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1. GENEL TANIMLAMALAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Oluşum/Durumlarla ilgili Temel Terim ve Kavramlar
1.2. Olaylardan Etkilenen Kişilerle ilgili Temel Terim ve Kavramlar
1.3. Yardım Sağlayan Organizasyon Kaynakları ile ilgili Temel Terimler
1.4. Arama ve Kurtarmanın Yapı Taşları ve Tanımlanması
1.5. Yönetim Tanımlanması
1.6. Olay Yeri Kavramı ve Tanımlaması
1.7. Olay Yönetimi Kavramı ve Tanımlanması

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Arama ve kurtarma ne demektir? Bağlaç haricinde iki kelime ile ifade ettiğimiz
bu uygulamayı şekillendiren dört yapı taşı nelerden oluşmaktadır?
2)
Olay yönetiminin amacı nedir? Acil durum ve afet yönetimi ile aralarındaki
ortak ve farklılaşan yönler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Arama ve Kurtarma
Kavramı

Günlük yaşam içinde farklı
şekil ve anlamlarla ifade
edilebilen arama ve
kurtarmayı anlayabilmek

Arama ve kurtarmayı oluşturan
yapı taşlarını tanımlamak

Olay Kavramı ve
Tanımı

Olay kavramını, acil durum
ve afetle ilişkili olarak
tanımlayabilmek

Olay kavramını müdahale
ekiplerinin perspektifi ile
incelemek

Olay yönetiminin amacını ve
yapısını anlamak

Olay yönetimi ile acil durum ve
afet yönetimlerini karşılaştırarak
aralarındaki ortak ve farklılaşan
yönleri tanımlamak

Olay Yönetimi Kavramı

4

Anahtar Kavramlar


Olay



Arama ve Kurtarma



Olay Yeri



Olay Yönetimi
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Giriş
Arama ve kurtarmada Olay Yönetimi dersinin ilk bölümünü oluşturan ‘Genel
Tanımlamalar’; tüm ders süresince kullanılacak temel terimleri, derste kullanıldıkları şekilde
tanımlamayı ya da başka derslerde işlenen ancak bu dersin içerisinde de kısmen değinilecek
olan terimlerin anlamlarını genel olarak hatırlatmayı amaçlamaktadır. Günlük yaşamda farklı
şekillerde de kullanılabilen bu terimlerin önemli bir kısmı, acil durum ve afet yöneticileri
ve/veya çalışanları açısından teknik terim olarak değerlendirilmektedir. Bu uygulamanın
temel amacı; dersin temel terminolojisini en başında oluşturarak, tüm ders süresince
okuyucuların olabildiğince aynı şeyi anlayabilir olmasını sağlamaktır.
Terimleri incelemeye, bu derse gelene kadar detayları farklı derslerde defalarca
incelenmiş olan kavramları kısaca hatırlatarak başlayacak olursak; sıkıcı olmamak adına
yalnızca özet ifadeleri kullanmak yararlı olacaktır. Başka deyişle bu kavramlar kitabi
tanımlamaları ile değil, yalnızca ders içerisinde kullanıldıkları anlamları ile kısa ve özet
şekilde incelenmektedir.
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1.1. Oluşum/Durum
Hatırlanabileceği gibi özet tanımlamaya göre; hızla müdahale edilmemesi durumunda
yaşam, sağlık, çevre ve mülk için tehdit oluşturabilecek durumlar ‘acil durum’u ifade
ederken, acil durum oluşturduğu bilinen ya da oluşturabileceği ön görülen ve bu nedenle
müdahale ekiplerini harekete geçiren her türlü değişim ve/veya oluşum ‘olay’, müdahale
kaynaklarının yetersiz kaldığı acil durumlar ise ‘afet’ olarak isimlendirilmektedir.
Anlaşılabileceği gibi olaylar; müdahale kaynaklarını (ekipleri) harekete geçiren temel
oluşumları teşkil ettiklerinden, bu kaynaklar açısından temel alınan veriyi oluşturmaktadırlar.
Aynı anda gerçekleşen olayların yönetimi ya da kaynakların yetersiz kalması durumunda
(afet) takviye kaynakların devreye sokulması ise esas olarak acil durum ve afet yönetiminin
müdahale aşamasındaki konularını oluşturmaktadır.
Arama ve kurtarma terminolojisinde olay terimi üç şekilde ifade edilebilmektedir:

1.1.1. Acil Durum Olayı
Tanımından da anlaşılabileceği gibi acil durum müdahale kaynaklarını harekete
geçiren her olay, bir acil durumu ifade etmeyebilir. Olayın acil durum içermesi durumunda;
kişi ya da kişilerin durumu, ortam koşulları gibi faktörlerden bağımsız olarak genel bir
ifadeyle 'acil durum olayı' terimi kullanılmaktadır.

