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YAZAR NOTU
Afet Anında Görevlilerin Yaşam Koşulları Dersi için derlenmiş bu notlar, sadece
kabul görmüş bilimsel verilerden ibaret olmayıp, onlarca profesyonel ve gönüllü personelin
yüksek stres barındıran acil durum ve afet koşullarında geçirdiği yılların çıkarımını da
içermektedir.
Kitabın, AUZEF Acil Durum ve Acil Yardım Afet Yönetimi Programına katılan tüm
öğrenci arkadaşlarıma faydalı olmasını diler, acil durumlardan uzak ve afetsiz bir geleceğe
sahip olmanızı temenni ederim.
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1. GENEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde acil durum ver afet tanımları, acil durum servisleri, afet çalışanları ile
arama kurtarma ve risk ve tehdit kavramlar anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Acil durum nedir?
2. Afetin Tanımı nedir?
3. Acil Durum Servisleri Nelerdir?
4. Afet Çalışanları Kimlerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Afetlerin kavramı

Acil durum kavramı

Afet çalışanı Kavramı

Afet kavramına doğru

Afetler üzerine yapılan

yaklaşım

çalışmaların incelenmesi

Acil durum kavramının

Acil durumlar üzerine yapılan

öğrenilmesi

çalışmaların incelenmesi

Afet çalışanı kavramı

Afet çalışanları ile ilgili
yayınlar
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ANAHTAR KAVRAMLAR

1.Afet
2. Acil durum
3. Afet çalışanı
4. Risk
5. Tehlike
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Giriş
Acil durum ve afetlerde çalışan kişilerin yaşam koşulları hakkında bilgi vereceğimiz
dersimizde, öncelikle acil durum, afet veya afet çalışanı gibi kavramlar konusunda hem fikir
olmamız şarttır. Teorik bazı kavramları netleştirmek, pratiğe yönelik vermeye çalıştığımız
bilgilerin daha kolay anlaşılır olmasını mümkün kılacaktır.
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1.1.Acil Durum Nedir?
Acil durumun tanımı, tanımı yapan veya acil durumda hizmet veren kurumlara göre
farklılık gösterebilir. Avrupa ülkelerinin bir kısmında ve Birleşik Krallık’ta kabul edilen, acil
durumu yalın bir dille anlatan ilk maddedir. Bununla birlikte, aşağıda verilen diğer tanımlar
da geçerlidir.
•

Yaşam, sağlık, mülk veya çevre üzerinde kısa sürede negatif etki oluşturan

olaylar, acil durum olarak isimlendirilebilmektedir.
•

Geniş bir tanımla; “Kişi veya kurumları maddi veya manevi açıdan zor durumda

bırakan, can, mal veya itibar kaybı yaratan olayların tamamıdır.”
•

18.06.2013 tarihli 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş,

İşyerlerinde Acil durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki tanıma göre;
“Acil durum, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın,
patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale,
mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları...” ifade eder.
Unutulmaması gereken; acil durum kavramının sübjektifliğidir. Kamu kuruluşları, özel
sektör veya yerel yönetimler farklı tanımlamalar yapabilirler, bu sebeple açıklamaların
farklılık göstermesi doğaldır.

1.2. Afet Nedir?
•

Yerel kaynakların müdahale konusunda yetersiz kaldığı, mücadele kapasitesinin

aşıldığı ve bölge dışından yardım alınması gerekliliği doğmuş acil durumları afet olarak
nitelendiriyoruz.
•

Yaşam, sağlık, çevre veya mülk risk altındadır.

•

Mücadele kapasitesi aşılmıştır.

•

Doğa kaynaklı, teknolojik veya insan nedenli olabilirler.
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1.3. Acil Durum Servisleri Nelerdir?
Acil durumların tanımı öznel (subjektif) olabildiğinden, Acil Durum Servisleri de
kurumlara göre farklılık gösterebilir. Örneğin;
Kesintisiz üretim yapan veya hizmet sunan sanayi tesisleri ve hizmet sektöründe;
•

Operasyonel Süreklilik/İş Sürekliliği Bölümleri

•

Bakım/Onarım Departmanları

•

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümleri vb.

Silahlı Kuvvetler dahilinde;
•

Acil Müdahale Mangası (AMM)

•

Standart Alarm Kuvveti (SAK) vs...

Acil durum kurumlar anlamında farklılık gösterdiği için, acil durum servisleri de
farklılık gösterebiliyor, ancak;
Klasik anlamda; genel olarak evimizde ya da iş yerimizde başımıza gelebilecek acil
durumlar karşısında ilk aklımıza gelen kurumlar şunlardır;
•

İl Ambulans Servisi (112)

•

İtfaiye (110)

•

Polis İmdat (155)

•

Jandarma (156)

•

Orman Yangını İhbar Hattı (177)

•

Doğalgaz İhbar hattı (187)

•

UZEM - Ulusal Zehir Danışma Merkezi (114)

•

Salih Güvenlik vb.
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Yukarıdaki telefon numaralarında sadece 112 il abulans servisine, telefonunuz hizmete
kapalı olsa dahi ulaşabileceğiniz tek acil servis numarasıdır. Diğer hizmetler için hattı açık bir
telefona ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde, diğer acil servis birimlerini tek bir telefon erişimi
altında toplamak için çalışmalar başlatılmıştır.

1.4. Afet Çalışanları Kimlerdir?
Afet çalışanı denildiğinde, sadece acil durum sektöründe çalışan kişiler aklımıza
gelmemelidir. Afetin yaşandığı bölgede, orada bulunan herkesi etkilemesinden ötürü, acil
durum çalışanları dışındaki halk için de kullanılabilecek bir sıfattır.

Bir afet meydana geldiğinde, bölgedeki insanlar minimum 72 saat, bazı durumlarda ise
daha uzun sürelerde dış yardımdan uzak hayatlarını idame ettirmek durumunda
kalabilmektedirler. Bu gereklilikten hareketle, afetlerin ilk günlerinde herkes kendi kendine
ya da komşularına müdahale etmek durumunda kaldığından, afet çalışanı sıfatını almaktadır.
INSARAG (Uluslararası Arama – Kurtarma Tavsiye Grubu) Birleşmiş Milletler’e
bağlı olarak çalışan bir yapılanmadır. Kendi ülkesi dışında, arama-kurtarma operasyonuna
çıkan ekipler için minimum standartları belirleyen bu yapının yaptığı bir araştırmaya göre,
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enkaz altından kurtarılmış kişilerin kimler tarafından kurtarıldığı aşağıdaki grafikte
belirtilmiştir.

•

Bölge İnsanı

•

Yerel Ekipler (TAMT, TAG, MAG vb.)

•

Toplum Afet Müdahale Takımı

•

Toplum Afet Gönüllüleri

•

Mahalle Afet Gönüllüleri vb.

•

Kurumsal Ekipler (özel kuruluşlara ait müdahale ekipleri, 1999 depreminden

sonra çıkan kanunlarla, belirli bir ölçeği aşmış işletmelerin bünyesinde bulundurmaları
gereken yapılardır.)
•

Ulusal Ekipler

Kendi Ülkesi içinde, arama-kurtarma ya da acil durum hizmeti veren;
•

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ekipler

•

Emniyet Müdürlüğü Personeli
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•

Silahlı Kuvvetler Personeli

•

STK’lar vs.

•

Uluslararası Müdahale Kapasitesine Sahip Ekipler (STK ve devlet kurumları)

•

INSARAG* Orta Sınıf

•

INSARAG* Ağır Sınıf

INSARAG’ın orta ve ağır sınıf kapasitesi tamamen operasyonel kapasite (görev süresi,
aynı anda çalışılabilecek lokasyon, gerçekleştirilebilecek operasyon tipi vb.) üzerine yapılmış
bir tanımdır. Türkiye’de 2016 yılı sonu itibariyle, biri sivil toplum örgütü, diğeri de devlet
kuruluşu olmak üzere iki kurum INSARAG tarafından belgelenmiştir.
* = INSARAG: International Search and Rescue Advisory Group

1.5. Arama ve Kurtarma Nedir?
•

Arama: Belirli bir bölgede/alanda, kayıp olan veya nerede olduğu bilinmeyen bir

subjenin mevcudiyetinin tespiti için yapılan çalışmaların bütünüdür.
•

Kurtarma:

subjenin tehlikesiz ortama veya tehlikesiz ortamın subjeye

ulaştırılması işlemidir. Kişiyi güvenli ortama götürme ya da güvenli ortamı kişiye ulaştırma
işlemi olarak da tanımlanabilir.
Arama – kurtarma işlemi sanılanın aksine iki değil dört yapı taşından oluşmaktadır.

1.5.1. Arama Kurtarmanın Yapı Taşları


Yer Tespiti



Ulaşma



Sabitleme



Taşıma

İçinde bulunduğunuz operasyona göre, bu aşamalar birbirinden farklı sürelerde sizi
meşgul edebilmektedir.
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1.6.Risk ve Tehdit Kavramları
•

Risk, tehlikeli bir durumun (oluşması halinde) yaratacağı potansiyel etki ile

oluşma ihtimalinin kombinasyonudur.
Risk = oluşma ihtimali X potansiyel etki
Böyle bir denklemde 1, %100’ü ifade eder. Verilen ondalık sayılar, örneğin; 0.5,
%50’yi ifade eder. Oluşma ihtimali %50 ve potansiyel etki de %50 ise, risk, acil durum
çalışanı için risk %25 olarak basitçe hesaplanabilir.
Yukarıdaki formülden hareket ile riskli azaltma çalışmalarının mantığını basitçe
açıklayabiliriz.
•

Tehdit, kasıt içeren bir eylem sonucu ya da önlenemeyen zarar görme potansiyeli

olarak tanımlanabilir.
Tehditler karşısında da yapılabilecek hazırlık çalışmaları olmasına rağmen, net bir
önlemden her zaman bahsedemeyebiliriz. Örneğin, depremlerden söz edecek olunursa, önlem
alabilmemiz mümkün değildir ama hazırlık çalışmaları sayesinde, görülebilecek maddi
hasarlardan minimum zarar ile çıkabiliriz.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde acil durum ver afet tanımları incelenmiş arama. kurtarma ile risk ve tehdit
kavramlar anlatılmıştır.
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Uygulama
Acil durum ve afet kavramlar hakkında detaylı bir inceleme yapınız
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Uygulama Soruları
1. Afet kavramını aranızda tartışınız
2.Acil durum kavramını aranızda tartışınız
3. Afet çalışanı kimlerdir.
4. Afet ile acil durum arasındaki fark nedir ?
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Bölüm Sonu Soruları
1. Acil durum nedir ?
2. Afet nedir?
3. Kimler afet çalışanıdır.
4. Risk Nedir
5. Arama ve Kurtarma Kavramını açıklayınız
6. Risk ve Tehdit Kavramlarını açıklayınız
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2. ARAMA KURTARMANIN TEMEL ELEMENTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Ön Planlama
2.2. İlk Haber Alımı
2.3. Planlama/Stratejiler
2.4. Taktikler/Operasyon
2.5. Operasyonun Sonlandırılması /Askıya Alınması
2.6. Değerlendirme

18

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bir arama kurtarma operasyonu nasıl planlanır?
2. Planlama yapılırken nelere dikkat edilir?
3. Arama kurtarma operasyonları ne zaman ve kim tarafından sonlandırılır?
4. Operasyon sonunda değerlendirme neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Arama kurtarmada

Bir arama kurtarma

Afetlerde Arama-Kurtarma

planlama

operasyonunun

operasyonlarının incelenmesi

planlamasının nasıl
yapıldığını öğrenir
Arama kurtarma

Bir arama kurtarma

Afetlerde Arama-Kurtarma

planlamasındaki stratejiler

operasyonunun planlama

operasyonlarının incelenmesi,

stratejilerinin neler

ders materyalleri

olduğunu öğrenir
Afetlerde Arama-Kurtarma

Bir arama kurtarma

Afetlerde Arama-Kurtarma

operasyonlarının

operasyonunun

operasyonlarının incelenmesi,

değerlendirilmesi

sonlandırlmasından sonra

ders materyalleri

nasıl değerlendirme
yapılacağını öğrenir
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ANAHTAR KAVRAMLAR

1. Arama-Kurtarma
2. Planlama
3. Arama-kurtarma sonlandırlması
4. Arama- kurtarma operasyonlarının değerlendirilmesi
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Giriş
Afetlerin pek çoğunda özellikle erken safhalarda gerçekleşen arama ve kurtarma
operasyonları karmaşık bir problemler yumağı şeklinde önümüze çıkabilmektedirler.
Bu karmaşık problem yumaklarını çözebilmek için olayları tek bir münferit durum
olarak ele almak yerine, birbirlerini takip eden küçük parçalar olarak değerlendirdiğimizde,
adım adım çözüme yaklaşmak daha kolay olabilmektedir.
Arama ve kurtarmanın temel elementleri aslında birbirini takip eden basamaklar değil,
bir önceki operasyonun değerlendirmesi ile bir sonraki operasyonun ön planlamasının ilintili
olduğu bir döngüdür.

2.1. Ön Planlama
Acil durum hizmeti sağlayan kurum/kuruluşun çalışmayı planladığı tüm koşullara
yönelik, yaptığı hazırlıkların tamamı bu başlıkta ele alınır. Bir önceki operasyonun veya
tatbikatın değerlendirme toplantısından çıkan iyileştirme başlıklarıyla sürekli olarak yenilenen
ve devam eden bir süreçtir. Ön planlama genel bir süreçtir, henüz bir olay olmadan
yapıldığından, acil durum çalışanlarının yapabilecekleri tüm müdahaleleri içeren bir ön
çalışmadır. Her acil müdahale operasyonunun çıktısı – bunlara yapılan tatbikatlar da dahil
edilir – bir sonraki ‘Ön Planlama’ sürecine girdi oluşturur.
•

Malzeme temini

•

Eğitim

•

Prosedür oluşturma vb.

2.2. İlk Haber Alımı
İki fazı vardır. Anlık bir olay değil, bir değerlendirme sürecidir.
•

İhbar: acil durumun, ilgili kuruma bildirilmesi,

•

Çağrı: müdahaleden sorumlu kurumun, çalışacak ekibe bilgiyi ulaştırmasıdır.
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Gelen her ihbara bir acil durum ekibi sevk edilmez, çünkü her olay bir acil durum
çalışanı müdahalesi gerektirmez. Ve maalesef acil durum operatörlerine de çok fazla sayıda
asılsız ihbar gelmektedir.
Bu ihbarların çağrıya dönüşme süreci, birçok farklı kurum ve ülkede, bir prosedüre
bağlı olarak ilerlemektedir.

