluşumunu engellemek amacıyla arı iğnesi
mutlaka çıkarılmalıdır. Cımbız, arının iğnesini sıkıştırıp toksinin daha fazla salgılanmasına neden
olacağından kullanılmaz.
 Hastanın bilinci açıksa ve arı ağızdan sokmuşsa kişiye buz emdirilir.
 Sokulan bölge bol su ve sabunla yıkanır.
 Soğuk uygulama yapılır. Uygulama 30 dakika aralıklarla 15 dakika süreyle buz konulması
biçiminde yapılır. Soğuk uygulama, sokulan bölgenin şişmesini, ağrısını, kaşınmasını ve zehrin
emilimini azaltır.

10.2.6.

Deniz Canlıları Sokması ile Zehirlenmeler

Deniz canlılarından en sık denizanası, ısırgan balığı, denizkestanesi, ahtapot ve deniz örümceği
sokmalarına rastlanır. Denizanasının bazı zehirli türleri ülkemiz sularında bulunmaktadır.
Deniz canlıları sokmalarında belirti ve bulgular;
 Yaralı bölgede kızarıklık, şişlik, enfeksiyon,
 Ciltte su dolu kabarcıklar,
 Sıkıntı hissi, huzursuzluk, baş ağrısı, Bazı durumlarda kas krampları, solunum zorluğu, havale ve
şok görülür.
Deniz Canlıları Sokmasında Acil Yardım
 Yaralı bölgenin stabilizasyonu sağlanır.
 Batan diken varsa ve görünüyorsa keskin olmayan sert bir cisimle sıyırarak çıkarılır. Etkilenen
bölge ovulmamalıdır.
 Denizanası çarpmasında derhâl deniz suyu ile yaralı bölge yıkanır. Tatlı su ve buz
kullanılmamalıdır.
 Denizkestanesi dikeni batmasında: yaralanan bölge 43-45 °C ısıdaki sıcak su içinde ağrı sona
erinceye kadar (30-60 dk.) bekletilir. Bu hayvanların enzimleri sıcağa karşı dayanıksızdır.

Bölüm Soruları
1. “Belirli bir miktarda herhangi bir yolla (oral, solunum, deri, parenteral vb.) alındığında
organizmaya zarar veren veya fonksiyonunu bozan kimyasal ya da organik maddelere …………..
denir” cümlesinde boş bırakılan alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Zehir
b. Analjezik
c. Antihistaminik
d. Antiepileptik
e. Antideprasan
2. Türkiye’de en sık gözlenen akut zehirlenmeler aşağıdakilerden hangisinde çoktan aza doğru
sıralanmıştır?
a. Tarım ilaçları- ilaçlar- ev içi kimyasallar- zehirli gazlar
b. Ev içi kimyasallar- ilaçlar- tarım ilaçları- zehirli gazlar
c. İlaçlar- tarım ilaçları- ev içi kimyasallar- zehirli gazlar
d. Tarım ilaçları- zehirli gazlar- ilaçlar- ev içi kimyasallar
e. Zehirli gazlar- ilaçlar- tarım ilaçları- ev içi kimyasalları
3. Zehirlenmenin şiddetini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a.
b.
c.
d.
e.

Vücuda giriş zamanı-insanın yapısı- Zehirlenmeye neden olan maddenin sıvı olması
Vücuda giriş zamanı-insanın yapısı- Zehirlenmeye neden olan maddenin katı olması
Zehrin niteliği ve miktarı- Vücuda giriş zamanı- İnsanın yapısı
Vücuda giriş yolu- Vücuda giriş zamanı- İnsanın yapısı
Zehrin niteliği ve miktarı- Vücuda giriş yolu- İnsanın yapısı

4. Aşağıdakilerden hangileri zehirlenmenin belirtilerindendir?
I- Bilinç değişikliği
II- Nefes darlığı,
IIIBirdenbire gelişen ve hiçbir hastalığa uymayan ya da aynı anda birçok kişide görülen
benzer belirti ve bulgular,
IVPsikolojik bozukluk ya da öz kıyım
V- Hipotermi
a. I-II-III
b. I-III-IV
c. I-III-V
d. II-III-IV
e. III-IV-V
5. “Sindirim yoluyla zehirlenme, zehirli maddenin ……..… yolla alınmasıyla meydana gelir”
cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Akut
b. Deri
c. Difüzyon
d. Oral
e. Enjeksiyon
6. Aşağıdakilerden hangisi sindirim yoluyla meydana gelen zehirlenmelerin belirtilerinden
değildir?
a. Bulantı, kusma ve ishal

b. Soğuk terleme
c. Bilinç bulanıklığı
d. Gözyaşında artış
e. Cilt ve tırnaklarda kısa süreli kiraz kırmızısı renk değişimi
7. Aşağıdakilerden hangisi “organik fosfat” zehirlenmesinin belirtilerinden değildir?
a. Sendeleyerek yürüyerek sarhoş izlenimi verme
b. Soğuk terleme
c. Aşırı terleme sonucu nemli cilt
d. Karın krampları
e. İdrar ve gaita kaçırması
8. Deri yoluyla meydana gelen zehirlenmelerde aşağıdaki acil yardım uygulamalarından hangisi
yapılmaz?
a. Tükrük, kusmuk varsa aspire edilir
b. Zehirle temas eden bölge bol ve tazyiksiz su ile en az 10-15 dk yıkanır
c. Vücut ısısını korumak için battaniye ile üzeri örtülür
d. Zehirle temas eden giysisi çıkarılır
e. 112 aranır
9. Kene ısırmasıyla bulaşan Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA) hastalığına neden olan virüs
genellikle kaç gün sonra fark edilebilir?
a. 1-3 gün
b. 2-4 gün
c. 3-5 gün
d. 5-7 gün
e. 10 gün
10. Kene ısırmasında acil yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
I- Kene, vücuda saplandığı yerden kendiliğinden çıkmışsa yaralı bölge sabunlu su ile yıkanır
II- Kene vücuttan hemen çıkarılmalıdır
IIIKenenin vücuttan uzaklaştırılması acil serviste hekim tarafından yapılmalıdır
IVKenenin üzerine böcek ilacı serpilmelidir
V- Kene karnından tutularak çıkarılmalıdır
VIKeneyi vücuttan uzaklaştırmak için sahada, herhangi bir işlem yapılmaz
a. I-II-III
b. II-III-IV
c. II-III-V
d. I-III-V
e. III-IV-V
CEVAPLAR: 1)A, 2) C, 3) E, 4) B, 5)D, 6)E, 7)B, 8) C, 9)A 10) D

11. ACİL DURUM EKİPMAN VE DONANIMLARI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Kişisel koruyucu teçhizatların neler olduğunu
2. Kişisel koruyucu teçhizatların nasıl ve nerede kullanıldığını
3. Acil durum ikazı gereç ve levhalarının neler olduğu ve faydalarını

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dedektör nedir, kaç çeşidi vardır?
2. Söndürme sistemlerine 3 örnek veriniz.
3. Yangın dolapları tesis edilirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Söndürme sistemleri

Söndürme sistemlerinin
çeşitleri ve kullanım
alanları öğrenilir.

Konu ile ilgili kaynaklar
okunmalı ve uygulamalı eğitim
alınmalı

Kişisel koruyucu
teçhizatlar

Kişisel koruyucu
teçhizatlar nasıl ve
nerede kulanıldığı
öğrenilir.

Kişisel koruyucu teçhizatlar nasıl
ve nerede kulanıldığı hakkında
internet üzerinden araştırma
yapılmalı ve çeşitli kitaplar
araştırılmalıdır.

Anahtar Kavramlar


Çizme



Baret



Yangın dolabı

Giriş
Kişisel koruyucu teçhizatlar acil durum ekipmanları olağan dışı durumlarda hayatta kalmak ve
hayat kurtarmanın ön koşullarından biridir. Acil durum bölgesinde görev yapan tüm personelin olayın

durumuna uygun olan koruyucu kıyafeti tam takım olarak kuşanması gerekir.
İşletmelerde yangın söndürme ve kurtarma faaliyetlerinde görevlendirilecek personelin kişisel
koruyucu teçhizatları eksiksiz temin edilmelidir. Aksi takdirde hiç umulmayan bir anda can kaybı
ve yaralanmalar meydana gelebilir.

11.1. Kişisel Koruyucu Teçhizatlar
11.1.1. Kişisel Koruyucu Kıyafetler


Koruyucu ve Isıya Dayanıklı Elbise,



Koruyucu Başlık,



Baret,



Eldiven,



Çizme,



Alüminize Elbise.

11.1.1.1. Koruyucu ve Isıya Dayanıklı Elbise
Gövdeyi ve bacakları, kesilme ve aşınmalar ile yüksek ısıya karşı korur. Ancak korozif
sıvılara karşı sağladığı koruma sınırlıdır.
 Nomex adı verilen elbise, (meta-aramid) ve kevler (para-aramid) adlı iki maddenin belli
oranlarda karışımından imal edilmiştir.


Nomex elbiseler ceket ve pantolondan oluşur.



Nomex elbiselerde 4 katman; dış kumaş, nem bariyeri, ısı bariyeri ve iç astar



Nomex elbiseler anti statiktir; rahat giyilip çıkartılabilir.



Nomex elbiseler personelin rahat taşıyabileceği ağırlıktadır.



Nomex elbiseler ısı ve yağmurlama testlerinden geçirilir.



Ceketin yakası ense ve boğazı koruyacak şekilde tasarlanmıştır.



Pantolon paçaları çizmeye kolaylıkla geçirilecek şekilde tasarlanmıştır.

vardır.

 Nem bariyerlerinin dikiş yerleri kaynak bant ile belirli bir sıcaklıkta kaynatılmıştır. Bu
işlem ile dikiş yerlerinden sıvı girişi engellenir.
 Ceket bel bölgesini koruyacak ve sürünme durumunda hareketi engellemeyecek
uzunlukta tasarlanmıştır.
 Gece aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlerde personelin görünürlüğünü arttırmak için
ceket ve pantolonun muhtelif yerlerinde reflektör bantlar vardır.

Koruyucu ve Isıya Dayanıklı Elbiseler 4 Katmandan Oluşur;


Dış Kumaş,



Nem Bariyeri,



Isı Bariyeri,



İç Astar.

Bu katmanlar, ısının itfaiyecinin vücuduna girmesine engel olan yalıtım havasını tutar.
Kişiyi, alevlerden, soğuktan, sıcak su, buhar gibi her türlü tehlikeden korur.
Dış Kumaş: Ceket ve pantolonun en dışında bulunan kumaştır. Bu katman ısı, su, yağ ve
kimyasal sıvıların geçişine izin vermez.
Nem Bariyeri: Dış kumaşın altında bulunan katmandır. Bu katman dışardan içeriye sıvı
geçişini engelleyen içeriden dışarıya havalandırma (Vücutta oluşan nemin dışarıya atılması gibi)
imkânı sağlar. Bu katman ihtiyaç halinde birinci katman olan dış kumaşa lamine (presle yapıştırma)
edilebilir. Değişik tip ve kalitede nem bariyeri vardır.
Isı Bariyerleri: Bu katman nem bariyerlerinin hemen altında bulunan üçüncü katmandır.
Dış kumaş ve nem bariyerlerini geçerek gelen ısı yüklü hava kabarcıklarını absorbe eder. Farklı
ağırlık, tip ve kalitede ısı bariyeri bulunur (Örnek: Keçe ve örgü ısı bariyeri gibi).
İç Astar: Bu katman ısı bariyerinden sonra gelir ve en alttaki kumaştır. Isıya dayanıklı
malzemeden dokunmuştur.

Şekil: 11.1. Koruyucu ve Isıya Dayanıklı Elbisenin Görünümü

11.1.1.2. Koruyucu Başlık
Kask ve paltonun koruyamadığı; yüz, kulak ve boyun bölgelerini aşırı sıcaktan ve alevden korur.
Başlıklar genelde Kevlar aramid fiberleri, Nomex yangına dayanıklı malzeme ya da PBI
polibenzimidazolden imal edilir.

Şekil: 11.2. Koruyucu Başlık

11.1.1.3. Baret
Baş bölgesini, darbelerden ve yüksek sıcaklıktan korumak için takılan başlıklara denir.

Baretler 3 kısımdan oluşur;
Ana Gövde:
Darbelerden koruyan asıl kısımdır. Ana gövdenin üst kısmında darbenin etkisini azaltan bir
çıkıntı vardır.
Enselik:
Genellikle deriden ve ısıya dayanıklı diğer malzemelerden (nomex veya alüminize kumaş)
yapılır. Temel görevi personelin ensesini darbeden, ısıdan, alev yalamasından ve sıvılardan korumaktır.

Şekil: 11.3. Enselik

Şekil: 11.4. Siperlik
Baretler;
 Uluslararası standartlara göre üretilmiş olmalı ve bu standartlara ait belgeleri bulunmalı.
 Darbeye ve ısıya karşı dayanıklı olmalı.
 İç kısımda ayarları kolay yapılmalı, ense kayışı ortopedik olmalı ve siperlik buhar

yapmamalı.
 Belirli bir şiddetin üzerindeki darbelerde boyun kırılmalarını engellemek için çene kayışı
kendiliğinden açılabilmeli.
 CE ve UIAA normlarına 475 gr ağırlığında ve fosforlu olmalıdır.

Şekil: 11.5. Müdahale Sırasında Baret Kullanımı
Baret Lambası:
Yangına müdahalede veya kurtarma işlemlerinde karanlık mekanları aydınlatmak amacı ile
kullanılan aparattır. Klipsler vasıtası ile barete tutturulur, enerjisini baretin arkasında kayışa bağlı
olarak bulunan ve 4 Adet kalem pilden oluşan bir batarya grubundan alır.

Şekil: 11.6. Baret Lambaları

11.1.1.4.Çizme
Kişiyi ısıdan, darbeden ve sıvıdan korur.
Çizme 4 katmandan oluşur;
 Deri
 Nem bariyeri

Şekil: 11.7.Koruyucu Çizme

 Isı bariyeri
 İç astar
Çizmelerin Teknik Özellikleri:
 Ağırlığı 2.800 gr’ dır.
 Yüksekliği numaraya göre 35–40 cm arasındadır.
 Taban 15 saniye aleve dayanıklıdır.
 Burun kısmında 1,5 mm çelik bulunur.
 Taban kısmında 0,6 mm çelik bulunur.
 Dışı siyah nitril kauçuktur.
Çizmede bulunması gereken özellikler:


Uluslararası standartlara göre üretilmiş olmalı ve bu standartlara ait belgeleri bulunmalı.



Belirli süre ısıya dayanıklı taban kısmında çelik plaka olmalı.



Burun kısmı deri olmalı ve parmakları darbelerden korumak için çelik kaplama bulunmalı.



Rahat bir şekilde giyilmeli ve çıkarılmalıdır.

Şekil: 11.8. Çizme

11.1.1.5. Eldiven
Eldivenlerin en önemli özellikleri; elleri sıcak ve soğuğa karşı korumaları, kesilmeye,
delinmeye ve sıvı emilmesine karşı dayanıklı olmalarıdır.
Nomex eldivenler 4 katmandan oluşur.



Dış kumaş



Nem bariyeri



Isı bariyeri



İç astar

Nem bariyeri genellikle dış kumaşa presle yapıştırılmıştır.
Nomex eldivenler avuç kısımları ile parmakların iç yüzeylerine gelen kısımlarda delme ve
kesilmeyi önleyen ısıya ve aşınmaya dayanıklı özel neopren veya nitrik kauçuk grubundan bir malzeme
ile kaplıdır.

Şekil: 11.9. Koruyucu Eldiven

11.1.1.6. Alüminize Elbise
 Kurtarma çalışmalarında ve tehlikeli gaz yangınlarında vanayı kapatmak amacıyla alevler
arasından kısa süreli geçişlerde kullanılan ve ısıya belirli bir süre dayanıklılık gösteren özel kıyafettir.


1000 °C’ lik ısı kaynağından yayılan ısının, kumaş cinsine bağlı olarak % 85 veya

% 95'ini geri yansıtarak personeli korur.
 Alüminize elbiseler ‘cam elyaf kumaş’ kullanılarak imal edilir. Cam elyaf veya preox
kumaşın bir yüzüne yüksek sıcaklığa dayanıklı polyester ve alüminyum folyonun vakum altında
kaplanması yoluyla üretilir.
 Bu imalat tekniğinden dolayı alüminize elbiseler çatlamaz ve kırılmaz. Ayrıca asit, baz,
tuz ve petrol ürünlerine karşı dayanıklıdır.

Alüminize Kıyafet Alüminize Kıyafetin Kuşanılması
Şekil: 11.10. Koruyucu kıyafetler

Şekil. 11.11. Alüminize Kıyafet Kuşanmış Personel

11.2. Temiz Hava Solunum Cihazı
Temiz havayı basınç altında tutan depolu cihazlardır. İstanbul İtfaiyesi’nde 300 Bar basınçlı
6 lt hacimli ve 1.800 lt sıkıştırılmış hava bulunduran tüpler kullanılmaktadır.
Kullanım Amacı ve Avantajları
 Zehirli, boğucu gaz ve yoğun duman bulunan kapalı ortamlarda güvenli çalışmaya olanak
sağlar.
 Kurtarılacak kişilerin temiz hava ihtiyacını karşılar.
 Yangın yerinde sıcak havanın solunması sonucu meydana gelebilecek iç yanık tehlikesini
önler.
 Solunum zorluğu çekmeden, yangının merkezine en yakın mesafeden müdahale edilmesine
olanak sağlar. Böylece yangın, daha az su ve daha az tahribatla söndürülür.

Dezavantajları:
 Cihazın ağırlığı ve ebadı kullanıcının hareket kabiliyetini azaltır.
 Depolanmış hava miktarı zamanla sınırlı olduğu için bir süre sonra biter.
Temiz hava solunum cihazının ana parçaları
Maske: Dış maske ve iç maske olarak ikiye ayrılır.
a-Dış Maske: İnsan yüzünü her türlü dış etkenlerde korur.

Şekil: 11.12. Dış Maske
b-İç maske:
Alıcı ve verici ventilleri vasıtasıyla tüpten temiz hava almamızı
ve aldığımız havanın fazlasını dışarı vermemizi sağlayarak, camın
buğulanmasını önler.

Şekil 11.13. İç Maske

11.3. Sırtlık
 Ergonomik bir yapıya sahip olduğu için şişenin (hava tüpünün) vereceği ağırlığı vücuda
eşit bir şekilde dağıtır, cihazın sırta iyice yerleşmesini sağlar.
 Tüp içerisindeki hava kullanıldıkça basınç düşer ve tüp soğur. Sırtlık tüpün vücudumuzla
direkt temasını engelleyerek soğuğun vereceği zararı önler.



Üzerinde bulunan regülâtör sayesinde montajı ve sökülmesi son derece kolaydır.

Şekil 11.14. Sırtlık

11.4. Akciğer Otomatiği
 4,5 Bar hava basıncını 1 atmosfer hava basıncına indiren
aparattır.
 Akciğer otomatiği alçak basınç hortumuyla birlikte kullanılır.
 Önce maske ardından akciğer otomatiği takılır.

Şekil: 11.15. Akciğer otomatiği

11.5. Alçak Basınç Hortumu:


Hava regülâtörden akciğer otomatiği sayesinde maskeye gelir.

 Yağa dirençli kauçuk, neopren, silikon veya plastik reçine gibi elastiki maddelerden imal
edilmiştir. Bu nedenle kıvrılmamalı ve aşındırıcı yüzeylerle temas ettirilmemeli. Hortum, kıvrılma veya
sert yüzeylere sürtünme durumunda hasar görür.

bulunur.

Sistem üzerinde tüpün içerisindeki kalan hava miktarını gösteren manometre de

 Ayrıca kişisel uyarı cihazı; tüpteki hava miktarı 50 Bar’ın altına düştüğünde kullanıcı bir
düdük sesiyle uyarılır. Bulunulan ortam ikazın ardından en kısa zamanda terk edilir.