2.3. Planlama / Stratejiler
İlk Haber Alımını takiben olaya yönelik planlamanın başladığı aşamadır. Planlama
operasyon sırasında önemli ölçüde fark yaratabilir.
Hangi kaynakların, ne zaman ve nasıl kullanılacağının düşünüldüğü aşamadır.
Acil vakalarda, nispeten ‘pasif’ bir görüntü veren Planlama Süreci, eğitimsiz gözlere
veya afetzedelere/kazazedelere zaman kaybıymış gibi görülebilmektedir.
Ancak unutulmamalıdır ki bazen; ilk 5 dakika sonraki 5 saati belirler.

2.4. Taktikler / Operasyon
Bir önceki aşamada yapılan planlamanın uygulamaya döküldüğü süreçtir. Planlamada
belirlenen hedefe ulaşmak için atılacak adımları içerir.

2.5. Operasyonun Sonlandırılması/Durdurulması
İlk Haber Alımında olduğu gibi, bu aşama da bir değerlendirme süreci içerir, anlık bir
karar değildir.
Bazı operasyonları sonlandırmak kolaydır, çünkü (olumlu veya olumsuz) bir sonuca
ulaşılmıştır.
Bazen, arama – kurtarma operasyonu tüm planlama ve stratejilere rağmen başarıya
ulaşamaz ve sonlandırılır. Bu süreçte, acil durum çalışanları olayı birçok açıdan ele alırlar,
genelde kaynak veya zaman tükenmiştir ve operasyona devam etmek mümkün/makul
değildir.
Operasyonu sonlandırma veya askıya alma kritik bir karar olup, yanlış bir kararın can
kaybına dahi sebep olabileceği unutulmamalıdır.
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2.6. Değerlendirme
Operasyonun tüm aşamalarının masaya yatırıldığı, yapılan iyi çalışmaların ve
gelişmesi gereken süreçlerin tespit edildiği fazdır. Değerlendirme toplantısı hem gösterilen
başarıların tespitini hem de bu başarıların tekrar edilme şansını doğurur, yanlışların ise
tekrarını önler. Maalesef sıklıkla ihmal edilen bu süreç, katkılarından ötürü ihmal edilmemesi
gerek bir süreçtir.
Değerlendirme toplantıları kurumsal hafızanın yaratıldığı yerlerdir. Bunun anlamı
şudur; operasyonda yapılan doğru ve yanlışlar kayıt altına alınarak kuruma sonradan katılan
personelin de bu bilgilerden faydalanması mümkün kılınabilecektir.
İyi bir değerlendirme toplantısı, Ön Planlama aşamasına katkı sağlar ve sonrasında
çıkılacak operasyonlara yönelik iyileştirmelere vesile olur.
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Uygulama
Arama kurtarmanın temel elementleri hakkında detaylı araştırma yapınız
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Uygulama Soruları
1. Afet kavramı ile acil durum kavramları arasındaki farkları tartışınız

26

Bölüm Sonu Soruları
1. Ön Planlama nedir?
2. İlk haber alımı nedir?
3. Planlama ve stratejinin önemi nedir?
4. Taktiklerin arama kurtarmada neden önemlidir?
5. Arama kurtarma sonrası değerlendirme aşaması neden gereklidir?
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3. AFET BÖLGESİNDE ULAŞIM I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Mobilizasyon
3.2. Mobilizasyon Öncesi Yapılacaklar
3.3. Karayolu ile Ulaşımda Dikkat Edilecek Noktalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Mobilizasyon nedir?
2. Mobilizasyon öncesi neler yapılmalıdır?
3. Mobilzasyon hangi yollarla yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Mobilizasyon

Afetlerde mobilizasyonun

Afetlerde yapılan

ne demek olduğunu öğrenir

mobilizasyonların
incelenmesi, literatür tarama,
ders materyalleri

Mobilizasyondan önce

Mobilizasyondan önce neler

Afetler için mobilizasyona

neler yapılır

yapılacağını öğrenir

hazırlık aşamalarının
incelenmesi, literatür tarama,
ders materyalleri

Mobilizasyonun

Karayolları ile

Afetlerde yapılan

karayolları ile yapılması

mobilizasyonun nasıl

mobilizasyonların

yapılacağını öğrenir

incelenmesi, literatür tarama,
ders materyalleri
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ANAHTAR KAVRAMLAR
1. Afetlerde mobilizasyon
2. Mobilizasyon yöntemleri
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Giriş
Gündelik yaşantımızın bir getirisi olarak ulaşım hayatımızın bir parçası haline
gelmiştir. Bir noktadan diğerine ulaşmak için çoğu zaman birden çok seçeneğimiz mevcut
olup, yaşanılabilecek sorunlara da alternatif çözümlerimiz olabilmektedir.
Afet bölgeleri ve acil durum sahnelerinde ise, oluşan altyapı sorunları, geniş çaplı
hasarlar veya kitlesel hareketler sebebi ile ulaşım zaman zaman tehlikeli veya imkânsız hale
gelebilmektedir (Şekil 3.1). Veya afet bölgesi bulunduğumuz yere oldukça uzak olduğundan
ve

zaman

kısıtımız

bulunduğundan

ulaşım

metotlarımız

alışılageldiğin

dışında

kalabilmektedir.

Şekil 3.1. Afet anında mobilizasyonun imkasnız hale getiren bir görüntü.
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3.1. Mobilizasyon Nedir?
•

Personel ve diğer kaynakların çalışmaya hazır hale gelebilmeleri amacıyla afet

bölgesine intikal etmelerine mobilizasyon denir.
•

Görev bitiminde gerçekleştirilen geri intikal ise, demobilizasyon olarak

adlandırılır. Demobilizasyon çok dikkat edilmesi gereken bir süreçtir zira birçok operasyonel
kaza bu evrede olmaktadır.
•

Mobilizasyon başlığı altında süratli olması ve her coğrafyaya ulaşım imkanı

tanıması bakımından hava ve kara yolu ile ilgili konularının üzerinde duracağız.
•

Ancak unutulmamalıdır ki, imkanlar el verdiğinde deniz yolu da etkin bir ulaşım

imkanı sunabilmektedir.

3.2. Mobilizasyon Öncesi Yapılacaklar
Ön Planlama ve İlk Haber Alımı’nı takiben ekibin mobilize olma kararı alındıktan
sonra yapılacak çalışmalar arasında, yola çıkma aşamasında;
•

Bölgeye gitmek için alınması gereken izin prosedürleri tamamlanmalıdır.

•

Uluslararası görevlerde, ev sahibi ülkenin yardım çağrısı yapmış olması

gereklidir. İntikal edecek personelin pasaport/vize işlemlerinin eksiksiz olması gerekmektedir.
•

Tüm ekibin sağlık açısından, “göreve hazır” olduğu tespit edilmelidir. Gidilecek

ülkeye has aşı/profilaktik (koruyucu) ilaç gerekiyor ise tamamlanmalıdır.
•

Kişisel eşyalarınızın hazırlığı yapılmalıdır. Tavsiye olarak, operasyonda çalışan

kişilere, orada kendilerini rahatlatacak, müzik, kitap gibi kişisel bir eşya almaları önerilir. Her
açıdan eksiksiz olunmalıdır ki, zaten yardıma ihtiyaç olan ülkede eksik ekipman ya da
yiyecek- içecek konusunda destek istemeyecek şekilde yola çıkılmalıdır.
•

Varış noktası tespit edilmeli ve mümkünse yola çıkmadan temasa geçilmelidir.

Temasa geçilmesinin önemli bir nedeni ise, izi bekleyen koordinasyon merkezinin sizin
gelişinizi takip etmeleridir.
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3.3. Karayolu Ulaşımında Dikkat Edilecek Noktalar
3.3.1. Yolculuk Öncesinde Yapılacaklar
•

Yabancı bir ülkede bulunmamız halinde, iç dolaşım için izin prosedürü

tamamlanmalıdır. Bölgeye ait güncel bilgi, tercihen rehber alınmalıdır.
•

Ekip üyeleri çıkılacak operasyonun detayları ile ilgili bilgilendirilmelidir.

(koşullar, süre, iklim vs.)
•

Aracın yol koşullarına uygunluğu tespit edilmelidir.

•

Kaza ve arıza durumları için plan yapılmalı ve ekip/komuta merkezi

bilgilendirilmelidir.
•

İletişim cihazı bulundurulmalı ve çalıştığı kontrol edilmelidir.

•

Yolda gerekebilecek su, yiyecek vs. için hazırlık yapılmalıdır.

3.3.2. Yolculuk Sırasında Yapılacaklar
•

Bölgedeki trafik kurallarına uyun ve emniyet kemeri takın!

•

Komuta merkezi ile haberleşme halinde kalın.

•

Riskli/yasaklı olduğu bilinen yolları kullanmayın.

•

Yolcu/otostopçu almayın. Unutmayın araca aldığınız kişiden kanunen sorumlu

olursunuz.
•

Yolculuk sırasında mola verilir, durulur veya rota değiştirilir ise merkeze mutlaka

bildirimde bulunun.

3.3.3. Kontrol Noktalarında Yapılacaklar
•

Yavaşlayın, gerekli ise durun.

•

Göz teması kurmanızı engelleyen güneş gözlüğü vb. eşyalarınızı çıkarın.

•

Karanlık ise araç içi aydınlatmayı açın.
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•

Acele etmeyin, sabırlı olun.

•

Unutmayın, dostça tavırlar dostça tepkiler doğurur.
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Uygulama
Bir arama kurtarma ekibinin afet bölgesinde nasıl hareket etmesi gerektiğini araştırınız
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Uygulama soruları
Arama kurtarma ekiplerin hareket kabiliyeti neden önemlidir?
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Bölüm sonu soruları
1.Mobilizasyon nedir?
2.Mobilizasyon öncesi yapılacaklar nelerdir?
3. Yola çıkmadan önce yapılacaklar nelerdir
4. Yolculuk sırasında ne tür riskleri olabilir?
5. Kontrol noktalarında nasıl hareket edilmelidir?
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4. AFET BÖLGESİNDE ULAŞIM II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz
1. Konvoy Konuları
2. Hava Taşıtlarıyla İlgili Noktalar
3. Afet Bölgesinde Yaya Olarak Yolculuk

41

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Afet bölgelerinde konvoylar nasıl yönlendirilir?
2. Konvoyun kuralları var mıdır?
3. Afetlerde hava taşıtlarının kullanım amacı ve önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Afetler ve konvoy

Konvoy kuralları

Afetler ve hava taşıtları

Afet bölgelerinde

Afetlerde konvoyların

konvoyların nasıl

incelenmesi, literatür tarama,

yönlendirileceğini öğrenir

ders materyalleri

Afet bölgelerinde konvoy

Afetlerde konvoyların

kurallarının neler olduğunu

incelenmesi, literatür tarama,

öğrenir

ders materyalleri

Afet bölgelerinde hava

Afetlerde konvoyların

taşıtlarının kullanımını

incelenmesi, literatür tarama,

öğrenir

ders materyalleri
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ANAHTAR KAVRAMLAR
1. Afetlerde konvoy
2. Afetlerde konvoy kuralları
3. Afetlerde hava taşıtları
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4.1. Konvoy Konuları
•

“3.3.1. Yolculuk Öncesinde Yapılacaklar” başlığında bahsettiğimiz tüm

başlıkların kontrolü Konvoy Liderinin sorumluluğundadır. Konvoy lideri tüm düzenlemeleri
yapan kişi değil, düzenlemelerin yapıldığından emin olan kişidir.
•

Büyük konvoyların yönetimi daha zor olduğundan mümkün ise araç sayısı 6-8’i

geçmemelidir. Tek büyük konvoy yerine birden çok küçük konvoylar tercih edilmelidir.
Unutulmamalıdır ki; karayolunda yolculuk sırasında çok uzun bir konvoy hem araçların
konvoyu geçişi, hem de konvoyun araçları geçmesi açısından zorluk yaratır.
•

Araç sorumluları ve konvoy lideri, araçların içeriğini (personel ve malzeme

bakımından) bilmelidir.
•

Konvoy ve Rota Oluşturma

•

Rota hakkında bilgi toplayın.

•

Rota üzerinde riskli bölgeleri belirleyin. (yollardaki fiziksel güvenlik riski, hasar

görmüş yollar, sel ortamında köprüler vb.)
•

Mümkün ise mola noktalarını belirleyin ve tahmini zaman çizelgesi oluşturun.

•

Araç sıralaması yapın, sıralama kayıt altına alın, konvoy süratini belirleyin,

iletişim planı yapın.
•

Araçların istiap hadlerinin (ne kadar yüklendiği) aşılmadığından emin olun.

•

Konvoya katılanları, özellikle de araç sorumlularını bilgilendirin. (Tüm personelin

bir araya getirilemediği durumlarda; konvoy lideri araç sorumlularını, araç sorumluları da
yolcuları bilgilendirir.)

4.1.1. Genel Konvoy Kuralları
•

Önünüzde ve arkanızdaki araçlarla göz temasını koparmayın.

•

Konvoy sıralamasını bozmayın.

•

Düzenli olarak merkez ile temasta kalın.
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•

Sorun çıkması durumunda öncelikle merkezle değil, derhal konvoy lideri ile

temasa geçin.

4.1.2. Hava Taşıtları İle Yolculuk
Hava taşıtı kavramı son derece geniş bir yelpazeyi kapsamakta olup, ders içeriğinde
acil durumlar ve afetlerde en yaygın kullanımda olan iki çeşit üzerinde durulacaktır.
•

Uçaklar (sabit kanatlı)

•

Helikopterler (döner kanat)

Sabit kanatlılar ( Uçaklar )

Döner kanatlılar (helikopterler )
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Genel Kurallar
•

Havaalanlarında en az bir çoğu zaman iki noktada güvenlik kontrolünden

geçeceğinizi unutmayın.
•

Son kontrol noktasından geçilirken uçak kabinine alınması yasaklı maddelerin

kontrolü sağlanmaktadır. Bu maddeler Uluslararası Havacılık Kurallarınca belirlenmiştir ve
bu kontrol noktasının ardı ‘arındırılmış bölge’ olarak isimlendirilir.
•

Kabin içine veya uçak bagajına alınabilecek malzemeler konusunda, uluslararası

havacılık kurallarına ek olarak, kalkış ve varış noktasındaki ülkelerin uyguladığı kurallara da
tabi olduğunuzu unutmayın.
•

Havaalanı personelinin uyarılarına harfiyen uyun.

•

Hava alanlarında fotoğraf çekmeyin. Pist kısmında gezinmeyin.

•

Motoru çalışan bir uçağın kanatlarına yaklaşmayın.

•

Bir helikopterin asla arka tarafında (saat 3-6-9 yönleri) bulunmayın. Bu bölgede

pilotun sizi görmesi mümkün değildir!
Saat yönünü belirlerken, yüzünüzün baktığı istikamet saat 12’dir. Sağ kolunuzun
hizası saat 3, tam arkanız saat 6’dır ve sol tarafınız saat 9’dur.
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Havacılık Jargonu ile Yönler;
Tüm hava ve deniz taşıtlarında sol taraf “İSKELE” (port side), sağ taraf ise
“SANCAK” (starboard side) olarak adlandırılır.
Hava taşıtlarında Kaptan Pilot (sorumlu pilot) iskele yönünde (sol tarafta) oturur.
SOL = İSKELE KIRMIZI IŞIK İLE İŞARETLENİR.
SAĞ = SANCAK YEŞİL İLE İŞARETLENİR.
Kanat uçlarında yer alan uyarı ışıkları sayesinde, özellikle karanlıkta seyreden taşıdın
yönünü daha kolay belirleyebilirsiniz. Bu sebeple havacılıkta; ‘pozisyon ışığı’, (denizcilikte
ise borda* feneri) olarak isimlendirilirler.
*Borda: geminin/kayığın yan ve dış yüzü
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Fotoğraf gün ışığında çekildiğinden, iskele ve sancak yönlerini işaretleyen lambalar
görünmekte fakat dikkat çekmemektedir. Ancak karanlıkta bu ışıklar açıkça izlenmektedir.

BİNİŞ ve İNİŞ PROSEDÜRÜ
•

Uçağa, sorumlu pilot, uçuş teknisyeni / görevlisi veya yer hizmetleri yetkilisinden

onay almadan biniş-iniş yapılmaz.
•

Helikopterlere, sorumlu pilottan gelen izni takiben sadece ön kısımdan (saat

yönüyle 10 ile 2 arası) yanaşılır. Bazı durumlarda uçuş personeli yandan yanaşmaya da (saat
9-12-3 bölgesi) izin verebilir. Pilotun sizi görebilmesi gereklidir.
•

Uçağın arka tarafı (saat 3-6-9 yönü) biniş ve iniş için kullanılmaz.

4.3. Afet Bölgesinde Yaya Olarak Yolculuk
•

Afet bölgeleri ve acil durum sahnelerinde tek başınıza dolaşmayın. Riskli

durumların algılanma ihtimalini arttırmak veya olumsuz bir durumla karşılaşıldığında yardım
çağırmak için yalnız olmamak gerekmektedir.
•

Çanta taşınması halinde tüm bölümlerinin kapalı olduğundan emin olunmalı,

potansiyel hırsızlara ‘fırsat’ görüntüsü verilmemelidir.
•

Cüzdan, kimlik, pasaport gibi önemli eşyalar arka ceplerde taşınmamalıdır.

•

Üzerinizde para taşımanız durumunda tüm paralar aynı gözde/cepte olmamalıdır.

Bir kısmı çantanızda bir kısmı cebinizde vs. olması tercih edilmektedir.
•

Mümkün olan yerlerde trafiğin akış yönüne ters olan tarafta yürünmelidir.

(Yaklaşan araçların görülebileceği gibi yön)
•

Çevrenizin farkında olun ve duyularınızı bloke edecek şeylerden kaçının.

(kulaklık ile müzik dinleme vb.)
•

Yolda/kaldırımda yürürken, çalılıkları, bina kapılarını, köşeleri geçerken bu

noktalar ile aranızda mesafe olması tavsiye edilmektedir.
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Uygulama
Afetlerde konvoy oluşturma hakkında araştırma yapınız
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Uygulama soruları
Konvoy konuları nelerdir?
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Bölüm sonu soruları
1. Konvoy oluşturma neden önemlidir?
2. Genel konvoy kuralları nelerdir?
3. Hava taşıtları ile yolculuğun genel kuralları nelerdir.
4. Hava taşıtlarına biniş ve iniş prosedürleri nelerdir?
5. Afet bölgesinde yaya olarak yolculuk yapmanın riskleri nelerdir?
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5. SAĞLIK KONULARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Sağlığımızı Tehdit Edebilecek Faktörler
2. Hastalıkların Bulaşma Yolları
3. Sağlık Tehditlerine Yönelik Hazırlıklar
4. İklim Şartlarının Etkileri
5. Çevresel Sağlık Tehditleri
6. İlkyardım Çantası ve Kişisel İhtiyaçlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sağlığımızı Tehdit Edebilecek Faktörler Nelerdir?
2. Hastalıklar nasıl bulaşır?
3. Sağlığı tehdit eden çevresel faktörler nelerdir?
4. İlkyardım çantasında neler olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlığı tehdit eden

Sağlığı tehdit eden

Literatür tarama, ders

faktörler

faktörlerin neler olduğunu

materyalleri

öğrenir
Hastalıkların bulaşma

Hastalıkların hangi yollarla

Literatür tarama, ders

yolları

bulaşacağını öğrenir

materyalleri

İlkyardım çöntası

İlkyardım çantasında neler

İnternet, literatür taraması,

olması gerektiğini öğrenir

Ders materyalleri
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ANAHTAR KAVRAMLAR
1. Hastalıkların bulaşması
2. Sağlık ve çevresel faktörler
3. İlkyardım çantası
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Giriş
Afet çalışanlarının gittikleri bölgelerde yaralanmaları/hastalanmaları, onların çözümün
değil sorunun parçası olmalarına neden olur. Bu nedenle afet çalışanlarının güvenlik ve
emniyeti diğer tüm konuların önünde gelir. Doğal olarak da bu konudan birinci derecede
sorumlu olan kişiler de afet çalışanlarının kendileridir.

5.1. Sağlığımızı Tehdit Edebilecek Faktörler
Afet bölgesinde sağlığımızı tehdit eden faktörler, aşağıdaki koşullara göre farklılık
gösterebilmektedirler.
•

Görevin türü: yaralı ya da bulaşıcı hastalık taşıyan insanlarla temas vb.

•

Çalışma bölgesi: bölgede rastlanabilen hastalıklar, coğrafi ve iklimsel koşullar vb.

•

Görev süresi: riskli bölgelerde görev süresi uzadıkça, maruziyete bağlı olarak risk

de artar
•

Barınma ve beslenme koşulları

•

Kişisel tıbbi geçmiş

•

Kişisel tercih ve tavırlar: uyulması gereken sağlık kurallarına kişinin uyması /

uymaması

5.2. Hastalıkların Bulaşma Yolları
•

Temas Yoluyla Bulaşma (ör: bit veya uyuz etkeninin bulaşması)

•

Doğrudan temas

(hasta kişi ile yakın temas)
•

Dolaylı temas

(hasta kişiye ait eşya kullanımı, mesela tarak, havlu vb.)
•

Sindirim Yoluyla Bulaşma (gıda zehirlenmeleri)
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•

Vektör ile Bulaşma (sivrisinek, karasinek, kene vb.)

•

Cinsel Yollarla Bulaşma

•

Kan Yolu ile Bulaşma

(hastaya ait vücut sıvılarının sağlam kişinin mukozası veya açık yarası ile temas
etmesi yeterlidir)
•

Havadan Bulaşma

(öksürme, hapşırma gibi havaya damlacık yayılması sonucu bulaşma)
•

Toprak Yoluyla Bulaşma

(tetanoz etkeni gibi dayanıklı mikroorganizmaların topraktan yolu ile açık yaraya
bulaşması sonucu)

5.3. Sağlık Tehditlerine Yönelik Hazırlıklar
•

Gidilecek bölge ile ilgili bilgi edinme

•

Bölgeye has tehlikeler ve hastalıklar

•

İklim ve irtifa

•

Kültür ve adetler

•

Aşılanma

•

Bulaşma yollarını gözeterek önlem alma (vektörlere karşı korunma, giysi seçimi

•

Korunma amaçlı ilaç kullanımı (profilaktik tedavi )

•

Kişisel hijyen ile ilgili konuların gözden geçirilmesi

•

Kişisel ilkyardım ve ilaç çantası hazırlama

vs)

59

5.4. İklim Şartlarının Etkileri
Sıcak İklimler
•

Vücuttan çıkan su ve mineral kaybına sebep olur.

•

İdrar rengi, vücudun su seviyesiyle ilgili ipucu verebilir. Vücutta su kaybı olması

durumunda idrar renginde koyulma gözlenir.
•

Fiziksel eforla birleştiğinde sıcak bitkinliği ve sıcak çarpmasının ihtimali artar.

•

Vücut ısısı, zamanında müdahale edilmez ise yaşamı tehdit edebilecek kadar

artabilir.
•

Kilolu kişilerde sıcağa tolerans düşebilir.

Soğuk İklimler
•

İlk ve en aşikar belirti titremedir. İnce ancak çok kat giyinmek izolasyonu en üst

seviyede tutar. Üşüme başlayınca titreme de artar.
•

Rüzgar ve rutubet ısı kaybını arttırır, pamuklu kıyafetler soğuk ortamlarda tercih

edilmemelidir.
•

Soğuğa maruziyet ortadan kaldırılmalıdır, ıslak kıyafetler uzaklaştırılmalıdır.

•

Soğuk ortamlar, vücudun su ihtiyacını fark etmeden ihmal etmemize neden

olabilir.
•

Zayıf (yağsız) kişilerin soğuğa toleransı düşük olabilir.

5.5. Çevresel Sağlık Tehditleri
Yiyecek ve İçecekler
•

Arama kurtarma operasyonlarında ideal olan sadece bölge dışından getirdiğimiz

paket yiyecekler ile beslenmektir. Ancak insani yardım çalışmaları gibi daha uzun görevlerde
bu durum mümkün olmayabilir.
•

Yiyecek hazırlamadan önce eller yıkanmalı ve temiz bir şekilde kurutulmalıdır.
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•

Çiğ veya az pişmiş gıda tüketilmemelidir.

•

Meyveler soyularak veya kabukları kırılarak tüketilmelidir.

•

Sebzeler kullanılmadan önce sterilize edilmelidir.

•

Hazırlandıktan sonra bekleyen yiyecekler tercih edilmemelidir.

•

Şüpheli sular kaynatılmalıdır, kaynatılmadan temizlik amaçlı dahi olsa (diş

fırçalama vs) kullanılmamalıdır. İçinde partikül olan sular önce süzülmeli sonra
kaynatılmalıdır.
•

Çiğ süt tüketilmemelidir.

•

İçecekler ile buz tüketilmemelidir.

Hayvanlar Isırıkları
•

Öncelikle afet bölgesindeki başıboş hayvanlarla olan temas minimumda olmalıdır.

•

Isırıklar için ilk yardım, temiz su ve sabunla yıkama şeklinde olmalıdır. Özellikle

memeli hayvan ısırıkları ve diğer derin yaralar hava almayacak biçimde kapatılmamalıdır.
Sürüngen ve böcek sokmalarından korunmak için;
•

Vücudu açık bırakan giysiler giyilmemelidir.

•

Örümcek veya akreplerin yuvalanabileceği kuytu yerlere eller veya parmaklar

sokulmamalıdır.
•

Portatif tuvalet, duş vb. yerlere giderken mutlaka fener gibi bir aydınlatma

ekipmanı kullanılmalıdır.
•

Giysi ve ayakkabılar kontrol edilmeden giyilmemelidir.

Vektörler
Bir organizmadan diğerine hastalık etkenini taşıyan canlıları (genelde böcekler)
vektör olarak tanımlıyoruz.
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Görev için bulunduğumuz / bulunacağımız bölgede vektörle bulaşan hastalık mevcut
ise mutlaka önlem alınmalıdır.
Tropik ve subtropik kuşakta kalan birçok ülkede sıtma hastalığının etkeni ve bunu
taşıyan vektör (anofel; bir sivrisinek türü) mevcuttur.
Ülkemizde de küçükbaş hayvanlardan (koyun ve keçi gibi) aldıkları hastalık etkenini
(nairovirus) insanlara bulaştırabilen keneler, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi’ne sebep
olmaktadır. Bu hastalık küçükbaş havanlardan büyükbaş hayvanlara geçtiğinde ciddi bir
hastalık yapmaz iken, insanlarda tedavisi zor bir tablo oluşturmakta ve yüksek oranda da
ölüme neden olmaktadır.

5.6. İlkyardım Çantası ve Kişisel İhtiyaçlar
İlkyardım ve Kişisel İlaç Çantası
•

Flaster

•

Antiseptik yara temizleyici

•

Gazlı bez ve sargı bezi

•

Bandaj

•

Böcek kovucu

•

Oral Rehidratasyon Tozu (vücudun kaybettiği sıvı kaybını karşılayacak şeker ve

tuz karışımı, eczanelerde bulunabileceği gibi saha şartlarında da hazırlanabilir)
•

Sürekli kullanılan ilaçlar (var ise)

•

Makas ve çengelli iğne

•

Termometre

•

Eldiven

•

Uzay battaniyesi

Kişisel İhtiyaçlar

62

•

Fener ve yedek piller

•

Kibrit/çakmak

•

Sabun

•

Islak mendil, tuvalet kağıdı

•

Ayna

•

Matara ve su filtresi

•

Gözlük/güneş gözlüğü

•

Şapka

•

Kulak tıkacı

•

Saat

•

Basit ağrı kesici ilaçlar (parasetamol vb)

•

Kalem ve kağıt
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Uygulama
Afet çalışanlarının gittikleri bölgelerde yaralanmaları veya hastalanmaları nasıl bir soruna
neden olabilir? Araştırınız
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Uygulama soruları
Afet bölgesine giden personelin hastalanmaması için neler yapılmalıdır?
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Bölüm sonu soruları
1. Afet bölgesinde çalışacak ekiplerin saplığını tehdit edebilecek faktörler nelerdir?
2. Afet bölgesinde çalışan ekiplere hastalıklar hangi yollardan bulaşabilirler?
3. Afet bölgesinde çalışan ekiplerin hastalanmasında sıcak iklim şartlarının etkisi nasıldır?
4. Afet bölgesinde çalışan ekiplerin hastalanmasında sıcak iklim şartlarının etkisi nasıldır?
5. Afet bölgesinde çalışan ekipler için çevresel sağlık tehditleri nelerdir?
6. Afet bölgesinde çalışan personelin ilk yardım çantasında hangi malzemeler olmalıdır?
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6. DURUMSAL FARKINDALIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Durumsal Farkındalık
2. Politik Faktörler
3. Ekonomik Faktörler
4. Kültürel Faktörler
5. Çevresel Faktörler
6. Kalabalıklar ile Temas
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Durumsal farkındalık ne demek?
2. Durumsal farkındalığı etkileyen faktörler nelerdir?
3. Kalabalık ile nasıl temas edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Durumsal farkındalık

Durumsal farkındalığın

Literatür tarama, ders

tanımını öğrenir

materyalleri

Durumsal farkındalığı

Durumsal farkındalığı

Literatür tarama, ders

etkileyen faktörler

etkileyen faktörleri öğrenir

materyalleri

Kalabalık ile temas

Afet bölgelerinde Kalabalık

İnternet, literatür taraması,

ile temasın oluşturacağı

Ders materyalleri

sorunları öğrenir
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ANAHTAR KAVRAMLAR
1. Durumsal farkındalık
2. Kalabalık ile temas
3. Durumsal farkındalık ve etkileyen faktörler
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Giriş
Durumsal farkındalık, içinde bulunduğumuz ortam ve zamanla ilintili olarak
etrafımızdaki kritik bilgileri, algılama, kavrama ve işleme yeteneği olarak isimlendirilebilir.
Bir örnekle açıklamak gerekir ise;
“Arkanızda, görüş açınızın dışında sizinle hemen hemen aynı hızda yürüyen birisi var,
aranızdaki mesafe giderek kapanmakta...”
Yukarıdaki çevresel bilgiye, zaman ve mekan bilgisini de ekleyelim, önce durum
bilgisini, sonra da çevresel bilgiyi okuyalım.
Durum 1: Sabah işe gitmek için metrobüs/otobüs sırasındasınız.
Durum 2: Gece geç saatte boş bir sokaktan evinize yürüyorsunuz.
Sanıyorum ki, bu iki durumun sizde uyandırdığı düşünceler aynı olmamıştır ve bu
örnek durumsal farkındalık denilen kavramı anlamanıza yardımcı olmuştur.