11.6. Şişe (Hava Tüpü):


Gövde, vana ve basınç sayacından oluşur.



Çelik gövde ve fiber-kompozit karışımı gövde olarak iki çeşidi vardır.

 Çelik gövdeli olanlar 6 lt hacimli olup 1.800 lt sıkıştırılmış hava kapasitesine sahiptir.
Ağırlığı 11,5 kg’ dır.
 Fiber-kompozit karışımı gövdeli olanlar 6,8 lt hacimli olup 2.000 lt sıkıştırılmış hava
kapasitesine sahiptir. Ağırlığı 3,9 kg’ dır.


Havayı 300 Bar basınç altında tutar.

Şekil: 11.16. Fiber Gövdeli Hava Tüpü ve çelik Gövdeli Hava Tüpü

11.7. Tahliye Gereçleri
11.7.1. Tahliye Kapıları


Kapılar kilitli tutulmamalıdır.



Duman sızdırmamalı ve yangına dayanıklı olmalıdır.



Kapılar kaçış yönüne açılmalı ve kendiliğinden kapanmalıdır.



Kattaki kişi sayısının fazla olması halinde kapılar panik bar düzeniyle açılmalıdır.

A)

11.7.2. Acil Durum Aydınlatmaları
Kaçış yollarındaki aydınlatma sürekli olmalıdır.
Acil aydınlatma sistemi elektiriğin kesilmesi halinde otomatik devreye girmelidir.
Acil durum aydınlatması bağımsız güç kaynağından beslenmelidir.
B)

11.7.3. Kaçış İşaretleri:
Birden fazla çıkışı olan yapılarda acil durum yönlendirmesi işaretler ile yapılır.
Acil yönlendirme levhaları kesintisiz güç kaynağından beslenir.
Kaçış yolu aydınlatılması için acil aydınlatma süreleri geçerlidir.
C)

Şekil: 11.17. Tahliye işaretleri

11.8. Acil Durum İkazı gereç ve levhaları
11.8.1. Otomatik Algılama Dedektörleri
 Ortamdaki; duman, ısı, alev, gaz ve hava kalitesindeki değişimleri algılamak sureti ile
uyarı yaparlar.

 Dedektörler, bulunduğu mahalde çıkan yangını otomatik olarak algılayarak bağlı olduğu
kontrol paneline sinyal verirler. Sinyal ışıklı, sesli ve yazılı olabilir.
Dedektör Çeşitleri;
 İyonizasyon Dedektörü,
 Optik Detektör,
 Işın Tipi Detektör,
 Hava Emişli Detektör,
 Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü,
 Sabit Sıcaklık Dedektörleri,
 Alev Dedektörü,
 Duman Dedektörü,
 Gaz Dedektörü.

Şekil: 11.18. Otomatik Algılama Dedektörü

11.8.2. Uyarı Levhaları:
 Bina veya tesislerdeki yangın risklerini ve yangına neden olabilecek hareketlerin
yapılmasını engellemek amacı ile kullanılır.


Uyarı levhaları risk bulunan bölümlere asılarak kişilerin uyarılması sağlanır.

Şekil: 11.19. Uyarı levhaları

11.8.3. Yıldırımdan Korunma Tesisatı
Binaların yıldırım tehlikesine karşı korunması için TS IEC 61024 standardı ve ilgili
yönetmelikler dikkate alınır. Elektrik yükünün yapı veya yapı içindeki diğer tesisatlar üzerinde
risk yaratmadan toprağa iletilmesi amacıyla yeterli bağlantı sağlanmalı ve bir toprak sonlandırma ağı
oluşturulmalıdır.

Şekil:11.20. Paratoner

11.9. Söndürme Sistemleri


Yangın Dolapları



Hidrant Sistemi



Springler Sistemi



Monitör (Su Topu)



İtfaiye Bağlantısı ve Kuru Boru Sistemi



Köpüklü Söndürme Sistemleri



Gazlı ve Kuru Tozlu Söndürme Sistemleri

11.9.1. Yangın Dolapları
 Yangın söndürme cihazı ile söndürülemeyecek kadar büyüklükte olan veya en etkin
söndürme maddesi su olan katı madde yangınlarında kullanılmak üzere tesis edilmiş sabit sistemdir.
 Bina ve işyerlerinde yangın için ayrılmış su deposuna ve basınçlandırmayı sağlayan pompa
sistemine bağlı olarak çalışır.
Yangın Dolapları Tesis Edilirken Dikkat Edilecek Hususlar;
 Eğitilmiş yangın personelinin bulunmadığı dar ve kapalı alanlara sahip yerlerde
bulunması zorunludur. Koridor çıkışı ve merdiven sahanlığında tesis edilmelidir.
 Yangın dolaplarındaki hortum; yuvarlak, yarı sert, çapı 25 mm, maksimum 30 m
uzunluğunda, ucunda direkt ve sis tipi su işleme yapabilen lans takılı olmalıdır.


Yangın dolapları arasında en fazla 30 m mesafe olmalıdır.



Springler ve itfaiye bağlantı ağzı var ise mesafe 45 m olabilir.

Şekil: 11.21. Yangın Dolapları
 Eğitilmiş yangın personeli bulunan ve geniş alan sahip yerlerdeki yangın dolabı içerisinde
ise çapı 50 mm, uzunluğu 20 m’ yi geçmeyen yassı hortum bulunmalıdır.
 Binalardaki yangın dolaplarının periyodik bakımları apartman sahibi veya yöneticisi
tarafından yaptırılmalıdır.


Yangın dolaplarının önü herhangi bir malzeme ya da eşya ile kapatılmamalıdır.

11.10. Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri
Kontrol dışına çıkan yanmalar sonucu meydana gelen yangınların durdurulması işlemine
söndürme denir. Söndürme işleminde; unsurlardan en az bir tanesi ortadan kaldırarak yanma sona

erdirilir.
Söndürme Prensibi
Oksijen konsantrasyonu azaltılarak buharlaşma, yoğunlaşma ve yayılmanın önüne geçilmesi,
patlayabilir buharlaşmanın geciktirilmesi ve zincirleme reaksiyonun engellenmesi ile yangının
kaynağında sona erdirilmesi ‘söndürme prensibi’dir.
Söndürme Prensipleri;
Boğma
Soğutma
Engelleme

Yangının Soğutulması

Yangının Engellenmesi

Yangının Köpük İle Boğulması

Yangının CO2 İle Boğulması

Şekil: 11.22. Söndürme

11.10.1. Basınç Göstergeli Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanımı
 Yangın söndürme cihazının manometresini kontrol edilir. Manometrenin ibresi 18 Bar
(Yeşil Bölge) üzerinde olmalıdır.


gerekir.

Cihazın daha önce kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Mührün sökülmemiş olması

Şekil: 11.23. Basınç Göstergeli Yangın Söndürme Cihazları


Yapılan kontrollerin ardından emniyet pimi çekilir.

a)



Cihaz, tetiği başparmak üzerinde olacak şekilde tutularak yangına yaklaşılır.



Hortum bulunduğu yerden çıkarılarak uygun şekilde yangına müdahale edilir.

b)

c)

Şekil: 11.24. Basınç Göstergeli Yangın Söndürme Cihazları kullanımı

11.10.2. Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanımı Sırasında Dikkat
Edilecek Hususlar

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Acil durum ekipman ve donanımlarının neler olduğu ve nasıl, nerede kullanıldıkları hakkında bilgi
sahibi olduk.

Uygulamalar

1-)Acil bir durumda olduğumuzu varsayarak, hangi aletleri kullanmamız gerektiğini
lsite haline getirerek yazınız.

Uygulama Soruları
1-)Koruyucu çizmelerin teknik özellikleri hakkında bilgi veriniz.
2-)Baretin kaç bölümden oluştuğu ve bu bölümler hakkında kısaca bilgi veriniz.

Bölüm Soruları
1.Baret nedir ve ne için kullanılır ?
2. Çizme kaç katmandan oluşur?
3. Çizmelerin teknik özellikleri nelerdir?
4. Alüminize elbise nedir?
5. Temiz hava solunum cihazı kullanım amacı ve avantajları
6. Acil durum ikazı ve gereç levhaları nelerdir?
7. Söndürme sistemlerine örnekler veriniz
8. Aşağıdakilerden hangisi söndürme sistemlerinden değildir?
a) Köpüklü Söndürme Sistemleri
b) Gazlı ve Kuru Tozlu Söndürme Sistemleri
c) Hidrant Sistemi
d) İtfaiye Bağlantısı ve Kuru Boru Sistemi
e) Optik dedektör
9. Aşağıdakilerden hangisi yangın dolapları tesis edilirken dikkat edilecek hususlardan
değildir?
a) Eğitilmiş yangın personelinin bulunmadığı dar ve kapalı alanlara sahip yerlerde
bulunması zorunludur.
b) Yangın dolaplarındaki hortum; yuvarlak, yarı sert, çapı 5 mm, maksimum 300 m
uzunluğunda, ucunda direkt ve sis tipi su işleme yapamayan lans takılı olmalıdır.
c) Springler ve itfaiye bağlantı ağzı var ise mesafe 45 m olabilir.
d) Eğitilmiş yangın personeli bulunan ve geniş alan sahip yerlerdeki yangın dolabı
içerisinde ise çapı 50 mm, uzunluğu 20 m’ yi geçmeyen yassı hortum bulunmalıdır.
e) Yangın dolaplarının önü herhangi bir malzeme ya da eşya ile kapatılmamalıdır.