6.1. Durumsal Farkındalık
Farklı bir ülkede ve tanımadığımız bir coğrafyada kendi emniyetimizi sağlayabilmek
için bulunduğumuz çevreyi okuyabilmek önemli avantajlar sunar.
Farklı coğrafyalara gitmeden önce, o ülke hakkında bilgi edinmek, ülkeye vardığınızda
ise gözlem yapmak ve kendinize yakın gördüğünüz yerli halktan kişiler ile iletişim kurmak
size faydalı bilgiler kazandıracaktır.
İçinde bulunduğumuz bölgeyi/durumu anlayabilmek için aşağıdaki faktörleri
gözetmemiz gerekmektedir.
•

Politik Faktörler

•

Ekonomik Faktörler

•

Kültürel Faktörler
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•

Çevresel Faktörler

6.2. Çevremizi Okumak
Politik Faktörler : Bulunduğumuz çevrenin politik faktörlerini önceden bilip ona göre
tedbir almamız gereklidir.
•

Bulunduğumuz bölgede politik iklim nasıl?

•

Çalışma alanımızda devlet otoritesi kendini hissettiriyor mu?

•

Bölgede herhangi bir politik sürtüşme yaşanıyor mu?

•

Herhangi bir grubu temsil eden renk veya işaret var mı?

Ekonomik Faktörler: Gidilen bölgenin ekonomik durumu bölgede çalışmak için
önemli bir kriterdir. Arama- kurtarma ekiplerinin zor durumda kaldığı veya kaybolduğu
olaylar bilinmektedir.
•

Bulunduğumuz bölgede ekonomik durum nasıl?

•

Olay bu ekonomik durumu olumsuz olarak nasıl etkiledi?

•

Eğer işsizliği yüksek ise bu durum suç oranlarına yansıyor mu?

•

Bölgede yaşayanlar bizi ekonomik anlamda ne şekilde algılıyor?

Kültürel Faktörler
•

İnsan ilişkileri nasıl?

•

Cinsiyet eşitliği / ayrımcılığı noktasında farklar var mı?

•

Bölge insanının yabancılara tavrı nasıl?

•

Davranışlarınızın tamamı kabul görüyor mu?

•

Farklı algılanma ihtimaliniz var mı?

Çevresel Faktörler
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•

Bulunduğumuz bölgede iklim nasıl?

•

Bölgede sık karşılaşılan hastalıklar nelerdir?

•

Doğa kaynaklı tehlikeler var mıdır ?

•

Doğa kaynaklı afetler var mıdır?

6.3. Kalabalıklar ile Temas
Toplanma sebepleri ne olursa olsun, büyük gruplar üzerinde oluşabilecek kontrol
kaybının afet çalışanları üzerindeki etkileri ciddi olabilir.

Kalabalık ortamlarda kargaşaya neden olan sebepler;
•

Topluluğun olan bitenden habersiz oluşu, bilgi eksikliği.

•

Olan bitenden hoşnut olmama

•

Belirli bir hizmet veya belirli bir iş için geç kalındığı düşüncesi / hissi

•

Kalabalığın iç iletişim ve organizasyon konularında eksikliği

•

Beklemekten sıkılmak
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•

Organizasyonu yapanların (bizlerin) planlama ve uygulama eksiklikleri

•

Sabotaj

Kalabalık ortamlarda kargaşanın engellenmesi için;
•

Kalabalığın bilgilendirilmesi eksiksiz olarak yapılmalıdır.

•

Topluluğa hitap için gerekli iletişim cihazları temin edilmelidir. (megafon,

hoparlör sistemi vs.)
•

Büyük grubun içerisinde bir iletişim zinciri oluşturularak, o gruba ait bir grup

lideri gibi uygun bir yönetim / bilgilendirme çerçevesi oluşturulmalıdır.
•

Olası beklemeler hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

•

Bekleme sürelerini kısaltmak hedeflenmeli, birkaç saat beklenecek yerlerde,

gölgelik, su, tuvalet ve tıbbi yardım vb. olması sağlanmalıdır.
•

Gerekli hallerde kolluk kuvvetlerinden yardım alınmalıdır.
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Uygulama
Afetlerde durumsal farkındalık hakkında araştırma yapınız
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Uygulama soruları
Durumsal farkındalık nedir? Tartışınız
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Bölüm sonu soruları
1. İçinde bulunduğumuz bölgeyi veya durum anlayabilmek için hangi faktörlerin göz önüne
alınması gereklidir ?
2. Afetlerde çevreyi iyi anlayabilmenin avantajları neler olabilir?
3. Çevre okumada kültürel faktörlerin önemi nedir?
4. Afetlerde kalabalıklarla temasın dezavantajları nelerdir
5. Kabalalık ortamlarda kargaşanın engellenmesi için neler yapılmalıdır?
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7. AFET ÇALIŞANLARI İÇİN AFET PSİKOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Psikolojik travma nedir?
2. İkincil travmatizasyon nedir?
3. Psikolojik travmanın belirtileri
4. Yas süreci
5. Afetzedeler ile iletişim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Afetlerin neden olduğu travmalar nelerdir?
2. Afetlerin neden olduğu psikolojik travmalar nasıl anlaşılır?
3. Afete maruz kalmış bireylerle nasıl iletişim kurulmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Afet ve travma

Psikolojik travma

Afetlerin neden olabileceği

Literatür tarama, afetlerin

travmaları öğrenir

incelenmesi, ders materyalleri

Afetlerin neden olabileceği

Literatür tarama, afetlerin

psikolojik travmaların

incelenmesi, ders materyalleri

belirtilerini öğrenir
Afetzede ve iletişim

Afete maruz kalan bireylerle Literatür tarama, afetlerin
iletişimde nelere dikkat

incelenmesi, ders materyalleri

edilmesi gerektiğini öğrenir
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ANAHTAR KAVRAMLAR

1. Travma
2. Psikolojik travma
3. Afet ve travma
4. Afetzede ile iletişim
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Giriş
Afet çalışanlarının güvenlik ve emniyetlerinin birinci sırada geldiğine daha önceki
derslerimizde de değinmiştik. Bu sebeple afet çalışanlarının sağlık konularına da azami özen
göstermesi gereklidir. Ruh sağlığını dışarıda bırakan bir sağlık yaklaşımının da eksik olduğu,
şüphe götürmez bir gerçektir.
Afet çalışanları için afet psikolojisi dersi, hem afetzedelere yaklaşırken tercih
edilen/edilmeyen yöntemler hakkında fikir verirken aynı zamanda ekip için de psikolojik
travmadan korunma başlıklarını içermektedir.

7.1. Psikolojik Travma Nedir?
Kişilerin günlük rutinini bozan, çoğu zaman ani/beklenmedik bir şekilde gelişerek
büyük panik, dehşet veya kaygı yaratan olaylardır.
Çoğu zaman kişi ya da kişiler, ölüm tehlikesi, ağır yaralanma veya fiziksel bütünlüğe
ciddi hasar verebilecek bir olaya tanıklık etmişler veya bu durumun içerisinde bulunmuşlardır.
Psikolojik travmanın etkileri herkes için aynı olmayabilir. Psikolojik travmanın
belirtilerinin anlaşılarak, gereken zamanlarda erken yardım sağlanması, Travma Sonrası Stres
Bozukluğu gibi uzun süreli ve ağır tabloların engellenmesini sağlayabilmektedir.
Bu destek sadece afetzedeler, depremzedelere ya da yardıma ihtiyacı olan kişiler için
değil, aynı zamanda insani yardım veya arama kurtarma işinde bölgede çalışan kişilere de
uygulanması gerekmektedir.
İkincil travmatizasyonu afet bölgesinde çalışan kişiler de yoğun bir şekilde
yaşamaktadır.
Kişilerin verdiği travma reaksiyonları farklı olabilmektedir, aşağıda reaksiyonu
etkileyen bazı etmenler yazılmıştır.
•

Yaş, cinsiyet, medeni durum

•

Kişilik özellikleri, yetişme biçimi ve kültür
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•

Zeka ve nörolojik sağlık

•

Geçmiş travma öyküsü veya psikolojik sorunlar vb.

7.2. İkincil Travmatizasyon Nedir?
Travmatik olay birebir yaşanmamıştır. Ancak yaşayan kişiler, yaşanan ortam vb.
faktörlerle temastan dolayı etkileşim olmuştur.
•

Öğrenilmiş veya dolaylı yoldan tanık olunmuştur.

•

Aşırı özdeşim sonucu da olabilir.

Afet çalışanları için dikkatli olunması gereken konulardan bir tanesi de, kişiler ile
empati kurarken, onların sorunlarını üstlenmemeleridir.
Zira afet çalışanları çoğu zaman bir değil, birçok kişi ile temas halindedir. Onlarca
insanın sorununu içselleştirmek ise afet çalışanları için ciddi sorun yaratabilecek bir stres
kaynağı olmaktadır.

Kişiler ile empati yaparken, onların sorunları üstlenilmemelidir!

7.3. Travmanın Psikolojik Belirtileri
•

Asabiyet, öfke

•

Kendini veya başkalarını suçlama

•

Geri çekilme / izolasyon

•

Olayın tekrarlayacağından korkulması

•

Donakalmak

•

Çaresizlik hissi

•

Değişken ruh hali

•

Üzüntü, depresyon, keder
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•

İnkar/ Olayı kabullenememe

•

Hafıza veya konsantrasyon problemleri

7.4. Travmanın Fizyolojik Belirtileri
Psikolojik travma yaşayan kişilerde, psikolojik belirtilere ek olarak fizyolojik belirtiler
de gözlemleyebiliyoruz. Bu belirtilere sadece afetzedelerde değil, aynı zamanda olay yerinde
çalışan ve ikincil travmatizasyon yolu ile etkilenen arkadaşlarımızda da rastlayabiliriz.
•

İştah kaybı

•

Baş ağrısı, göğüs ağrısı

•

İshal, bulantı, karın ağrısı

•

Hiperaktivite (aşırı hareketlilik)

•

Apati (hissizlik, duygu yoksunluğu)

•

Madde kullanımında artış (alkol, sigara vb)

•

Uyku bozuklukları, kabus görme

•

Yorgunluk

7.5. Yas Süreci
Yakınlarını kaybetmiş kişilerde, bilhassa eğer ölüm afet ya da kazaya bağlı olarak
beklenmedik ve ani bir şekilde gerçekleşmiş ise, birtakım yas reaksiyonları izlenmektedir.
Aşağıdaki aşamalar çoğu zaman sıralı izlenmek ile beraber, süreç herkes için aynı
olmayabilir. Sıralama farklı olabileceği gibi tüm basamaklar da izlenmeyebilir.
•

Şok ve inkar

•

İsyan, kızgınlık

•

Pazarlık

•

Depresyon

86

•

Kabullenme

7.6. Afetzedeler ile İletişim
Afetzedelerle iletişime geçerken, uygulanması gereken birincil aşama dinlemektir.
Dinlerken, zaman zaman dinleyen ve yardım etmek isteyen kişi fikir vermeyi ya da olayla
ilgili örnek vermeyi isteyebilir, ancak; travma yaşayan kişilerin kendilerini tamamen ve doğru
ifade etmelerine izin vermek ve sadece onları dinlemeye odaklanmak gerekmektedir.
•

Dinleyin!

•

Empati kurun ancak sorunları sahiplenmeyin.

•

Kimsenin durumunu kıyaslamayın ve acılarını küçümsemeyin veya durum ile

yaklaşımını eleştirmeyin.
•

Asla tutamayacağınız sözleri vermeyin!

•

%100 emin değilseniz kesin konuşup umut vermeyin!

•

Aşağıdaki söz ve kalıpları kullanmaktan kaçının; anlık olarak vereceğiniz sözleri

tutamamanız halinde sadece o kişiyi ya da kendinizi değil, aynı zamanda kurumunuzu da zor
bir duruma sokacağınızı aklınızda tutmanız gerekmektedir.
•

“Anlıyorum!”

•

“Üzülme, ağlama!”

•

“Ağla, açılırsın!”

•

“Atlatırsın bunu, güçlüsün sen!”

•

“Her şey yoluna girecek...”

•

“En azından...”