10. ‘’Yangın söndürme cihazının manometresini kontrol edilir. Manometrenin ibresi …
Bar (Yeşil Bölge) üzerinde olmalıdır’’.Yukarıdaki cümlede boşluğa gelebilecek
uygun sayı aşağıdakilerden hangisidir?
a)58
b)138
c)18
d)8
e)2

Cevaplar:
8-e, 9-b, 10-c

12. ARAMA KURTARMA PRATİKLERİ

Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde arama kurtarma terimleri, arama kurtarma personeli ve farkı olaylarda arama
kurtarma çalışmaları hakkında genel bilgiler öğreneceğiz.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Arama Nedir?
2) Kurtarma Nedir ?
3) Kimler Arama Kurtarma yapabilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Arama

Arama kavramının
öğrenilmesi

Afetler üzerine yapılan
çalışmaların incelenmesi

Kurtarma

Kurtarma tanımının
öğrenilmesi

Arama üzerine var olan
vakaların incelenmesi

Arama kurtarma
Personelinn özellikleri

Bir arama kurtarma
Kurtarma ekiplerinin
personelinde olması gereken yaptıkları çalışmaları yerinde
özellikler
izleyerek ve eğitimler alarak

ANAHTAR KAVRAMLAR
1.Arama
2. Kurtarma
3. Güvenlik
4. Müdahale

12.1. Arama
Doğal ve insan kaynaklı olaylarda meydana gelen kayıplar ile sosyal yaşamını farklı
alanlarda sürdüren insanların/hayvanların kaybolmaları ile bulunmaları arasındaki süreyi
kapsar. Bir objenin aramaya başlanmasıyla başlar, o objenin kurtarılması için çalışmaların
başlaması ile sona erer.

12.2. Kurtarma
Doğal ve insan kaynaklı olaylarda meydana gelen kayıplar ile sosyal yaşamını farklı
alanlarda sürdüren insanların/hayvanların bulunmalarından güvenli bir yere nakledilmelerine
kadar geçen bir süreyi kapsar. Objenin nakledilmesiyle sona erer.

12.3. Amaç
Herhangi bir Arama - Kurtarma çalışmasının ana amacı kayıp olduğu düşünülen kişiyi
eldeki verilere göre arayarak bulmak ve her türlü olanağı (ambulans, helikopter veya taşımak
gibi) kullanarak kazazedeyi sağ salim güvenli bir yara taşımaktır

12.4. Arama – Kurtarma Personelinin Özellikleri


Alçak gönüllü ve mütevazı olmalı



İş yapabilecek güce ve kapasiteye sahip olmalı



Yaptığı işi iyi bilmeli ve sürekli araştırmalı



İnisiyatif kullanabilmeli



Sınırlarını çok iyi bilmeli



Kendi branşında uzmanlaşmış olmalı



Bir otoritenin altında çalışmayı kabul etmeli



Farklı görüşlere açık olmalı



Ekip çalışmasından kaçmamalı

12.5. Doğada Arama Kurtarma Pratikleri
Kaybolan kişi ve kişiler aranırken ana kural kaybolanların son görüldüğü yeri
saptamaktır. Son görülen nokta teorik olarak kaybolanlara en yakın noktadır. Arama süresi
uzadıkça son görülen yeni noktalar aramak gerekir. Çünkü kaybolanlar kurtulmak için sürekli

olarak hareket ederler. Bu nedenle kaybolma vakasına ne kadar çabuk müdahale edilirse
kaybolanları bulma olasılığı o kadar artar.
Arama içeriden dışarıya doğru daire çizerek yapılmalıdır. Kaybolanların sayısına ve
bölgenin büyüklüğüne göre arama ve kurtarma grup sayısı ayarlanır
Arama ve kurtarma çalışmaları koordinasyon merkezi tarafından başlatılır ve yine
merkez tarafından sona erdirilir. Grup liderleri bu konuda Koordinasyon Merkezi’nin
direktiflerine uymak zorundadırlar.
Aranan kişi bulunduğunda sessizce yaklaşılmalı, kaybolan kişiye
seslenilmemeli. Aranan kişinin bulunduğu Koordinasyon merkezine bildirilmelidir.

uzaktan

Kişiye yaklaşınca önce boyunu sabitlenmeli sonra ilk yardım yapılmalıdır. Kurtarma
ekipleri gelinceye kadar yaralı ile konuşup bilincinin kaybolmasına engel olunmalıdır.
Taşırken sedye taşıma kurallarına uyulmalı ve taşıma sırasında yaralı ile konuşulmalıdır.

12.6. Depremde Arama Kurtarma Pratikleri
Her arama kurtarma çalışmasına olduğu gibi depremde de öncelikle güvenlik ön
plandadır. Kendi güvenliğini sağlayamayan başkasının güvenliğini sağlayamaz. Dolayısıyla
kurtarmak isterken kurtarılacak duruma düşülebilir. Enkaz dinlemesi yapılırken mutlaka kaçış
noktalarının belirlenmesi gerekir.
Sesli Arama: Enkazın etrafına arama personeli yerleştirilerek sessizlik sağlanır ve önce
üç kez bağırılarak üç kez de metal bir çubuğa vurularak aşağıya mesaj verilmesi ve sonra
aşağıdan gelecek seslerin dinlenmesine dayanır.
Cihazla Arama: Dinleme cihazları yapılır. Çevrede mutlak sessizlik sağlanarak enkaz
altında kalan insanların varlığı saptanmaya çalışılır.

12.7. Selde Arama –Kurtarma Pratikleri
Sel çok güçlü ve darbeli olduğu için sel sırasında kurtarma yapmak çok tehlikelidir ve
yaşamsam risk taşır. Ancak helikopterlerle veya kenardan ipler sarkıtılarak su içinde sürüklenen
insanlar kurtarılmaya çalışılır. Sel sonrası meydana gelen taşkınlarda botlarla mahsur kalmış
olan insanlar kurtarılır.

12.8. Tahliye Pratikleri
Herhangi bir olay sırasında durumun afete dönüşüp dönüşmemesine bakılmaksızın hızlı
bir şekilde tepki göstererek olayın gerçekleştirildiği yerlerdeki insanları dışarı çıkarmak
tahliyenin ana amacıdır. Yani tahliye Acil durum planlamasının son aşamasıdır
Tahliyenin amacı, düzenli ve emniyetli olarak binayı boşaltmaktır. Bu maksatla
mümkün olan en yakın emniyetli çıkış kullanılmalıdır. Tahliye sırasında ilave bir acil durum

yaratmamak için mutlaka kurallara uyulmalıdır. Yangın durumunda, yangının çıktığı yönün ters
tarafındaki çıkış ve merdivenler kullanılmalıdır. Tahliyenin ana nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

12.8.1. Tahliye Nedenleri
-

Yangın, ve duman, alev, koku ve sıcaklığın görülmesi,

-

Patlama,

-

Şüpheli durum

-

Şüpheli paket bulunması vb.

-

Kaza

-

Gaz kaçağı,

-

Sağlığa zararlı buhar,

-

Zehirli gazlar,

-

Deprem, sel heyelan vb. Doğa kaynaklı olaylar

-

Toplu zehirlenmeler vb…

12.9. Tahliye Sorumlularının Uyması Gereken
 Panik olmayın, sakin kalmaya çalışın. Panik en olmayacak anlarda hata yapmanıza
neden olabilir.
 Yanınıza sadece çok gerekli olacak eşyaları alın. Gereksiz eşyaları almaya çalışarak
zaman kaybetmeyin. Hareket kabiliyetiniz azalır.
 İnsanların tahliye sırasında panik halinde koşturmalarına engel olup sakin
olmalarını sağlayın. Panik başladığında engel olmak zor olacağı için paniği olay başlar
başlamaz önlemeye çalışın. Tahliye sırasındaki yaralanmalarının tümünün panik ve telaş
yüzünden olduğunu unutmayın
 Deprem anında hareket etmeyip, sarsıntının bitmesini bekleyin. Büyüklüğü 7 olan
bir depremde koşarak bir yerden başka bir yere gitmeniz mümkün değildir.
 Hangi nedenle olursa olsun binadan çıktıktan sonra ya da tahliye sırasında geri
dönmeyiniz. Eğer yardım edilecek biri varsa ana tahliyeyi yaptıktan sonra ona yardım etmek
için yeni bir plan yapın.
 Sorumlu olduğunuz insanları toplanma bölgesine götürmeden kimseyle iletişim
kurmaya çalışmayın. Telefonla konuşmaya çalışmak dikkatinizi dağıtacağı gibi sorumlu

olduğunuz grubun size olan güvenini de azaltabilir. Bu nedenle tam konsantrasyonla toplanma
bölgesini doğru yönelin.
 Tahliye sırasında hareket kabiliyeti kısıtlı olanlara yardım etmesi için
güvenebileceğiniz kimselerden yardım almak için önceden planlama yapın.
 Tahliyesinden sorumlu olduğunuz birimin her hangi bir olay sırasında tahliyesinin
sorunsuz yapılabilmesi için biriminizde tahliye tatbikatları düzenleyin ve birim çalışanlarının
herhangi bir acil durumda nerden çıkacakları konusunda bilgilenmelerini sağlayın.
 Toplanma bölgesine gelindiğinde sorumlu olduğunuz kişilerin eksik olup
olmadıklarına bakın. Eksik varsa bulmaya çalışın

12.10. Tahliyesi Yapılanların Uyması Gereken Kurallar


Tahliye sorumlusu tarafından verilen yönergelere harfiyen uyun ve tartışmayın.



Tahliye başlamadan kullandığınız cihazları kapatın.



Yakınınızda bulunan açık pencere ve kapıları kapatın.



Panik olmayın, sakin kalmaya çalışın

 Yaralandıysanız telaşa kapılmayınız, ilgililer toplanma bölgesinde size yardımcı
olacaktır. Hareket edemiyorsanız olduğunuz bölgede bekleyin ve tahliye sorumlusuna ulaşmaya
çalışın. Ulaşamasanız bulunduğunuz bölgeyi terk etmeyin. Kurtarma ve tahliye ekipleri siz
bulacaktır.


Kendinizi iyi hissetmiyorsanız yardım istemekten çekinmeyin..

 Yönlendirildiğiniz merdivenlere sakin ama hızlı bir şekilde gidiniz. Panik halinde
koşmayın. Tahliye anında bazen ölümlü kazalarım meydana geldiğini unutmayın
 Duman dolu bölgeleri geçerken eğilin. ( Duman yukarı gideceğinden alt bölümde
görüş daha kolay olur ve bir miktar teneffüs edilecek oksijen bulunur) Bir duvarı istinat noktası
alın, elinizi duvardan ayırmayın ve seri hareket edin ama koşmayın, gözlerinizi kırpıştırarak
duman girmesini engelleyin ve az nefes almaya çalışın.

Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Bu bmlümde arama kurtarma personelinin özellikleri ile bazı olaylarda nasıl davranmamız
ve nasıl tahliye yapmamız gerektiği anlatılmıştır

Uygulama
Yaşadığınız bina için bir tahliye planı yapınız. Bu tahliye planının uygulamaya konmasından
önce ne tür eğitimlerin alınnması gerektiiğini araştırınız

Uygulama Soruları
1. Tahliye nasıl yapılır?
2. Tahliyenim amacı nedir?

Bölüm Soruları
1. Arama ile kurtarma arasındaki fark nedir?
2. Lojistik neden önemlidir?
3. Arama kurtarmanın amacı nedir?
4. Arama kurtarma personelinde olması gereken özellikler nelerdir?
5. Doğada arama çalışmaları nasıl yapılmalıdır?
6. Doğada kayıp biri bulunduğunda ilk olarak yapılması gereken şey nedir?
7. Depremde arama çalışmaları nasıl yapılır?
8. Selde kurtarma çalışmaları nasıl yapılır?
9. Tahliyeni nedenleri nelerdir?
10. Tahliye sorumlusunun görevleri nelerdir?

13. AFETLER İÇİN İLK YARDIM EĞİTİMİ-I

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde afetler sırasında yaralanan insanlara müdahale etmek için gerekli bazı ilk yardım
ve triyaj kuralları anlatılacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.İlk yardım nedir?
2. Triyaj nedir
3. İlk yardım be Triyaj afetlerde neden önemlidir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İLk yardım

İlk yardım kuralları

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları, internet

Triyaj

Triyaj kuralları

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları, internet

Triyaj Renkleri

Triyaj renkleri hakkında bilgi
edinmek

Konu ile ilgili videolar,
çalışmalar, ders notları, internet

Anahtar Kavramlar
1. İlk yardım
2. Triyaj
3. Triyaj rengi

Giriş
İlkyardım, Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık
görevlilerinin veya ilk yardım eğitimi almış herkesin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar,
hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde,
tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Amaç,
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta ya da yaralının durumunun
kötüleşmesini engellemek ve İyileştirmeyi kolaylaştırmaktır. Acil Yardım ise, acil sağlık
hizmetleri konusunda özel eğitim görmüş ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile
olay yerinde ve hastaneye nakil sırasında verilen hizmetlerin bütününü ifade eder.

13.1. İlk Adımlar
Afete dönüşmüş veya dönüşmekte olan olaylar ile doğada meydana gelen kazalara ilk
yardım müdahalesi sırasında ezbere yapılanlar dışında beklenmedik bir çok vakayla uğraşmak
zorunda kalınabilir. Bu nedenle gerek doğa gerekse insan kaynaklı afetlerde ilk yardım
müdahalesi için yapılması gerekenleri adım adım ortaya koyup müdahaleyi bu adımlara göre
yapmak sağlıklı sonuçlar doğuracaktır.

13.1.1. Ekibe ve Olaya Hakimiyet
İlk yardım müdahalesi yapacak ekip liderinin hem ekibine hem de olaya hakim olması
İlk yardım çalışmalarının başarısı için çok önemlidir. İlk yardımı yapacak olan kişiler arasında
daha önce bir ekip lideri atanmamışsa operasyon sırasında lider seçilmeli ve ekip liderin
direktiflerine göre hareket etmelidir.

13.3.2. İlk Yardımda Temel Uygulamalar
Koruma, bildirme ve kurtarma (KBK) olarak üçe ayrılmaktadır.
Koruma
Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Olay yerinde gaz ya da gaz kokusu varsa patlama ve zehirlenmelerin önlenmesi için


Gaz tüpünün vanası kapatılmalı, ortam havalandırılmalıdır.

Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçlarının kullanımına izin
verilmemelidir.




Öncelikle olay yeri güvenliği sağlanmalıdır.

Olay yeri güvenliği sağlanabiliyorsa hasta ya da yaralılar kesinlikle yerlerinden
kımıldatılmamalıdır.




Hasta ya da yaralılar yaşam bulguları yönünden değerlendirilmelidir.

Bilinç kaybı olanlar ile solunum, dolaşım, kanama problemi olan hasta ya da
yaralılar belirlenerek öncelikle müdahale edilmelidir.


Kanamalı durumlarda Hepatit B, C ve HIV/AIDS gibi hastalıklara karşı korunmak
için müdahaleden önce mutlaka eldiven giyilmelidir.


Bildirme
Kaza ya da acil hastalık durumunda, tıbbi yardım için 112, kurtarma ve yangın için
itfaiye (110), zehirlenmelerde zehir danışma merkezi (114), güvenlik için polis (155), hangi
numaradan aradığı, nasıl bir yardım alındığı ya da olay yerindeki olanaklar açıklanmalıdır.

13.1.3. Yaralıya Güvenli Bir Şekilde Yaklaşma
Yaralının yeri saptandıktan sonra önce kurtarmacıların güvenliği düşünülerek hareket
edilmelidir. Özellikle Çığ ve Deprem kurtarma çalışmalarında yaralıya ilk yardım uygulamak
için yaklaşma sırasında ciddi riskler ortaya çıkar. Bu nedenle yaralıya yaklaşırken hem kendi
güvenliğimiz hem de yaralının güvenliğini sağlamak çök önemli adımlardan biridir.

13.2. Triyaj
“trie”= seçmek, ayıklamak, sınıflandırmak, sıralamak, hasta ve yaralıların yaşamlarını
tehdit eden durumlarına göre sıralanmasıdır.
Kelime anlamı “Sınıflandırma"dır.
Hastaların, kazazedelerin
kategorilendirilmesine yarar.

veya

yaralılarının

durumlarının

ciddiyetine

göre

Afet zamanında olay yerinde yapılan triyajın amacı, çok sayıda yaralının olduğu bir
yerde en kısa zamanda, eldeki kısıtlı olanaklarla en fazla sayıda yaşamı kurtarmaktır.
Dünyada bugün kullanılan en geçerli afet triyaj modeli, START (Simple Triage and
Rapid Treatment) triyaj sistemidir.

TRİAJDA Yaralı Sınıflandırması
•Triaj, müdahale ve nakil öncesinde, kazazedeler arasında öncelik belirleme işidir.
•Her kazazedeye, sağlık durumundaki aciliyete göre bir renk verilir.
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Kurtarıcı veya sağlık personeli sayısının, kurban sayısına eşit ya da bu sayıdan fazla
olduğu durumlarda triyaj yapmaya ihtiyaç duyulmadan müdahale evresine geçilebilir.
Olay yerine gelen ilk kurtarıcı triyaj sorumluluğunu üstlenir. Triyaja başlama noktası
eğer tehlike açısından başka bir risk yok ise- kurtarıcının olay yerine girdiği yerdir. Kurtarıcı,
kural olarak sınıflandırmaya kendisine en yakındaki kazazede ile başlar. Bu durum zamanın
etkin kullanılması amacıyla önemlidir.
Triyaj sırasında kurtarıcı, durumunu ciddi bulduğu kazazedenin tedavisine
başlamamalıdır. Bu durum, diğer kazazedelerin yaşamını riske etmek demektir ve bu noktadan
sonra işlem “triyaj” olmaktan çıkar.
Ancak ilk müdahaleci, -geçici bir süreyle- YEŞİL olarak kodladığı kişileri ve olay
yerinde bulunanları bazı küçük müdahalelerde bulunmak veya yaralının taşınmasında
kullanmak üzere değerlendirebilir. Buna örnek olarak ciddi bir kanamanın durdurulması için
bası uygulamak veya havayolunun açıklığının sürdürülmesi için baş-boyun pozisyonunun
korunmak verilebilir. Triyaj görevlisi bu işlemleri kendisi yaparak vakit kaybetmez.
Triyaj süresi her bir yaralı için 1 dakikadan daha kısa olmalıdır.
Triyaj sorumlusu, triyaj sırasında her kazazedeye bir renk vererek, üzerine bu renkte bir
işaret bırakır. Herhangi bir form doldurmakla vakit kaybetmez.
Kazazede formları tedavi/transport hizmeti verilmeye başlandıktan sonra o hizmeti
veren personel tarafından doldurulur.
Büyük alanlarda ya da kazazede sayısının çok olduğu zamanlarda birden fazla sayıda
kurtarıcı alanı paylaşmak suretiyle triyaj yapabilir.
Kurtarmacı, TRİYAJI TAMAMLADIKTAN SONRA arkasından gelen yeterli sayıda
müdahaleci yoksa triyaj sırasında KIRMIZI olarak işaretlediği kazazedelere dönerek gerekli
müdahalelerde bulunmaya başlayabilir.

13.2.2. Triyaj Renkleri
4 ayrı renk kodu vardır :

Siyah: Ölü ya da ölü olarak kabul edilen kişidir. AFET ZAMANLARINA ÖZGÜ
OLARAK, kişi tıbben ölmemiş bile olsa bu kategoriye alınabilir. Bu kategoriye girenlere sağlık
hizmeti verilmez.
Kırmızı: Acil gruptur. Öncelikli olarak sağlık hizmeti alması ya da transport edilmesi
gerekenler bu gruba girer.
Sarı: Bu gruptaki kazazedelerin sağlık sorunları olmasına rağmen KIRMIZI
gruptakilere göre biraz daha bekletilebilir durumdadırlar.
Yeşil: Hafif yaraları olan, bilinci açık kazazedelerdir. Bunlardan bazıları kurtarıcılara
yardım etmekte değerlendirilebilir.
Unutulmamalıdır ki, her kazazedenin kısa bir süre içinde sağlık durumu değişebilir ve
bir başka triyaj renk kodu içine girebilir. Özellikle SARI ve YEŞİL grupta yeralan kazazedeler
-bekletildikleri için- sık sık değerlendirilmelidir. Bir afet triyajında, olay yerine giriş daima
çevre güvenliği sağlandıktan sonra yapılmalıdır.
Afet sırasında yapılan triyaj, normal zamanlarda sağlık sistemi içinde uygulanan
değerlendirmeden bazı noktalarda ayrılmaktadır :
Örnek 1 : Havayolu açarken normal şartlar altında çok dikkat edilmesi gereken boyun
omurlarının korunması için özel zaman harcanmaz, “Çene itme” manevrası ile vakit
kaybedilmez.
Örnek 2 : Normal şartlar altında dolaşımın kontrolünde ilk olarak tercih edilemeyen
bir yöntem olan kapiller dolum testi, START Triyaj modelinde önemlidir.
START sisteminde kullanılan değerlendirme kriterleri şunlardır:
- Solunum
-Dolaşım
-Bilinç durumu

13.2.2.1. Yeşil Kodun Belirlenmesi:
Triyaja başlarken tiryaj sorumlusu bölgeye, "Sesimi duyanlar ve benim olduğum yere
gelebilenler buraya gelsin" şeklinde seslenir. Bu komutu yerine getirenler geçici olarak YEŞİL
olarak kodlanır.
Bu durum, bu kişilere diğer kriterlerin uygulanmayacağı anlamına gelmemelidir. Ancak
YEŞİL kodlu kişilere solunum, dolaşım ve bilinç durumu kriterleri sahadaki diğer kazazedeler
değerlendirildikten sonra uygulanır.

Değerlendirme sonrasında başta YEŞİL olarak değerlendirilmiş kazazedelerin
arasından SARI hatta KIRMIZI olarak kodlanması gereken kişilerin de çıkabileceği olasılığı
gözardı edilmemelidir.

13.2.2.2 Siyah Kodun Belirlenmesi:
Kazazedenin başına gidildiğinde, baş-boyun manevrası ile havayolu açılarak BAKDİNLE-HİSSET yöntemi ile 10 saniye boyunca solunum değerlendirilir. Eğer solunum yoksa,
bir kez daha baş-boyun manevrası yapılarak işlem tekrarlanır. Eğer yine solunum yoksa kişi
SİYAH renk kodu ile işaretlenir.

13.2.2.3. Kırmızı Kodun Belirlenmesi:
SOLUNUM
Eğer kazazedede spontan solunum varsa veya baş-boyun manevrası sonucu başlamışsa
solunumun hızı değerlendirilir. Eğer solunum sayısı dakikada 30'un üzerindeyse kazazede
KIRMIZI olarak kodlanır.Solunum sayısı dakikada 30'un altındaysa DOLAŞIMIN kontrolüne
geçirilir. Bu kazazedelerde havayolunun açık kalması için çevredeki birinden yardım
istenebilir.
DOLAŞIM:
Dolaşımda uluslararası alanda kullanılan iki farklı kriter vardır: Kapiller Dolum Testi
ve Radyal Nabız. Kapiller Dolum Testi'nde kazazedenin tırnak uçlarına basılır ve bırakılır. Eğer
bölgenin rengi beyazdan pembeye 2 saniyenin üzerinde bir sürede dönüyorsa kazazede
KIRMIZI olarak kodlanır. Eğer bu süre 2 saniyenin içindeyse bir sonraki aşama olan, BİLİNÇ
KONTROLÜ’ne geçilir.
Radyal nabız, sağlık personeli olmayanların nabız yerini bulmakta ve nabzı hissetmekte
sorunlar yaşamasının belirlenmesinden sonra pek tercih edilemeyen ama adı bazı kaynaklarda
hala geçen bir değerlendirme kriteridir. Bu yöntemde eğer radyal nabız alınamıyorsa kazazede
KIRMIZI olarak kodlanır. Radyal nabız varsa bir sonraki aşamaya, BİLİNÇ KONTROLÜNE
geçilir.
Ciddi kanaması olan kazazedelerde kanama kontrolü için çevredeki birinden yardım
istenebilir.
BİLİNÇ KONTROLÜ:
Bilinç kontrolü, kazazedenin yanına gelindiğinde solunum ve dolaşımın kontrolü ile
eşzamanlı olarak yapılabilir.
Bu aşamada kazazedenin sorulan sorulara mantıklı yanıt verip vermediği ve basit
komutları uygulayıp uygulamadığı araştırılır. Eğer kazazede sorulara mantıklı yanıtlar

veremiyor ve basit komutlara uyamıyorsa KIRMIZI olarak kodlanır. Aksi halde renk kodu
SARI’dır.
Normal şartlar altında ilkyardımın ABC’sinden önce gelen bilinç kontrolü, START
Triyaj modeli içinde en sonda yer alan değerlendirme kriteridir. Bunun nedeni, sorulara
mantıklı yanıtlar verebilen ve basit komutlara uyabilen bir kazazedenin bile afet triyajında
KIRMIZI olarak kodlanabileceği olasılığının o şartlar altında kolayca gözden kaçabileceği
gerçeğidir.

13.3. Acil Yardım ve Kurtarma
En iyi ilk yardımın ne hızlı ve güvenli bir ilk yardım olduğu unutulmamalıdır. Amaç
yaşamı kurtaracak en hızlı yardımı yapmak ve yaralıyı/yaralıları güvenli bölgelere taşıyarak
sağlık kuruluşlarına sevk edilmesini sağlamaktır. Yaralı güvenli yerde değilse güvenli bir yere
taşınır. Güvenli yerde ise ilk yardım uygulaması başlatılır. Burada yaralının solunum, dolaşım
ve bilinç durumuna bakılır ve kanaması varsa durdurulur.

13.4. Yaralıyı Korumak
İlk yardımcıların görevi sadece yaralının fiziksel görünümüne göre ilk yardım
uygulamak değildir. Gerektiği zaman yaralıya şefkatle yaklaşmak yaralıya duygusal olarak da
yardım edilmesini sağlar ki bu tarz davranışlar yaralının motivasyonu için çok önemlidir.

13.5. Tüm Yaraların Kontrolü
Bir Triyaj çalışmasında tercih edilmemekle birlikte İlk yardımın ana konusu tüm
yaraları tespit ederek bu yaraların tümünü kontrol altına almaktır. İlk yardımcı bu konuda hata
yapmamalıdır.

13.6. Planlı Hareket Etmek
Buradaki ana amaç hem yaralıya hem de yaralının içinde bulunduğu ekibe azami ilk
yardım uygulamaktır. Bu uygulamanın sağlıklı ve düzenli işleyebilmesi için ise Önceden
planlama yapmış olmak gereklidir. Planlama için ise içinde bulunulan durumun sağlıklı
değerlendirilmesi gerekir.

13.7. Planın Uygulanması ve İlk Yardımın Gerçekleştirilmesi
Bu aşamada yaralıya gereken ilk yardım uygulanır. Planlamaya bir bütün olarak
bakılması ekibin başarısını artırır. Planlama yaparken yaralının durumu, tüm ekibin güvenliği,
yaralının durumu, hava durumu, ekibin performansı gibi kriterler planlamanın yeniden gözden
geçirilmesine neden olabilir.
Olay yerinde hasta yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde
yapılmalıdır. Hasta ya da yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım

yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla hasta ya da yaralıya dokunulmamalı ve yaralı
kımıldatılmamalıdır.
İlk yardımda yapılması gerekenler


Hasta ya da yaralının aciliyet durumunu değerlendirmek (bilinç ve solunum),



Hasta ya da yaralının korku ve endişelerini gidermek,



Hasta ya da yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmek,



Hasta ya da yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalede

bulunmak,
Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini
sağlamak (112),


Olay yeri güvenliği açısından herhangi bir tehlike yoksa hasta ya da yaralıyı
kesinlikle yerinden kımıldatmamak, kırık, çıkık, burkulma gibi durumlarda yerinde
müdahalede bulunarak kazazedeyi güvenli şekilde sağlık kurumuna nakletmek.


Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde efetlerde ilk yardımın ve tiriyajın önemi ile triyaj renkleri hakkında detaylı bilgi
verilmiştir.

Uygulamalar
Bir patlamada yaklaşık 20 kişinin yaralandığı bir senaryo yazarak bu seneryoya göre nasıl triyaj
yapacağınızı planlayınız?

Uygulama Soruları
1. Triyajda öncelik hangi yaralınındır ?
2. Triyajda bir kişiye en fazla ne kadar süre ayrılmalıdır?

Bölüm Soruları
1. İlk yardım nedir?
2. Triyaj nedir?
3. Kimler ilk yardım yapabilir
4. Kimler Triyaj yapabilir?
5. Yaralanan bir kişiye güvenli yaklaşmanı amacı nedir?
6. Triyajda kırmız ve sarı renkler ne anlama gelir?
7. Triyajda yeşil ve sarı renkler ne anlama gelir?
8. Triyaj yaparken değerlendirdiğimiz üç temel konu hangileridir?

14. AFETLER İÇİN İLK YARDIM EĞİTİMİ-II

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afetlerde ilk yardımın nasıl yapıldığını öğreneceğiz.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Depremde ilk yardım nasıl yapılır?

2.

Çığda ilk yardımın aşamaları nelerdir?

3.

Depremde ilk yardımın temel ilkeleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Depremde ilk yardım

Depremde ilk yardımın ana
kuralları ve temel ilkeleri
öğrenilir.

Çığda ilk yardım

Çığ sırasında ilk yardımın
aşamaları hakkında bilgi
edinilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Anahtar Kavramlar




Tehlike
Triyaj
Tanı

14.1. Çığda İlk Yardım
Kar çığları her yıl tüm dünyada ciddi can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Çığ aslında
hiçbir kazazedenin beklemediği bir doğa olayıdır. Özellikle kış aylarında sadece kayakçılar
veya dağcılar değil dağlık alanlarda yaşayanlar da büyük bir risk altındadırlar. Çığ altında kalan
kazazedeler ya boğularak, ya donarak ya da travmalar sonucunda hayatlarını kaybederler. Çığ
altına kalan kazazedelerin, yanlarında onlara hemen yardım edecek birileri yoksa yaşama
şansları ne yazık ki çok fazla değildir. Türkiye'de kış aylarında bir çok çığ olayı yaşanmasına
rağmen kurtarma konusunda çok ileri gidilememiştir. Bu nedenle bu konuda çok fazla ilk
yardım tecrübesinin olduğu söylenemez. Çığ altında kalan birine ulaşmak için öncelikle Ancak
Avrupa ve Amerika'da çığ altında kalanlara müdahale ve ilk yardım oldukça ileri aşamadadır.
Bu ülkelerde çığ altında kalanlara anında müdahale edildiği için çığ altından yaralı çıkarılma
şansı epey yüksek olmaktadır. Çığ altından kurtarılan yaralılara sırayla aşağıdaki ilk yardım
uygulanır.