Afetzedelerle iletişim kurarken, psikolojik travma geçiren bir kişiyle iletişime
geçtiğinizi hiçbir zaman unutmayın. Birincil tepki olarak öfke ile karşılaşabileceğimizi daha
önce bahsetmiştik. Öncelikle anlamamız gereken nokta, söz konusu kişinin öfkesini, bir afet
çalışanı olarak asla kişisel algılamayın. Psikolojik travma geçiren kişinin gösterdiği tepkileri,
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koşullar içinde değerlendirdiğinizde, normal olarak kabul

etmeniz gerekir. Eğer

yapabiliyorsanız, o kişiyi empati kurmaya yönlendirebilirsiniz. Her zaman dinleyin ve yapıcı
olun.
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Uygulama
Afetlerde yaşanan travmaları araştırınız?
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Uygulama soruları
Afet çalışanları da psikolojik travma yaşayabilirler mi, araştırınız ?
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Bölüm sonu soruları
1. Psikolojik travma nedir?
2. İkincil travma nedir?
3. Travmanın psikolojik belirtileri nelerdir?
4. Travmanın fizyolojik belirtileri nelerdir ?
5. YAS süreci nedir?
6. Arama kurtarma personelini afetzedelerle iletişim nasıl olmalıdır?
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8. AÇIK HAVADA GECELEMEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Açık havada gecelemek
8.2. Açıkta gecelemenin zorlukları
8.3. Uygun bölge seçiminin yapılması
8.4. Barınak çeşitleri
8.5. Kolaylıklar (fasiliteler)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Açık havada gecelemek için nelere dikkat edilmelidir?
2. Açıkta havada gecelemek için yer seçiminde nelere dikkat edilmelidir?
3. Açık havada hangi tür barınaklar kullanılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Açık havada gecelemek

Gecelemenin Önemi

Afetlerde açık havada nasıl

Afetler üzerine yapılan

geceleneceği

çalışmaların incelenmesi

Afetlerde barınma ve

Afetler üzerine yapılan

gecelemenin neden önemli

çalışmaların incelenmesi

olduğunun farkına varmak
Uygun bölge seçimi

Afet veya acil durumda

Afet ve acil durumlarda

gecelemek için uygun yer

yapılan uygulamalar ve

seçiminin nasıl yapılması

önerilen yayınlar

gerekitği bilgisine sahip
olmak
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ANAHTAR KAVRAMLAR
1.Afetlerde barınma
2. Acil durumda barınma
3. Afetlerde geceleme
4. Acil durumda geceleme
5. Gecelemede uygun yer seçimi
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Giriş
Açıkta gecelemek neredeyse tüm afet çalışanları için kaçınılamayacak bir durumdur.
Yapılan işin doğası gereği göreve gidilen çoğu alanda konaklamaya uygun mekan
bulunmadığından çadır veya benzeri bir ortamda barınma söz konusudur.
Alışmamış personel için rahatsız ve endişe verici olan bu durum, tecrübeli personel
arasında ise hoş bir değişiklik olarak bile algılanabilmektedir. Neler ile karşılaşılabileceğinin
bilinmesi ve hazırlıklı olmak konforu ciddi oranda artırabilmektedir.
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8.1. Açık Havada Gecelemek Ne Demek?
Afet veya acil durum sahnelerinde barınmaya uygun bina olmaması halinde veya
binaların barınma amaçlı olarak kullanımının uygun olmayacağı durumlarda bu ihtiyacın kısa
süreli olarak açık havada tente, bivak, çadır vb. barınaklar yardımı ile sağlanmasına “açık
havada gecelemek” diyoruz.
Bivak Fransızca kökenli bir kelimedir ve bivaklamak (bivak torbası vb) şeklinde de
kullanılabilir. Kimilerinin içinde vücut ısısını korumaya yardımcı olan alüminyum kaplamalar
mevcuttur. Çoğu, su geçirmeyen malzemeden üretilir.

8.1.1. Gecelemek Neden Önemli?
Gecelemek/barınma, en temel fizyolojik ihtiyaçlarımızdan olan uykuyu sağlamaya ve
güvende hissetmeye imkan verir. Sağlıklı bir uyku, konsantrasyon ve bir sonraki gün için
gereken performansı göstermek, operasyonel kararları doğru şekilde alabilmek için çok önem
taşımaktadır. Kısmen kaliteli bir uyku bizim hem fizyolojik ihtiyaçlarımızı karşılamamız hem
de kendimizi dışarıdaki travmalardan biraz olsun izole etmemiz için çok önemlidir.
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Maslow Piramidi
”İhtiyaçlar hiyerarşisi”

Kendini
gerçekleştirme
Öz saygı
Aidiyet, sahip olma ve sevgi
Güvenlik & emniyet
Fizyolojik ihtiyaçlar
8.2. Açıkta gecelemenin zorlukları
Alışmamış insanlar için açıkta gecelemek anlamında söz konusu olabilecek bazı
zorluklardan söz edecek olursak;
Çevresel etkilere açıklık
•

İklim koşulları : Hava sıcak olduğunda çadırınız sıcak, hava soğuk olduğunda ise

soğuk olacaktır. Bunun yanı sıra yağış var ise barınağınız yeterli korumayı sağlayamayabilir.
Barınak görece çukur bir alanda ise bu ciddi bir sıkıntı yaratabilir. Yıldırımlı havalarda kamp
kurmak çok zorlanılmadıkça kabul edilebilir değildir. Çünkü taşınan elektronik malzemeler
yüzünden bulunduğunuz alana yıldırım düşme riski de zaman zaman söz konusudur. Çadırda
beslenme ile mutfakta beslenme açısından çok fazla bir fark yoktur. Yani çadırda bslenme
asla sorun olmaz.
•

Ses (gürültü) : Çadır ya da bivak torbası ses izolasyonu sağlamadığından çevresel

etkenlere maruz kalmak mümkündür.
•

Işık : Geceleme esnasında yapay ışıklandırmaya tabi olduğunuzdan tüm işlerinizi

fener ya da kafa lambası yapmanız gerekmektedir. Ayrıca gün doğduğunda ışık neden ile
uykunuza devam edemeyebilirsiniz.
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•

Yetersiz hijyen koşulları : Gerek börtü böceklerden uzak kalma ve gerekse

tuvalet/duş gibi ihtiyaçlar açısından zorluklar yaşanabilmektedir.
•

Toz ve çeşitli alerjenlere maruz kalma

Fiziksel etkilere açıklık
•

Yaban hayvanlarından ya da orman yangınları esnasında alandan kaçan tüm

canlılardan belli bir mesafede kalmanın zorluğu
•

Taş düşmesi, çığ ya da sel gibi etkenlere açık olmak

8.3. Uygun Bölge Seçimi
8.3.1. Afet kaynaklı tehlikeler açısından değerlendirme
Gecelenecek alan, olası tehlikelerden uzak olmalıdır. Objektif bir risk görüyorsak
orada konaklamamayı tercih etmeliyiz. Alanın risklerini orada bulunma sebebimizin yanı sıra,
ana nedenden bağımsız olarak da değerlendirilmeliyiz. Çünkü çoğu afet, gerçekleştiği esnada
başka tehlikelere ve acil durumlara da yol açmaktadır.
Örneğin; deprem bölgelerinde binalar yıkılmış olacağı için binaların çevreleri riskli
olabilir. Ana nedenden bağımsız olarak sormamız gereken bazı sorular ise;


Tehlikeli madde kaynağı var mı, buna yakın mıyız?



Yangın ihtimali var mı?



Zarar görmüş baraj var mı?



Yatağı değişmiş ya da debisi artmış akarsu var mı?

8.3.2. Emniyet açısından değerlendirme
Afete sebep olan nedene ek olarak, konaklanacak bölgenin tüm olası riskleri, emniyet
açısından da değerlendirilmelidir. Uzun süreli konaklanacak bir alanda aşağıdaki özellikler
aranmalıdır.
•

Olay yerine veya çalışma alanına yakın olmalıdır
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•

Emniyet açısından değerlendirilecek risklerin bazıları aşağıdadır;

o

Fiziksel güvenlik konuları

o

Politik riskler (ırk, mezhep, din vb)

o

Alanın kalabalık grupların toplanmasına elverişli oluşu

•

Araç ulaşımına uygun olmalıdır

•

Genişleme imkanı olmalıdır, yardıma gelecek kişiler de göz önüne alınmalıdır

•

Kolaylıkların konumlandırılabileceği alanlara yakın olmalıdır; duş-tuvalet-

mutfak-çöp alanı oluşturmaya uygun noktaları kast ediyoruz.

8.4. Barınak Çeşitleri
•

Çadır : Her türlü olumsuz hava koşulundan korunmak için ideal bir sığınaktır.

Ayrıca çadır, uyku ihtiyacını gidermek ve personelin kendini güvende hissetmesi için de iyi
bir barınaktır. Çadıra girerek dinlenmeye çekilen personelin travmatik ortamdan tamamen
uzaklaşması ise büyük bir avantajdır.

•

Tente: Yan duvarları olmayan bir tente güneşten ve çiseleme şeklinde yağmurdan

korunmak için önemlidir.
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•

Vasıtalar: Kamyonet, otobüs gibi araçlarda konaklanabilir. Ancak çok sıcak ya da

çok soğuk havalarda sıkıntı yaşanabilir.
•

Bivak torbası

•

Emprovize (doğaçlama) Barınaklar : İglo yani kar mağarası benzeri yapılar.

Ancak ağaç kovukları barınak olarak kullanılmamalıdır. özellikle yıldırımlı havalarda ciddi
yaşamsal riskler yaratabilir.

8.5. Kolaylıklar (Fasiliteler)
Kolaylıların (fasilitelerin) kapasitesi kullanıcı sayısına göre hesap edilmelidir.
Dışarıdan yardım amaçlı gelecek kişileri ya da bazı mağdurları da göz önünde
bulundurduğumuzdan, sayının artacağını düşünerek ve vardiya düzenini hesaba katarak bir
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bölge seçmemiz gerekebilir. Tüm personel fasilitelerin yerleri konusunda bilgilendirilmelidir;
neresi mutfak neresi çöp alanı net bilinmelidir. Ayrıca bu bölgelerde sürekli hareketlilik
olabileceğinden uyku alanından uzak olmalıdır.
•

Tuvalet : toprağa geçişin söz konusu olduğu durumlarda

çevredeki su

kaynaklarına yakın olmamalıdır. Atıklar yakılacak veya transfer edilecek ise çevresi buna
uygun, örneğin araç ulaşımına müsait olmalıdır.
•

Duş ve lavabolar : atık su toprağa ve temiz

su kaynaklarına yakın alanlara

verilmemelidir. Atık suyun bertaraf edilemediği durumlarda ise doğada çözülebilen sabun
kullanılmalıdır. Kimyasal sabun ve deterjan kullanımını, doğaya karışarak zarar vereceğini
göz önünde bulundurarak yasaklamış durumdayız.
•

Yeme – içme alanı : yaban hayatı, böcek ve sinekler için cazibe merkezi

olabileceğinden yaşam ve uyku alanından ayrılmalıdır. Sadece personele hizmet verecek ise
afetzedelerin görebileceği bir yerde olmamalıdır. Kapısı dışarı değil kampın içine bakacak
şekilde yapılmalıdır. Lojistik araçlarının yaklaşabileceği bir alanda olmalıdır. Ancak lojistik
araçlarının yanaşabileceği öncelikli alan olarak tuvalet alanı tercih edilmelidir, bunların farklı
şekilde taşınması daha zordur.
•

Atık depolama alanı : Bu bölge de yeme - içme alanı ve mutfak gibi yaban

hayatını çekebileceğinden, yaşam alanından uzak olmalıdır. Çöpler açıkta kalmamalı, bertaraf
için uygun bir lokasyon seçilmelidir.
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Uygulama
Açık havada geceleme ile ilgili araştırma yapınız.
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Uygulama soruları
Açık havada gecelemenin yaratacağı sorunlar neler olabilir?
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Bölüm sonu soruları
1. Afetlerde veya doğa arama kurtarma çalışmalarında ekipler neden dışarıda gecelemek
zorunda kalırlar?
2.Açıkta gecelemeni zorlukları nelerdir ?
3. İklim koşulların açık havada gecelemeyi nasıl etkiler?
4. Açık havada geceleme sırasında ışı ve sesin nasıl bir etkisi olabilir?
5. Açık havada gecelemek için gereken bölge hangi kriterlere göre seçilmelidir?
6. Açık havada gecelemek güvenli midir?
7. Her türlü olumsuz hava koşullarında en ideal sığınak hangisidir?
8. Bivak torbası açık havada nasıl kullanılır?
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9. NAVİGASYONUN TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Navigasyonun ne olduğu
9.2. Afet çalışanı için navigasyonun önemi
9.3. Harita ve ölçek
9.4. Pusula ve yönler
9.5. Sahada yer tarifi / yer tespiti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Açık arazide yön nasıl bulunur?
2. Pusula kullanarak bir noktadan diğer noktaya nasıl gidilir?
3. Topografik haritalar navigasyon için nasıl kullanılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Arazide yön bulma

Arazide yön nasıl bulunur,

Afetler üzerine yapılan

yön bulma yöntemlerinin

çalışmaların incelenmesi

öğrenilmesi
Pusula nasıl kullanılır

Sahada pusulanın nasıl

Afetler üzerine yapılan

kullanılabileceğinin

çalışmaların incelenmesi

öğrnilemsi
Topografya haritaları

Topografya haritalarını

Afet ve acil durumlarda

okuyabilmeyi öğrenme

yapılan uygulamalar ve
önerilen yayınlar
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ANAHTAR KAVRAMLAR

1.Navigasyon
2. Pusula ve yön bulma
3. Haritalar
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Giriş
Afet çalışanları için navigasyon sadece yolculuk ederken kullanılan bir yeti değildir.
Kimi zaman sahadaki yerimizi bildirmek veya tespit etmek için, kimi zaman da sahadaki bir
ekibimize ulaşmak için navigasyon metotlarından faydalanırız.
Bu sebeple; tanımadığı bir coğrafyada bulunan ve navigasyon imkânı olmayan bir
ekibin sürekli olarak ‘kayıp’ olduğunu söylemek çok da hatalı olmaz.

9.1. Navigasyon Ne Demektir?
Bir araç veya taşıtın, hatta personelin bir noktadan diğerine seyahat ederken,
hareketinin gözlem ve kontrolünü yapan çalışma disiplinine navigasyon adı verilir.
Daha geniş bir anlatımla; konum ve yön belirlemeye dair yapılan tüm çalışmalara
navigasyon denir.

9.2. Afet Çalışanı İçin Navigasyonun Önemi Nedir?
Afetler bazen kentleri kırsala çevirirler. Örneğin bir deprem gerçekleştikten sonra
sokaklar veya adres tanımlanamaz, tarif mümkün olmayabilir. Gittiğiniz ülkelerde bazen
Latin alfabesi bile kullanılmamaktadır. Bu nedenlerle yer belirlemek daha da zorlaşmakta ve
ciddi zaman kaybına yol açmaktadır.