14.1.1. Solunum Yolunun açılması
Çığdan çıkarılan yaralıya yapılacak ilk müdahale solunum yolunu açmaktır. Çığ altında
sürüklenirken kontrolü kaybeden kazazedelerin ağzına kar kaçtığı için soluk borusu kısa süre
içinde tıkanır ve kazazede nefes almakta zorlanır. Bu nedenle yapılacak ilk şey hızla göğsünü
ve kafasını karın içinden çıkarıp solunum yolunu açmak olmalı. Bu nedenle bir taraftan ısı
kaybını önlemek için çaba serf ederken diğer taraftan da solunumu geri getirmeye çalışılmalı.
Eğer solunum yoksa mutlaka suni teneffüs yapılarak solunum alınması için çaba sarf
edilmeli. Solunum geldikten sonra kazazede sırt üstü yere yatırılır. Amaç ısı kaybını önlemek
ve kan dolaşımının devam etmesini sağlamaktır. Isı kaybı ve hipotermi kam dolaşımını olumsuz
etkiler. Burada amaç kan dolaşımını tekrar eski seviyesine getirmektir. Kan dolaşımın
sağladıktan sonra kazazedenin kan yaralarının tedavi edilmesi için tıbbi tedaviye geçilir.

14.1.2. Donma Belirtileri
Donma, vücudun tümünün veya bir kısmının aşırı soğuğa maruz kalması olayıdır. Soğuk
dolaşımı engeller, soğuğun etkili olduğu bölgede kan dolaşımı sorunu olur ve kan pıhtılaşması
meydana gelir. Bu da dokuda hasar oluşmasına neden olur ve donma meydana gelir. Vucut ısısı
düştüğü için hipotermi (Donma) gözlenmeye başlar. Hipotermi için mutlaka çok soğuk bir
havanın olmasına da gerek yoktur. Herhangi bir nedenle vücut ısısı 35 derecenin altına
indiğinde donma belirtileri başlar.
Hipotermi titreme ile başlar. Bu donmanın ilk evresidir ve ısı 35-32 derece arasındadır.
donmanın en hafif şeklidir. fark edildiğinde yapılacak erken bir müdahale geri dönüş hızlandırır
ve hasta hızla iyileşebilir. Bu tür donmalarda deride solukluk gözlenir. Kazazede uyuşuk ve
halsiz görünür. Deride kızarıklık gözlenir ve donan kısımlarda iğne batmış hissi ortaya çıkar.
Bu durum dokuların henüz tahrip olmadığının da işaretidir. Çabuk fark etme sonucunda
yapılacak müdahale ile donma kolayca önlenebilir.

Isı 32 derecenin altında indiğinde ikinci evre başlar. Isı artık 32 derecenin altına
düşmüştür ve titreme durmak üzeredir. Bu durum kas hareketinin de azaldığına işarettir. Soğuk
artık daha çok hissedilmeye başlar. zarar gören bölgede ödem, ağrı ve içi su dolu kabarcıklar
şeklinde su toplanması meydana gelir. Bu devrede de hızlı müdahale geri dönüşü sağlayabilir
Üçüncü evrede dokular büyük ölçüde geri dönülmez şekilde hasar görebilir. Donmanın
etkili olduğu bölge, diğer canlı bölgelerden rengi siyaha kadar gidebilen bir görünümle kolayca
ayırt edilebilir.

14.1.3. İlk Yardım Uygulaması
Öncelikle kazazedenin solunum yolu açılır. Daha önce de belirtildiği üzere hastanın
sürüklenme sırasında boğazına kaçan kar ve buz parçacıkları temizlenir. Eğer solunum
alınamıyorsa kazazede ciddi bir sorun yaşamaktadır ve mutlaka suni solunum yapılması
gerekir. Kazazede solunum yapıyorsa veya suni solunum sonrası nefes almaya başladıysa
özenle çığ altından çıkarılır ve çığ riski olmayan bir noktaya taşınır. Bu taşıma sırasında
kazazedenin çığ altındaki pozisyonu mutlaka korunmalıdır. Bundan sonraki aşama vücut ısısını
artırmaktır. Bunun için yatırıldığı yerin soğuktan arındırılmış bir yer olması gerekir. Uyku
tulumu, kalın battaniye gibi malzemelerle hasta kazazede ısıtılmaya çalışılır. Eğer olanak varsa
giysilerini kuru giysilerle değiştirmek çok yayarlı olacaktır. Donuk bölgelerin ısıya tutulması,
ovulması ve su toplayan bölgelerin patlatılması sakıncalıdır. Bilinci yerinde olanlar için sıcak
içecek takviyesi yapılması vücudu ısıtmak için yararlı bir hamledir. Tüm ilk yardım
uygulamalarından sonra kazazede hızla en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmelidir. Bilinci
yerinde olmayan kazazedeler eğer nefes alıyorsa yine ısı kaybını önlemek için yukarıda yapılan
işlemler yapılır. Hayati belirti yoksa canlandırma için hazırlık yapılır ve suni teneffüs uygulanır.

14.2. Yıldırımda İlk Yardım
Yıldırım en çok ölümün meydana geldiği bir doğa olayıdır. Yapılan araştırmalar bir
insana Yıldırım Çarpma olayının 600000 de 1 olduğunu göstermiştir ki bu oran oldukça yüksek
bir orandır. Ne yazık ki teknoloji geliştikçe yıldırım daha çok zarar vermeye başlamıştır.
İnsanlar GPS ve Cep telefonu gibi cihazları yağmur sırasında açık bıraktıklarında doğrudan
yıldırım tehdidi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Yıldırım genellikle açık arazide yakalar. tek
bir ağacın altında sığınmak, telefonla konuşmak, GPS le konum belirlemeye çalışmak önemli
yıldırım çarpma nedenleri arasındadır. Açık alanda yakın bir yerlere yıldırım düştüğünde
yapılacak en mantıklı şey bir binaya girmek, eğer öyle bir olanak yoksa çömelerek mümkün
olduğu kadar küçülmektir. Yere yatmak asla yapılmaması gereken bir korunma hareketidir.
Çok yüksek bir elektrik yüküyle karşılaşıldığı için ilk yapılması gereken şey acil olarak
ambülans çağırmak olmalıdır. İkinci yapılacak şey yaralıyı daha güvenli bir yere taşımak
olmalıdır. Yıldırımın meydana geldiği alanda yeni bir yıldırım olma olsallığı her zaman vardır.
Yaralıyı dokunmakta tereddüt edilmemelidir, çünkü yıldırım çarpmış birinin vücudunda
elektrik birikmez. Çok büyük bir elektrik çarpması olduğu için kazazedenin kalbi büyük bir
olasılıkla durmuş olacağından mutlaka kalp canlandırması yapılarak nabız ve solunum geri

getirilmeye çalışılmalıdır. Yanık durumunda yaralının kıyafetini çıkarmak doğru değildir.
Yıldırım çarpan birinin durumu iyi olsa bile kesinlikle yürütülmemelidir.

14.3. Depremde İlk yardım
Deprem gibi afetlerde yaralıya müdahalede ilkyardımı en az hastanede müdahale kadar
önemlidir. iyi bilmek gerekiyor. En sık karşılaşılan yaralanmalar hiç de basit yaralanmalar
değil: İç ve dış kanamalar, kafa, göğüs, karın, göz yaralanmaları ve yanmalar.
Enkaz altından yaralı çıkarılırken dikkat edilmesi gereken pekçok husus var. Aceleye
getirilen kurtarma girişimleri sonucunda yeni kanamalar, yeni kırıklar meydana gelebilir, ağır
yaralanmalar oluşabilir. En başta gelen kural, yaralının vücudunun katlanmadan, boynunun ve
belinin sağa sola, arkaya öne kıvrılmadan, vücut boyunca çekilerek çıkarılması.
Bu esnada yaralının vücudunun değişik bölümlerinin halen sıkışık olması mümkün.
İlkyardım teknikleri, yeterince bilinmezse hayat kurtaracağım derken yapılan yanlışlık
yaralının durumunu ağırlaştırabiliyor.

14.3.1 Ana Kurallar
Önce kurtarmacının ve çevresinin can güvenliğini sağlanır.
 Çevrede ilkyardım konusunda daha deneyimli birisi varsa, ana müdaheleyi ona
bırakın ve yardımcı konuma geçin.


Soğukkanlı ve çevrenizi sakinleştirecek şekilde davranın.



Hastayı soğuk kanlı ve hızlı bir şekilde değerlendiri



Bilmediğiniz konuda müdahale etmeyin.



Hastayı ve yakınlarını sakinleştirin.



Olay yerine ulaşan sağlık personeline detaylı ve doğru bilgi verin.

14.3.2. Temel İlkeleri
Tehlike: Yaralı ya da hastanın bulunduğu yerin gaz kaçağı gibi tehlike içerip
içermediğini saptayın.
Taşıma: Yaralı ya da hastanın tehlikeli bölgeden çıkarılması, ilkyardımın daha uygun
koşullarda yapılacağı yere aktarılması veya ambulansa nakli sırasında, yaralanma ya da
hastalığın durumuna uygun ve durumu kötüleştirmeyecek şekilde taşıyın.
Triyaj (Ayırma): Birden çok yaralı veya hasta olduğu durumlarda müdahele öncelik
sıralamasını dikkatle yapın ve buna uyun.