9.2.1. Neden Pusula?
Öncelikle GPS/GLONASS cihazlarından biraz söz edelim. Bu sistemler askeri amaçla
geliştirilmiş ve 1990’ların ortasında da sivil kullanıma açılmıştır. Zaman içinde daha doğru ve
hızlı konum tespiti yapacak şekilde geliştirilmişlerdir (Şekil 9.1).
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Şekil 9.1. Navigasyon amaçlı kullanılabilen bir GPS’in görünümü.
Peki neden pusulayı tercih ediyoruz?


GPS/GLONASS cihazları pile bağımlılar, pil bittiğinde kullanılmaları mümkün

olmamaktadır.


Soğuk/sıcak havalarda handikapları olabiliyor. Özellikle soğuk havalarda batarya

veya ekrana bağlı olarak sorunlar yaşanabiliyor.


LCD / dokunmatik ekranlar aşırı sıcak ya da soğuk sebebiyle bozulabiliyor.



Elektronik cihazlar olduğundan, düşürme vb karşı hassaslar.



Menülerini bilmeyen kullanıcılar için karışık olabiliyorlar. Kullandığınız cihazı

mutlaka tanıyor olmanız gereklidir.
Pusulaların ise dizaynı birbirine yakındır, basit bir işlem yaptıklarından kullanımları
da kolaydır, bozulma ihtimalleri yok denecek kadar azdır. Ancak kullanılan alandaki büyük
metallerden ve enerji hatlarından etkilenirler ve beraberinde harita kullanılması gereklidir.

9.3. Harita ve Ölçek
Yeryüzünün veya bir parçasının, belirli bir oranda küçültülerek kağıt üzerine
aktarılmış çizimine harita diyoruz. Ancak haritaya baktığımız zaman anlamlı bir veri elde
edebilmek için haritanın ölçeğini de bilmek ve hesaplamalarda bundan faydalanmak
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durumundayız. Örneğin eş yükselti eğrilerini, yükseklik ve derinlikleri gösteren farklı renkleri
bilmemiz gerekiyor.
Harita belirli bir ölçeğe göre küçültülerek çizilmiştir. Ölçeği aşağıdaki gibi formüle
edebiliriz;

Ölçek = Harita mesafesi/Arazi Mesafesi
Örneğin; 1/25.000 ölçekli bir haritada 1 cm görünen yer gerçekte 250 m.ye karşılık
gelmektedir. 1/100.000 ölçekli bir haritada ise 1 cm. mesafe gerçekte 1 km.ye karşılık
gelmektedir.

9.4. Pusula ve Yönler
Pusulaların tamamının tasarımı ve özellikleri birbirine çok benzer. Çok basit bir sistem
olduğu için kullanımı çok kolaydır.
Pusulanın sağ alt tarafında yer alan L şeklindeki kısmın ismi Grid Cetveli’dir (Şekil
9.2). Grid cetveli özellikle topoğrafik detaylara sahip haritalarda koordinatların daha kolay
tespiti için kullanılmaktadır.
Pusulanın sağ ve sol tarafında inç ve metrik olarak cetvel yer alır (Şekil 9.2). Ayrıca
pusulanın ayna kısmı vardır, burada nişan çizgisi ve gez yer alır. Bileziğin altındaki kırmızı ve
siyah kısımlar ise oryantasyon oku olarak isimlendirilir, baktığımız yönün açısını belirlemekte
veya belirlenen bir istikamet açısına bakmak için kullanılır (Şekil 9.2).
Temel olarak iğnenin kırmızı ucu kuzeyi, beyaz ucu ise güneyi gösterir. Hatırlatmakta
fayda vardır ki; navigasyon konusunda 3 farklı ‘kuzey’ vardır. Birincisi gerçek kuzey
(dünyanın kuzeyi), ikincisi manyetik kuzey (pusula dünyanın manyetizmasına göre gösterdiği
kuzey), üçüncüsü ise harita kuzeyidir. Kuzey 0 ya da 360 olarak gösterilir. Sadece pusula
ile yön buluyorsak uzun mesafelerde bu 3 kuzey arasındaki farklar dikkate alınarak
hesaplamalar yapılmalıdır. Günümüzde özellikle uzun mesafelerde modern navigasyon
cihazları kullanmamızın bir sebebi de budur.
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Şekil 9.2. Pusulanın görünümü.

9.5. Sahada Yer Tarifi / Yer Tespiti
Haritanın sağ tarafı doğu, alt tarafı güney, sol tarafı batı, üst tarafı ise kuzeydir.
Bunlara ana yön denmektedir. Bir de ara yönler vardır; kuzeybatı, güneybatı, kuzeydoğu,
güneydoğu gibi (Şekil 9.3).
Ara yönler ile ana yönlerin arasında kalan açıları ifade etmek istediğimizde ise; önce
ana yönü sonra da ara yönü isimlendiririz. Örneğin kuzey kuzeydoğu, doğu kuzeydoğu gibi.

Şekil 9.3. Ana ve ara yönlerin coğrafik konumları.
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Pusulayı bulunduğumuz yeri tarif etmek amacıyla kullanacaksak, karşımdaki kişinin
önünde mutlaka harita olmalıdır. Tarif yapılacağı zaman nirengi olarak yeri değişmeyecek,
sabit bir varlık seçilmesi gerekmektedir. Bizi bulacak kişinin haritada bulabileceği 2 nokta
seçmek anlamlı olacaktır. Bulunduğumuz yer bu çizgilerin kesiştiği noktadır.
Haritada bilinen bir noktanın açısı ve mesafesi de biliniyor ise yer tespiti yapılabilir.
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Uygulama
Arama kurtarma çalışmalarında Navigasyon önemli midir?
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Uygulama soruları
Sağlıklı bir Navigasyon için hangi malzemeler kullanılmalıdır? Araştırınız
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Bölüm sonu soruları
1.Navigasyon nedir?
2. Afet çalışanları için Navigasyon neden önemlidir?
3. Navigasyon için pusulanın önemi nedir?
4. Ölçek nedir ?
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10. DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAM

120

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Depremin tanımı
10.2. Depremlerin etkileri
10.3. Deprem anında yapılacaklar
10.4. Deprem sonrası yapılacaklar
10.5. Deprem bölgesinde dikkat edilecek konular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Depremler nasıl oluşur?
2. Deprem sırasında nasıl davranmalıyız?
3. Deprem bölgesinde yaşayan insanlar nelere dikkat etmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Depremlerin etkileri

Depremlerin çevre ve

Depremin neden olduğu

toplum üzerindeki etkileri

afetler üzerine yapılan
çalışmaların incelenmesi

Deprem sırasında ve

Deprem meydana

Depremin neden olduğu

sonrasında neler yapılmalı

geldiğinde ve deprem

afetler üzerine yapılan

bittikten sonra insanların

çalışmaların incelenmesi

nasıl davranması gerektiği
Deprem riski olan

Deprem bölgesinde yaşayan

Deprem riski olan bölgelerde

bölgelerde dikkat edilmesi

insanlar nelere dikkat

yapılan çalışmaların

gerekenler

etmeleri gerektiği

incelenmesi
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ANAHTAR KAVRAMLAR

1. Deprem
2. Depremin etkileri
3. Deprem sırasında davranış
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Giriş
Ülkemizde afete neden olan olayları ele aldığımızda, depremin ilk sıraya oturduğunu
görürüz.

Depremlerin afetlere neden olan bu yıkıcı gücü yurdumuz içinde de sınırlı

kalmamaktadır.
Depremler her yıl dünya genelinde onlarca afete neden olduğu gibi, oluşan afetlerin de
en şiddetlilerinden bazılarının depremler tarafından oluşturulduğu da gözden kaçmamaktadır.
Birincil etkileri zaten büyük olabilen depremlerin, bazen farklı afet ve acil durumları
da tetikleyebildikleri bilinmektedir. Tsunamiler, tehlikeli madde kazaları, çığlar, heyelanlar
bunlardan sadece bazılarıdır.

10.1. Deprem Nedir?
Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar
(Şekil 10.1) halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM"
denir.

Şekil 10.1. Deprem sırasında ortaya çıkan dalgalarının görünümü.
Yaygın olarak aşağıdaki sebeplerle karşımıza çıkar;
•

Tektonik hareketler
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Ülkemizdeki

ve

dünyadaki

depremlerin

büyük

çoğunluğu

bu

nedenle

gerçekleşmektedir. Yeryüzünde bulunan tektonik levhaların birbirine çakışması sonucu
gerçekleşen depremlerdir.
•

Volkanik depremler

Volkanik patlama ya da magma hareketleri sonucu meydana gelen depremlerdir.
•

Çöküntü depremleri

Yeraltı mağaralarının çökmesi sonucu meydana gelen depremlerdir.

10.2. Depremlerin Etkileri Nelerdir?
Depremler, aşağıdaki hasarlara neden olurlar;
•

Yapısal Hasarlar (binaların devrilmesi ya da yıkılması) (Şekil 10.2)

Şekil 10.2. Binaların yıkılması ile sonuçlanan yapısal hasarın görünümü.
•

Yapısal Olmayan Hasarlar (eşyaların devrilmesi ya da yer değiştirmesi)

•

Altyapı Hasarları

•

Tesisat hasarları

(elektrik, telefon, doğalgaz, akaryakıt vb.)
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•

Karayolu ve demiryolu hasarları (Şekil 10. 3)

Şekil 10.3. Depremin demiryolunda neden olduğu hasarın görünümü.
•

Hizmet Aksamaları

•

Sağlık

•

Emniyet

•

İletişim

•

Tüketim

Afet bölgesine giderken, ekip olarak donanımlı gitmemiz ve hizmet aksamalarını göz
önünde bulundurmamız gerekir.
Afet yaşanan bölgede görev yapan sağlık ekipleri, emniyet çalışanları vb de aynı
zamanda afetzede durumunda olduklarından hazırlık ve kendine yeterli olabilmek önemlidir.
İletişim kanallarını temkinli kullanmak, gereksiz kullanımdan kaçınmak da doğru olacaktır.
UN (Birleşmiş Milletler) yabancı bir ülkeye yardıma giden ekiplerin minimum 10 gün
boyunca tam anlamıyla kendi kendilerine yeter durumda olmalarını şart koşmaktadır.

10.3. Deprem Anında Yapılacaklar
Büyük deprem sonrasında meydana gelecek artçı depremleri yaşamaya hazır olmak
gerekir. Büyük bir depremin ardından çok sayıda artçı deprem beklenebilir.
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•

Bina içinde

•

Yat, tutun, korun! – Çök, kapan, tutun!

•

Eşya altı / eşya yanına sığın!

•

Deprem anında koşma, hareket etme, camdan atlama!

•

Açık alanda

•

Devrilebilecek eşya, direkler ve binalardan uzak kal.

Binaların tehlike yarıçapı, boyunun 1,5 katı kadardır. Bu nedenle deprem sırasında
binalarla aranızdaki mesafeyi ayarlamak gerekir. Deprem sonrasında zarar görmüş binalardan
uzak durulmalıdır. Örneğin emniyetli bir alana ulaşmak için altı katlı bir binadan 25-30 metre
uzaklaşılmalıdır.
•

Araç kullanırken deprem olduğunda hızınız yavaşlatın

•

Aracı güvenli bir yere çekin ve araçtan çıkın

•

Aracınızı asla duvar diplerine ve köprü altlarına park etmeyin

•

Bulunduğunuz yere göre araçtan çıkın ve dışarıda bekleyin. Trafiğin içinde

yolculuk halindeysek sağa çekip beklemeliyiz. Araç ile kapalı bir yerde örneğin otoparkta isek
aracın dışında ancak yakınında kendimizi güvene almalıyız.

10.4. Deprem Sonrası Yapılacaklar
Deprem sonrasın öncelikle tahliye yapılır. Bulunduğunuz alanda bir deprem olması
durumunda çalışma alanında veya kampta sayım yapılması gerekebilir.
En yakın toplanma bölgesine giderek sayıma katılın.
Toplanma bölgesi uzak ise sayım amaçlı telsiz çevrimi ile de personelin tespiti
yapılabilir. Konuşmaları takip edin.
Eğer bir binadan çıkmış iseniz, binanın taşıyıcıları vs. tekrar kontrol edilmeden binaya
girmeyin.
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Tahliye esnasında –hatta artçıların sürdüğü dönemde- bina hasarsız bile olsa asansör
kullanmayın.
Deprem sonrasında yapılacak arama kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelecek
bir artçı depremde ilk yapılacak şey enkazın tahliyesi be personel sayımı olmalıdır

10.5. Deprem Bölgesinde Dikkat Edilecek Konular
Depremlerin artçı depremlere ek olarak, aşağıdaki olayları da tetikleyebileceğini
unutmayın.
•

Yangın

Tavsiyem “bradford city stadium fire” youtube’dan izleyin
•

Sel ( su yataklarını ve barajların hareketi sonucu)

•

Çığ

•

Heyelan/toprak kayması

•

Tsunami

Acil durumda yapılacakları ve tahliye rotasını öğrenin
•

Tehlikeli madde kazası

Acil durumda yapılacakları öğrenin, tahliye veya yerinde korunma)
•

İletişim

İletişim afet bölgelerinde en can alıcı konudur. Özellikle olayın ilk günlerinde bölgede
telefonla iletişimde ciddi problemleri yaşanmaktadır. Öyle ki afet çalışanlarının
aralarındaki telefonla iletişim,

afet bölgesi ile bölge dışında telefonla yapılacak

iletişimden daha zor olabilmektedir.
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Uygulama
Depremlerin zararları hakkında araştırma yapınız
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Uygulama soruları
Depremlerin verdiği zararları nasıl önleyebiliriz? Araştırınız.
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Bölüm sonu soruları
1.Deprem nedir?
2. Depremlerin olumsuz etkileri nelerdir?
3. Deprem anında nasıl davranılmalıdır?
4. Deprem sırasında nasıl hareket edilmelidir?
5. Deprem bittikten sonra nasıl davranılmalıdır?
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11. METEOROLOJİK AFET BÖLGELERİNDE YAŞAM I

133

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Meteorolojik afetler nelerdir?
2. Meteorolojik acillerin etkilerinden kurtulmak
3. Sel ve heyelanlar
3.1. Sel ve heyelan tanımları
4. Heyelan belirtileri
5. Sel anında ne yapılmalı
6 .Sel ve heyelanda dikkat edilecek noktalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Meteorolojik olaylar afete neden olabilir mi?
2. Heyelanlar nasıl afete neden olur?
3. Meteorolojik olayların neden olduğu afetlerde nasıl davranmalıyız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Meteorolojik olayların

Ne tür meteorolojik

Meteorolojik kaynaklı

afete etkisi

olayların afete neden

afetlerin incelenmesi

olabileceği öğrenilir
Sellerin nasıl afete neden

Sellerin neden olduğu

olabileceği öğrenilir

afetlerin incelenmesi

Heyelanların nasıl afete

Heyelanların neden olduğu

neden olabileceği öğrenilir

afetlerin incelenmesi

Sel ve heyelanların neden

Sel ve heyelanların neden

Sel ve heyelanların neden

olduğu afetlerde davranma

olduğu afetlerde nasıl

olduğu afetlerin incelemesi

Sel

Heyelanlar

davranılacağı ve neler
yapılacağı
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ANAHTAR KAVRAMLAR

1. Sel
2. Heyelan
3. Meteorolojik olaylar ve afet
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Giriş
Ülkemizde afetlere neden olan sebeplere bakıldığında deprem başlığını takiben
meteorolojik koşulların oluşturduğu acil durumları görürüz. Sel ve çoğu zaman sel ile birlikte
izlediğimiz heyelanlar, çığlar bu grupta ele aldığımız olaylardır.
Meteorolojik acillerin gerçekleştiği bölgelerde olayın hemen sonrasında sahada
bulunmak, afet çalışanları açısından da bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Bu sebeple
meteorolojik acillerin etkilerini ve bunlardan kendimizi nasıl koruyacağımızı bilmek
önemlidir.

11.1. Meteorolojik Afetler Nelerdir?
Kaynağını sıcaklık yağış, basınç gibi atmosferik olaylardan alan sel, hortum, vb gibi
meteorolojik olayların neden olduğu afetlere meteorolojik afetler denir. Afete neden olan
meteorolojik olaylar çok geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bazılarını sıralamak gerekirse;
•

Sel

•

Heyelan

•

Fırtına (kar ve yıldırım fırtınaları)

•

Dolu

•

Çığ

•

Kasırga (Şekil 11.1)

•

Kuraklık

•

Hortum

11.2. Meteorolojik Acillerin Etkilerinden Korunmak
Meteorolojik afetler, aynı depremler gibi yapısal hasarlara, yapısal olmayan hasarlara
ve altyapı hasarlarına neden olabilirler. Ancak farkları deprem kadar habersiz gelmemeleri,
hava durumu uyarılarıyla önlem alınabilmesidir.
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Birçok meteorolojik acil, su kaynaklarının kirlenmesine neden olabileceği gibi,
örneğin bir sel sonrasında atık su ve temiz su kaynakları karışarak bulaşıcı hastalık ihtimali de
artabilir.
Bu konu kapsamında özellikle biz sahada çalışırken hala çevremizde etkisi sürebilen
ve maruz kalabileceğimiz meteorolojik risklerden korunma yollarını konuşuyor olacağız.

Şekil 11.1. Katrina Kasırgası’nın uydu görüntüsü.

11.3. Sel ve Heyelanlar
Seller ve heyelanlar ülkemizde depremlerden sonra en fazla sayıda afeti üreten
meteorolojik acillerdir (Şekil 11.2).
Afet çalışanı olarak bulunduğumuz bölgede, çevremizdeki sel ve toprak hareketlerini
fark edebilmemiz ve doğru davranış tarzını benimsememiz önemlidir.

11.3.1. Sel ve Heyelan Tanımı
Normal koşullarda kuru olan bir yüzeyin kabaran su kütlesi tarafından örtülmesine sel
veya su taşkını denir.
Eğimli yüzeylerden kaya veya toprak kütlesinin kaymasına ise heyelan veya toprak
kayması adı verilir.
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Bu iki olaydan biri diğerini tetikleyebilir ve çoğu zaman da beraber izlenebilirler.
Sel görsel olarak kolay tespit edilebilmesine rağmen özellikle küçük çaplı heyelanlar
bazen dikkat çekmeyebilir.

Şekil 11.2. Sel ve neden olduğu afette meydana gelen yapısal hasarın görünümü.

11.4. Heyelan Belirtileri
•

Normalde kuru olan arazide, göllenen bölgeler ve su kaynaklarının izlenmesi.

(yağışsız havada kuru dere yatağından su çıkması gibi)
•

Zeminde yeni beliren tümsek veya çatlaklar

•

Beton zeminlerde ve bina temelinde çatlak oluşumu

•

Yağış olmasına rağmen birden azalan akarsu seviyesi

•

Yağış olmamasına rağmen birden yükselen (bulanık-topraklı) su

•

Aniden terazisi bozulan, sıkışan, kapı ve pencereler

•

Kırılan ya da eğilen tesisat boruları
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•

Yer ile açı yapan, yana yatan direkler, çitler vb.

•

Hareket eden kütleden gelen ses (kayalar ve kırılan ağaçlar vs.)

11.5. Sel Anında Ne Yapılmalı
Doğru yaklaşım aktif sel veya kütle hareketi olan bölgede bulunmamaktan geçer.
Sel koşullarında suyun yükselmesi sürüyor ise, afet çalışanları için objektif riskin fazla
olduğu söylenebilir.
Müdahale fazında su kütlesinin yükselmesinin durmuş, hatta tercihen azalmaya
başlamış olması istenir.
Ayak bileği hizasındaki akarsu insanı, araç tekerleği (veya insan dizi) hizasındaki su
ise bir aracı sürükleyebilir. Bu nedenle suya asla girilmemelidir.
Akan su kütlelerine girilmemelidir, düşülmesi halinde ise sırt üzeri yatılıp, ayaklar
akış yönüne alınmalı ve bir an önce sudan çıkmak için çaba sarf edilmelidir.
Sudan çıkılır çıkılmaz ıslak kıyafetler çıkarılmalı ve hipotermiye karşı önlem
alınmalıdır. Sıvı içerisinde ısı kaybı normalden 20-25 kat fazla olmaktadır. Akarsu içinde ise
bu oran 40 katına kadar çıkmaktadır.

11.6. Sel ve Heyelanda Dikkat Edilecek Noktalar
Sel durumunda temiz su kaynakları ile kirli sular (foseptik vb) karıştığı için sel
suyunun temas ettiği tüm malzemeler kontamine yani kirli kabul edilir. Konserve kutusuna
bile bulaşsa dış yüzey kirli kabul edilmelidir.
Kullanılabilir/içilebilir su ihtiyacı fazladır. Buna göre hazırlıklı olmak gerekir.
Cilt enfeksiyonları ve mide-bağırsak sorunları sıklıkla görülür.
Selden sonra buzdolabından çıkarılacak organik malzemeler asla kullanılmamalıdır
Güvenilir filtrasyon sistemlerinin mevcudiyeti, su taşıma ihtiyacını azaltabilir.
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Sel ve çamur içinde birçok tehlikeli madde/malzeme bulunabilir (Şekil 11.3).

Şekil 11.3. Sel suları çekildikten sonra toprakta meydana gelen kirlenmeler
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Uygulama
Meteorolojik afetleri araştırınız.

143

Uygulama soruları
Meteorolojik afetleri afetlerden farkı nedir?
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Bölüm sonu soruları
1.Meteorolojik afet nedir
2. Meteorolojik afetlerin etkilerinden korunmak için naler yapılmalıdır?
3. Sel nedir?
4. Heyelan nedir?
5. Heyelan belirtileri nelerdir?
6. Sel anında nasıl davranmalı
7. Sel ve heyelanda dikkat edilecek hususlar nelerdir.
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12. METEOROLOJİK AFET BÖLGELERİNDE YAŞAM II

146

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

1. Fırtınanın tanımı
2. Kar ve yıldırım fırtınaları
3. Fırtınaların etkileri
4.Yıldırımlardan korunmak
5. Dolu yağışından korunmak
6. Fırtına ve dolu yağışında dikkat edilecek noktalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Fırtına nasıl oluşur?
2. Fırtınanın çeşitleri nelerdir?
3. Yıldırım ve dolu afete neden olabilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Fırtına

Fırtınanın tanımı ve türleri

Kaynak kitaplar, internet ve
ders materyalleri

Fırtına ve afet

Fırtınaların nasıl afete neden Fırtına kaynaklı afetlerin
olduğunun öğrenilmesi

incelenmesi, internet ve ders
materyalleri

Yıldırım ve Dolu

Yıldırım ve dolu afete nasıl

Yıldırım ve dolu kaynaklı

neden olur

afetlerin incelenmesi, internet
ve ders materyalleri

Fırtına, Yıldırım ve

Fırtına, Yıldırım ve dolunun

Fırtına, Yıldırım ve dolunun

dolunun neden olduğu

neden olduğu afetlerde

neden olduğu afetlerin

afetlerde korunma

korunma, nasıl

incelemesi

davranılacağı ve neler
yapılacağı
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ANAHTAR KAVRAMLAR
1. Fırtına ve afet
2. Yıldırım ve afet
3. Dolu ve afet
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12.1. Fırtına Nedir?
Rüzgarlar, estikleri coğrafya, hareket biçimleri, oluşum şekilleri vb faktörlere bağlı
olarak farklı isimler alabilmektedirler. Örneğin Türkiye’de tayfun ya da kasırgaya tabiri ile
kullanılmaz. Yerine fırtına olarak tanımlanır.
En basit tanımla; ülkemizde 62 ila 75 km/s (34-40 knot) arasındaki bir hızla esen ve
yağış getiren rüzgârlara verilen isim olarak anlatılabilir.

12.2. Kar ve Yıldırım Fırtınaları
Rüzgâra eşlik eden hava olaylarına bağlı olarak “kar fırtınası”, “yıldırım fırtınası” gibi
isimler de alabilir.
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12.2.1. Fırtınaların Etkileri
Fırtınalar yapısal, yapısal olmayan ve altyapı hasarlarına neden olabilirler.
Oluşan hasar rüzgâr sebebiyle olabileceği gibi, rüzgâra eşlik eden hava olaylarına da
bağlı olabilir.
•

Hissedilen sıcaklığı azaltır. Hipotermi (vücudun iç ısısının 36,5 derecenin altına

inmesi) riski artar.
•

Kar fırtınaları, buzlanma ve kar yükü gibi sıkıntıları beraberinde getirir. Kar yükü,

çatının üzerinde biriken karın oluşturduğu ekstra ağırlık gibi örneklenebilir.
•

Yıldırım fırtınaları, enerji kesintisi, yangın ve can kaybına neden olabilir.

•

Sağlam olmayan malzemeleri sökerek uçurabilir, yaralanmalara neden olabilir.

•

Fırtınalar görüşü azaltabilir.

•

Araç kullanmayı zorlaştırır. Kazalara neden olabilir.
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12.3. Yıldırımlardan Korunmak
•

Açıkta kalınmamalıdır. Bina veya araç içine girilmelidir. Araç içindeyken

herhangi bir metal aksama dokunmuyorsanız, arabanın üzerine yıldırım düşse dahi zarar
görmezsiniz.
•

Binalarda dış cepheye yakın olunmamalı, karasal telefon hattı veya elektrikli

aletler kullanılmamalıdır.
•

Metal yapılardan (yangın merdiveni vs) uzak durulmalıdır.

Açık alandaysak;
•

Metal eşyalardan uzaklaşılmalıdır.

•

Ağaçlar, yüksek yapılar ve su birikintilerinden uzaklaşılmalıdır.

•

Yakınlarımıza yıldırım düşüyor ise, yere çömelmeli ancak oturulmamalı veya

yatılmamalıdır. Mümkün olduğunca küçülünmelidir.
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•

Mağara/obruk gibi bir yer içinde tavana yakın olunmamalıdır.

12.4 Dolu Yağışından Korunmak
•

Açıkta kalınmamalıdır. Bina veya araç içine girilmelidir.

•

Binalarda dış cepheye yakın olunmamalıdır.

•

Araçla mümkünse üzeri kapalı bir yere sürülmeli ve araçta kalınmalıdır.

•

Araç içindeysek ve yakında üzeri kapalı bir yer yoksa sağa çekilmeli, cam

kırılması ihtimaline karşı gözler ellerle, bir örtü ya da şapkayla korunmalıdır.
•

Yağışa açıkta yakalanırsanız, kafanızı koruyarak en yakın kapalı alana gidin.

Ağaç altlarında durulmamalıdır, dalların kırılması söz konusu olabilir.

Şekil 12…. Dolunun araçta neden olduğu hasarın görünümü.

12.5. Fırtına ve Dolu Yağışında Dikkat Edilecek Noktalar
•

Maruziyeti azaltmak en önemli yaklaşımdır. Zaruri olmadıkça fırtına ve dolu

yağışında açıkta görev yapılmamalıdır.
•

Açık havada çalışmanın zorunlu olduğu durumlarda vardiya süresi kısaltılmalıdır.

Bu şekilde hipotermiden korunma sağlanır.
•

Açık havada gerçekleşen ölümlerin büyük çoğunluğunun nedeni tükenme ve

hipotermidir. Bu tür havalarda sıkı giyinmek zorunludur
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•

Yüklü (elektriksel yük) havada cızırtı sesi duyulabilir. Saç ve tüyler dikleşebilir.

Bu ciddi bir tehlikede olduğunuz sinyalidir ve bölgeden uzaklaşmanız gerektiğini
göstermektedir.
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Uygulama
Fırtınalar toplumları olumsuz olarak nasıl etkiler.
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Uygulama soruları
Toplumlar fırtınalara karşı nasıl tedbir almalıdırlar. Araştırınız?
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Bölüm sonu soruları
1. Fırtına nedir?
2. Fırtınaların etkileri nelerdir ?
3. Yıldırımdan nasıl korunabiliriz.
4. Doludan nasıl korunabiliriz
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13. DAĞ VE DOĞA KOŞULLARINDA YAŞAM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Dağ ve doğa koşulları bize ne ifade eder?
2. Yüksek irtifa fizyolojisine kısa bir bakış
3. Akut dağ hastalığı
4. Hace ve Hape
5. Çığ nasıl oluşur?
6. Doğa operasyonlarında dikkat edilecek hususlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Dağ ve doğa koşullarında ne tür tehlikeler olur?
2. Akut dağ hastalığı nedir?
3. Çığ nasıl oluşur?
4. Çığa maruz kalan kişi nasıl davranmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Dağ ve doğa koşulları

Dağ ve doğa koşullarında

Kaynak kitaplar, internet ve

karşı kalınabilecek riskleri

ders materyalleri

öğrenir
Akut dağ hastalığı

Çığ

Akut dağ hastalığının

Kaynak kitaplar, internet ve

belirtilerini öğrenir

ders materyalleri

Çığın nasıl oluştuğunu ve

Çığın neden olduğu afetlerin

çığda nasıl davranılacağını

incelenmesi

öğrenir
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ANAHTAR KAVRAMLAR
1. Dağ koşulları
2. Akut dağ hastalığı
3. Hace
4. Hape
5. Çığ
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Giriş
Kendine has yaşam koşulları ve tehlikeleri olan dağların, acil durumlar söz konusu
olmadığında birer cazibe merkezi olduğunu söylemek mümkündür. Ancak yükseldikçe
çetinleşen iklim koşulları ve düşük basınca bağlı oluşan fizyolojik değişiklikler nedeni ile
zaman zaman bu cazibe merkezleri doğanın en vahşi yüzü haline de gelebilmektedirler.
Bu bölümde hala tam olarak sırrı çözülememiş yüksek irtifa fizyolojisi ve dağ
hastalıkları hakkında fikir edineceğiz.