Tanı: Hasta veya yaralının solunum, doluşum, kanama, şok, bilinç gibi yaşamsal öneme
ait durumlara öncelik verin.
Haberleşme: Olayı haber vererek gerekli sağlık, itfaiye, güvenlik ekiplerinin olay
yerine gelmelerini sağlanmalı.
Öncelikle yaralının hava yolunun ve solunumunun açık olup olmadığını kontrol etmek
gerek. Bunu hastanın ağzına ve burnuna ağzınızı yaklaştırarak yapabilirsiniz. Şah damarından
kalp atışı olup olmadığını kontrol edin. Deprem gibi olaylarda en çok rastlanılan yaralanmalara
yapılacak müdahaleler ise aşağıdaki gibidir.

14.3.3.Kanamalar
Kanın herhangi bir nedenle damar dışına çıkmasına kanama deniyor. Kanamalar her
zaman tehlikelidir. Halsizlik, şok ve ölümle sonuçlanabilir. İç ve/veya dış kanama biçiminde
olabilir.
Temel yaşam desteği sonrasında tedavide önceliğe sahiptir.
Erişkinde 500 mililitre, çocuklarda 100-300 mililitre, bebeklerde 30 mililitreden fazla
kanama (özellikle 10 dakika içinde) tehlike yaratır. Kanamaların çoğu 6-10 dakika içinde,
damar spazmı ve pıhtı oluşumu ile durur. Acil bir durumdur ve hemen hastaneye sevk
edilmelidir.

14.3.4. Şok
Dış kanamaların kontrolünde şunları yapmak gerek: Kanama olan bölgeye direkt basınç
uygulanır. Steril veya temiz gazlı bez ya da örtü yara üzerinde kapatılarak el veya parmakla 10
dakika doğrudan basınç uygulanır. Pansuman, sargı bezi ile sarılarak yerinde durması sağlanır.
Kanama devam ederse, Üzerine temizi konulabilir. Kanama olan bölge yukarı kaldırılarak
kontrol edilmelidir.
Deprem gibi olaylarda en çok karşılaşılan durum şoka girmedir. Damarlarda kan
miktarının veya basıncının düşmesi ile oluşur. İç ve dış kanamalar, kalp durması, yanık gibi
aşırı sıvı kaybı, korku acı gibi nedenlerle kan çekilmesi başlıca nedenlerinden. Şokun belirtileri
şunlar: Soluk, soğuk, nemli deri, zayıf ama hızlı nabız, yüzeysel ve hızlı solunum, bilinç
bozukluğu. Şokun ilk yardımına gelince: Yaralıyı sırtüstü yatırarak ayakları 30 santimetre kadar
yukarı kaldırılmalı. Nabız, kanama ve kırık kontrolü yaparak gerekiyorsa müdahale edilmeli.
Vücudu sıkan giysiler çıkarılmalı ve yaralı sakinleştirmeye çalışılmalı. Derhal ambülansa
koymalı. Asla içecek, yiyecek ve sigara verilmemeli.

14.3.5. Yaralanmalar
Hareket enerjisinin vücuda teması sonucu vücutta hasar oluşmasına yaralanma deniyor.
Depremde bu hasarlar; yumuşak dokularda şekil bozulması, cilt ve gözde yırtıklar, kemiklerde
kırık ve karaciğer ve dalakta patlamaya kadar ciddileşebiliyor.

Yaralanmanın iki tipi var. Birincisi açık yarası olan ve enfeksiyon riski taşıyan delici
yaralanmalar ve derin kanamalar, kırıklar, ciddi doku hasarlarına neden olan künt yaralanmalar.
Yaralanmalarda birincil tedavi hastanın hava yolu, solunum, dolaşım ve bilinç dörtlüsünü
kontrol etmek. Kritik yaralanmada hasta havayolu tıkanması, solunum yetmezliği, kanamaya
bağlı şok ve bilinç bozukluğu yüzünde hayatını kaybedebiliyor. İkincil tedavide ise tüm
yaralanmaların tespiti, kafa-ayak arasındaki bütün bölgelerin gözden geçirilmesi ile yapılıyor.

14.3.5.1. Kafa Yaralanmaları
Kafa yaralanmalarındaki bulgular şunlar: Saçlı deride yaralanma, bilinçte kayıp, kafa
kemiklerinde kırık, göz etrafında gözlük biçiminde morluk, kulak ve burundan gelen şeffaf sıvı
denilen beyin-omurilik sıvısı gelmesi, gözbebeklerinde eşitsizlik veya yaralının ışığa cevap
vermemesi, duyu ve hareket kaybı.-İlkyardımda muhtemel boyun kırığı olabileceğini
unutmayın ve boynu güvence altına alın, kanama varsa kontrolünü sağlayın, başlangıçtaki
bilinç ve durum bilgisi durumunu kaydedin ve derhal ambülansa götürün.

14.4. Crush Sendromu
Genellikle vücudun bir parçasının yüksek derecede güç ya da basınca maruz kalmasıyla
ortaya çıkar. Bu yaralanma fasiyal kas bölgesinde iskemiye neden olarak kompartıman
sendromuna neden olur. Crush yaralanması en yaygın şekliyle ekstremitelerde görülür çünkü
gövde ya da baş boyunun ezilmesi hızlı ölümle sonuçlanır. Kırık, laserasyon ve soyulma gibi
ilişkili yaralanmalarda daha çok beklenir.
Kas yaralanması ekstraselüler kalsyum iyonu konsantrasyonunda yükselmeye neden
olur. Hücre ölümüyle potasyum, fosfat, miyoglobin, kreatin kinaz ürat kana karışır. Serum
haptoglobulin miyoglobini bağlar ancak yaklaşık 100 gram kas dokusu öldüğünde bağlama
kapasitesi biter.

14.4.1. Tedavi
Crush yaralanması şüphesi olan hastalarda iki adet damar yolu açılmalı ve 1-2 litre
izotonik sıvı verilmelidir. Eğer hasta uzun süre sıkışık kalmışsa bikarbonat (1 ampul/saat)
tedavisi düşünülmelidir. Analjezikler verilmelidir.
Serum potasyumu izlenmelidir. Hasta yoğun bakıma alınmalı ve sıvı verilmeli ve
elektrolitleri takip edilmelidir. İzotonik, % 0.45NaCl ve dekstrozlu solüsyonlar idrar ve serum
elektrolitlerine göre değiştirilerek kullanılmalı ve erişkinlerde idrar çıkışı yaklaşık 200-300
ml/saat olmalıdır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında ilk yardımın temel ilkelerinden biri değildir?
a) Tehlike

d) Ulaşım

b) Triyaj

e) Tanı

c) Haberleşme

2. “
: Yaralı ya da hastanın bulunduğu yerin gaz kaçağı gibi tehlike içerip
içermediğini saptayın’’. Boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Taşıma

d) Haberleşme

b) Triyaj

e) Tanı

c) Tehlike

3. “
: Yaralı ya da hastanın tehlikeli bölgeden çıkarılması, ilkyardımın daha
uygun koşullarda yapılacağı yere aktarılması veya ambulansa nakli sırasında, yaralanma ya da
hastalığın durumuna uygun ve durumu kötüleştirmeyecek şekilde taşıyın’’. Boşluğa
gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Taşıma

d) Tanı

b) Tehlike

e) Triyaj

c) Haberleşme

4. “
: Birden çok yaralı veya hasta olduğu durumlarda müdahele öncelik
sıralamasını dikkatle yapın ve buna uyun’’ Boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Taşıma

d) Tanı

b) Triyaj

e) Haberleşme

c) Tehlike

5. “
: Hasta veya yaralının solunum, doluşum, kanama, şok, bilinç gibi
yaşamsal öneme ait durumlara öncelik verin’’. Boşluğa gelebilecek uygun ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Taşıma

c) Tehlike

b) Triyaj

d) Tanı

e) Haberleşme

6. “
: Olayı haber vererek gerekli sağlık, itfaiye, güvenlik ekiplerinin olay
yerine gelmelerini sağlanmalı” Boşluğa gelebilecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Taşıma

d) Tanı

b) Triyaj

e) Haberleşme

c) Tehlike

7. Crush Sendromunun tedavisi hakkında aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Crush yaralanması şüphesi olan hastalarda üç adet damar yolu açılmalı ve 30-40 litre
izotonik sıvı verilmelidir.
b) Eğer hasta uzun süre sıkışık kalmışsa bikarbonat (1 ampul/saat) tedavisi düşünülmelidir.
c) Analjezikler verilmelidir.
d) Serum potasyumu izlenmelidir.
e) Hasta yoğun bakıma alınmalı ve sıvı verilmeli ve elektrolitleri takip edilmelidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi kafa yaralanmalarındaki bulgulardan biri değildir?
a) Saçlı deride yaralanma
b) Blinçte kayıp
c) Ayak kemiklerinde kırık
d) Göz etrafında gözlük biçiminde morluk
e) Kulak ve burundan gelen şeffaf sıvı denilen beyin – omurilik sıvısı gelmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi depremde ilk yardımdaki ana kurallardan biri değildir?
a) İlk yardım konusunda bilginiz yoksa bile müdahalede bulunun.
b) Soğukkanlı ve çevrenizi sakinleştirecek şekilde davranın.
c) Hastayı ve yakınlarını sakinleştirin.
d) Olay yerine ulaşan sağlık personeline detaylı ve doğru bilgi verin.
e) Hastayı soğuk kanlı ve hızlı bir şekilde değerlendirin.

10. Aşağıdakilerden hangisi yıldırım çarpmalarından kurtulmak için kullanılmaması gereken
yöntemlerden biridir?
a) Açık alanda yakın bir yerlere yıldırım düştüğünde yapılacak en mantıklı şey bir binaya
girmek.
b) GPS ve Telefon gibi cihazları kapatmak.
c) Yere yatmak
d) Yıldırımın meydana geldiği alanda yeni bir yıldırım olma olsallığı her zaman vardır.
Bundan dolayı o bölgeyi terk etmek en doğru harekettir.
e) Açık mekânda iseniz çömelerek mümkün olduğunca küçülmelisiniz.
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