13.1. Dağ ve Doğa Koşulları Bize Ne İfade Eder?
Dağ ve doğa koşulları olarak insan eliyle modifiye edilmemiş, yol, altyapı veya tesisatı
olmayan coğrafyalar kast edilmektedir (Şekil 13.1). Dağ ve doğa koşullarında çalışma
yapmak diğer bölgelerde çalışmaktan biraz daha farklılık gösterir. Yaşanabilecek ufak
yaralanmalar, iletişim ve ulaşım yoksunluğu nedeni ile çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir.

Şekil 13.1. Dağ ve doğa koşullarında bir kamp görünümü.
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13.2. Yüksek İrtifa Fizyolojisine Kısa Bir Bakış
Yüksek İrtifa: 2438-3658m
(8000-13000 feet)
Çok Yüksek İrtifa: 3658-5487m
(13000-18000 feet)
Aşırı Yüksek İrtifa: 5487+ metre
(18000+ feet)
Çoğu insan sorun yaşamadan yüksek irtifaya (2400 m) çıkabilmektedir. Ancak bazen
kişilerde bir takım şikâyetler de kendini gösterebilmektedir. Alçak irtifada yaşamaya alışık
insanlar irtifa değişiminde düşen hava basıncı ile beraber rahatsızlanabilmektedir (baş ağrısı,
halsizlik).
Şikâyetler genelde yüksek irtifaya çıkışın ardından, 6-8 saat sonra başlar.
Aklimatizasyon vücudun yüksek irtifaya sağlamasıdır. Akut dağ hastalıkları
Aklimatizasyonu takiben de 1-2 gün içinde kaybolur. Yüksek irtifada biraz zaman geçirip
tekrar daha düşük irtifaya dönerek vücudu alıştırmanın faydası büyüktür. Aşırı Yüksek
İrtifada, “Yükseğe tırman, alçakta uyu!” standartlaşmış bir yaklaşım ve sözdür.

13.3. Akut Dağ Hastalığı
Akut

Dağ

Hastalığının

oluşumunda

aşağıdaki

faktörlerin

etkisi

olduğu

düşünülmektedir.
•

Düşük ortam basıncının oluşturduğu fizyolojik değişiklikler

•

Yüksek irtifada yapılan fiziksel aktivitenin yoğunluğu

•

Hızlı irtifa kazanımı

•

Yüksek irtifada solunan kuru hava sebebi ile ciğerlerden kaybedilen su

•

Genetik faktörler (kimi insan daha yatkın)
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Belirtiler
•

Baş ağrısı ve baş dönmesi, halsizlik; baş ağrısının nedeni su kaybı yani

dehidrasyon da olabilir. Bunu anlamanın yollarından biri idrarın koyu renge dönüp
dönmediğine bakmaktır.
•

İştah kaybı, bulantı ve kusma

•

Halüsinasyon görme

•

Eller, ayaklar ve yüzde ödem (Şekil 13.2).

•

Aşırı yüksek irtifada, (yaklaşık 5500 m) Akut Dağ Hastalığı yerini

HACE/HAPE’ye bırakabilir.

Şekil 13.2. Akut dağ hastalığının belirteci ödem. Aynı kişinin düşük irtifa ve 4100m’deki
görünümü.

13.4. HACE ve HAPE
•

HACE: High Altitude Cerebral Edema

Yüksek İrtifa Beyin Ödemi, ilaç alınmasına karşın geçmeyen baş ağrısı, bulantı ve
kusma. Devamında bilinç bulanıklığı/kaybı. Örneğin kayak amacıyla dağa gidildiğinde ilk
akşam uyunamamasının nedeni de oksijen azlığına karşı vücudun kendini korumasıdır.
•

HAPE: High Altitude Pulmonary Edema
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Yüksek İrtifa Akciğer Ödemi, öksürük ve solunum güçlüğü ile karakterizedir. Ateş
yapabilir.
Her iki durum da ölümcül olabilir, kişinin kısa sürede alçaltılması ve hospitalize
edilmesi gerekir.

Şekil 13.3. Yüksek irtifada beyin ödemi riski nedeniyle dağcılar için uyarı levhası.

13.5. Çığ nasıl oluşur?
Farklı zamanlarda yağan kar tabakalarının birbirlerine tutunamaması veya tek bir
tabakanın zamanla gevşeyerek kopması sonucu oluşur.
Tabakaların arasına yağmur veya dolu gibi farklı yağış tiplerinin de katılması çığ
oluşumuna etki edebilir.
Nihayetinde büyük bir kar kütlesi kayarak tıpkı toprak kaymasında olduğu gibi yıkıcı
bir güç oluşturur.
Çığ oluşturma potansiyeli en yüksek olan eğimler 24-58 derece arasıdır. En fazla 3738 derecede çığ görülmektedir. Daha dik yüzeylerde kar birikmesi fazla meydana gelmez.
Tabaka çığ, toz kar çığı veya ıslak kar çığı vb. türleri vardır.
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Açıkta çığa yakalanan kişilerin fazla zamanı yoktur, bina veya araç içindeyseler
kurtulma ihtimalleri artar, bu sebeple kendini kurtarma (self rescue) çok önemlidir.

13.6. Doğa Operasyonlarında Dikkat Edilecek Hususlar
•

Dağda, kış şartlarında hava mevsim boyunca sıfır derecenin üzerine çıkmayabilir.

Islanan hiçbir eşya kurumayacaktır. Doğa şartlarında operasyona çıkacak kişiler kendine
yeterli olmalıdır.
•

Yüksek irtifalarda, ısınmak için yakacak bir şey bulmak mümkün değildir. Bu

alanlarda dışarıdan ısı alma şansı yoktur.
•

Navigasyon yetersizliği gibi basit konular tükenme ve hipotermiye bağlı ölümlere

sebebiyet verebilir.
•

Çalışanlar bu şartlara uygun eğitimlerden geçmelidir.

•

Acil durum çalışanlarının fiziksel durumları göreve uygun olmalıdır.

•

Karın UV ışınlarını yansıtma özelliği nedeniyle açık havalarda güneş yanığı ve

kar körlüğü ihtimali yüksektir.
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Uygulama
Dağ ve doğa koşullarında yaşamın zorluklarını araştırınız
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Uygulama soruları
Dağ koşullarında yaşam neden çok zorludur?
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Bölüm sonu soruları
1. Yüksek irtifa kaç metreden başlar ?
2. Çok yüksek irtifa kaç metreden başlar?
3. Aşırı yüksek irtifa kaç metreden başlar?
4. Akut dağ hastalığı nedir?
5. Akut Dağ hastalığı nasıl tedavi edilir?
6. HACE ve HAPE nedir?
7. Çığ nedir, nasıl oluşur
8. Doğa operasyonlarında nelere dikkat edilmelidir?
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14. TERÖR VE KBRN VAKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Terörizmin tanımını
2. Teröristin alet çantası
3. Acil durum çalışanları için korunma yöntemleri
4. Kontamine alan yönetimi
5. Terörizm vakalarında dikkat edilecek konular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Terörizm nedir?
2. Terörist kime denir?
3. Terör saldırılarında neye dikkat etmek gerekir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Terörizm

Terörizmin ne olduğunu

Kaynak kitaplar, internet ve

öğrenme

ders materyalleri

Teröristin kullandığı

Terörist bir terör eylemi

Kaynak kitaplar, internet ve

malzemeler

gerçekleştireceği zaman ne

ders materyalleri

tür aletleri bu amaçla
kullanır
Terörrizm vakalarında

Terörrizm vakalarında

Kaynak kitaplar, internet ve

dikkat edilmesi gerekenler

dikkat edilmesi gerekenleri

ders materyalleri

öğrenir
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ANAHTAR KAVRAMLAR
1. Terörizm
2. Terörist
3. Kontamine alan yönetimi
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Giriş
Global olarak tırmanışta olan terör vakaları, kendine göre kuralları olan, kimi zaman
da afet boyutuna ulaşabilen insan nedenli acil durumlardır.
Maalesef insanlar olarak birbirlerimize zarar vermenin binbir yolunu bulmak
konusunda oldukça yaratıcıyız. Bu nedenle terörizm konusu sürekli olarak bir evrilme süreci
içinde olup, tehditin şekli değiştikce acil durum personeli tarafından kullanılan taktik ve
stratejilerin de yenilenmesi gerekmektedir.

14.1. Terörizm Ne Demektir?
En basit anlatımla terör; bir politik veya ideolojik amaca erişmek maksadı ile şiddet
kullanarak korku ve panik yaratma eylemidir (Şekil 14.1).

Şekil 14.1. Bir terör eyleminin çevrede oluşturduğu etki.

14.2. Teröristin Alet Çantası
•

Silah ve patlayıcılar

•

Yakıcı madde/malzemeler (Molotof kokteyli vs…)

•

Kimyasal maddeler
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•

Biyolojik maddeler

•

Radyolojik ve nükleer maddeler

Nükleer bomba çok ciddi bir ar-ge, teknoloji ve devlet destekli çalışma gerektirdiği
için terör eylemlerinde kullanabilme ihtimali uzmanlar tarafından düşük bulunmaktadır.
Kullanılan silahların insanlar üzerindeki etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
•

Mekanik

•

Termal (bir patlayıcı yakınımızda patladı ise ısı etkisine de maruz kalırız)

•

Kimyasal

•

Etiyolojik (biyolojik maddelerin vücuda yayılması )

•

Radyolojik (Kirli bomba: radyolojik bir madde ile patlayıcılar bir araya getirilerek

kullanıldığında belirli bir alan kirletilmiş olur. Bu maddelerle temas edildiğinde uzun vadede
hastalıklar görülebilir ve ekonomik açıdan da zarara uğratılmış olur)

14.3. Acil Durum Çalışanları İçin Korunma Yöntemleri
Acil durum çalışanları için korunma metotları, üç prensip üzerinden tasarlanır.
•

Zaman

Maruziyet süresi mümkün oldukça kısaltılmalıdır. Tehlikeli bölgede olabildiğinde az
zaman geçirilmelidir. Olay yerinde az zaman geçirilmesi, istemeden de olsa delillerin
kirletilmemesi/karartılmaması açısından önemlidir.
•

Mesafe

Olay yeri ile aramıza mesafe koyarak etki minimumda tutulmalıdır.
•

Bariyer

Tehlikenin cinsine göre uygun bariyerler kullanılarak etkileri azaltılmalıdır. (biyolojik
bir tehlikeyse koruyucu kıyafet, solunum yolu ile bulaşabilecekse maske, gözlük vs…)
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14.4. Kontamine Alan Yönetimi - KBRN
Kontaminasyon kirlenme anlamına gelir. Rüzgarın etkisine ve yönüne bağlı olarak,
çevreye yayılacak zararlı maddenin alanını yaklaşık olarak belirlemek gerekir.


Sıcak bölge



Ilık bölge



Soğuk bölge

Mesafeler kimyasal maddenin cinsine göre hesaplanır. Bölgelerin arasındaki mesafeler
ise maddenin cinsine, özelliğine göre belirlenmelidir.
Maddenin ana etki alanında bulunan sıcak bölgedeki herkes ve her şey kirli kabul
edilir. Bu bölge hemen kontrol altına alınması gereken bölgedir.
Ilık bölge, sıcak bölgeden çıkan kişilerin ve hatta eşyaların temizlendiği alandır. Ilık
bölgede çalışan tüm personel koruyucu giysi kullanır. Koruyucu kıyafet olmadan burada
kimse barınmaz.
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Sıcak bölgeden soğuk bölgeye, dekontaminasyon koridoru denilen alanlardan geçiş
sağlanır. Ilık bölgede kişilerin kıyafetleri çıkarılır ve yıkanarak tamamen temizlenir. Ancak
bundan sonra soğuk bölgeye alınırlar. Gerekli olan tıbbi müdahalelerin de ılık bölgede
yapılması gerekmektedir. Sıcak bölgede mümkün olduğunca az, işin gerektirdiği minimum
sayıda personel çalıştırılır.

14.5. Terörizm Vakalarında Dikkat Edilecek Konular
•

Terör olaylarında her zaman ikincil saldırı ihtimal dahilindedir. Bu dikkate

alınması gereken en önemli noktadır.
•

Çalışılan bölgenin aynı zamanda bir ”olay yeri” olduğu unutulmamalıdır (Şekil

14.2). Olası delillere karşı hassas çalışılmalıdır.

Şekil 14.2. Bir terör eylemi sonunda olayın meydana geldiği alanda delil toplama aşaması.
•

Olay yerindeki yaralı/ölülerden bir veya birkaçı olayın faili olabilir.

•

Olayın doğası gereği, doğal afet olmadığı ve bilinçli bir zarar verme söz konusu

olduğundan çalışanlar üzerindeki psikolojik etkisi fazla olabilir.
•

KBRN vakalarının tespiti (uygun dedektörler olmadan) mümkün olmayabilir.
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•

Kimyasal ve biyolojik tehditlerde yetki ve kontrol AFAD’dadır. (Afet ve Acil

Durum Yönetimi Başkanlığı)
•

Radyolojik ve nükleer durumlarda ise TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)

olaya dahil olur. Yetki TAEK tedir.
Afet bölgesi çalışanı için önemli olan nokta, bölgede çok sayıda evcil hayvan ya da
kuş vs. ölüsü var ise KBRN ihtimali akıla gelmelidir.

181

Uygulama
Terör hareketlerinin global ölçekte nasıl zarar verdiğini araştırınız.
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Uygulama soruları
Terör hareketlerinin asıl amacı nedir?
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Bölüm sonu soruları
1. Terörizm nedir?
2. Teröristlerin elinde nükleer bir silah bulunabilir mi ?
3. Acil durum çalışanları için korunma metotları, kaç prensip üzerinden tasarlanır, bunlar
nelerdir?
4. Sıcak bölge nedir?
5.Ilık bölge nedir?
6. Soğuk Bölge Nedir?
7. Terörizm vakalarında nelere dikkat edilmelidir?
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