1.1.2. Kurtarma Olayı
Herhangi bir şekilde etkilenen kişinin içinde bulunduğu ortamda bir tür mahsur kalma
durumu yaşadığı olaylar, kurtarma olayı olarak isimlendirilmektedir.

1.1.3. Teknik Kurtarma Olayı
Kurtarmayı gerçekleştirebilmek için özel ekipman ve eğitime sahip personele
gereksinim duyulan kurtarma olayları, 'teknik kurtarma olayı' olarak tanımlanmaktadır.

1.2. Etkilenen Kişilere Dair Terimler
Bir olaydan etkilenen belli bir kişi ifade edilirken hemen her zaman bu kişinin ismi
kullanılıyor olsa dahi, konu ya da durum, kişinin kim olduğundan ayrılarak açıklanmaya
çalışıldığında; bu amaçla kullanılan çok sayıda terimin mevcut olduğunu görüyoruz. Örneğin;
istem ve kontrol dışı olay için kullanılan genel terim ‘kaza’ iken, bu olayı (kazayı) yaşayan ya
da etkilenen kişiler ‘kazazede’ şeklinde ifade edilmektedir. Olayın bir afet olması halinde
aynı durum ‘afetzede’ terimiyle açıklanmaktadır. ‘Mağdur’, kelimesi haksızlığa uğrayan kişi
anlamında bir terim olup dilimize Arapçadan girmiştir. Bu kelimenin temel kullanımı hukuk
alanında olmakla birlikte (bir suça maruz kalan/zarar gören kişi), kimi zaman olayın kendisini
bir taraf olarak kabul edip, bu olayın mağduru şeklinde de ifade edilebilmektedir. ‘Kayıp
Kişi’, belli bir kişinin konumunun bilinmediğini anlatmaktadır. Kişi gerçekten kaybolmuş
olabileceği gibi, yalnızca geç kalmış veya yaralanmış ya da yaşamını kaybetmiş de olabilir.
7

Burada ‘Kayıp Kişi’ terimi, kişinin kaybolduğunun varsayıldığını ifade ettiği gibi, onu arayan
diğer insanların bu kişinin konumunu bilmediğini de açıklamaktadır.
‘Hasta’ kelimesi, sağlığı yerinde olmayan ya da sağlıklı olmayabileceği varsayılan
kişiler için kullanılırken, ‘Yaralı’ terimi fiziksel bir travma sonucunda zarar görmeyi, ‘ağır
yaralı’ ifadesi ise yaşam kaybı ile sonuçlanabilecek seviyede ciddiyet içeren yaralanmayı
anlatmaktadır. ‘Ex’ ve ‘Ölü’ terimleri yaşamını kaybetmiş (kalbi durmuş) kişileri ifade
ederken, her ne kadar ‘Ceset’ kelimesi de kullanılabiliyor olsa dahi, bu kişilerin geride kalan
vücutları için en sık kullanılan terim ‘Cenaze’dir. Kişilerin yaşamlarını, başka kişi ya da
kişilerin eylemleri sonucunda kaybetmeleri durumunda (cinayet vb.) ise, yaşamını kaybeden
kişi için ‘Maktul’ terimi kullanılmaktadır.
Son olarak etkilenen kişileri; kimliklerinden, olayın türü veya niteliğinden ya da
kişilerin fiziksel durumlarından bağımsız olarak ifade ederken kullanılan teknik terim ise
‘Subje’dir (İngilizce subject). Bu kelime ‘konu’ anlamına gelmektedir ve yapılan çalışmanın
(arama ve kurtarma, tıbbi tahliye vb.) konusu olan kişileri açıklamaktadır. Bu terim örneğin
arama ve kurtarma görevlerinde kurtarılmaya çalışılan kişileri ifade edebildiği gibi, konuyla
ilgili eğitim kitapları ya da istatistik verilerindeki temel ifadeyi oluşturmaktadır.

1.3. Yardım Sağlayıcılar
İngilizce ‘resource’ kelimesinin dilimize çevrilmesi sonucunda konuyla ilgili literatüre
giren ‘kaynak’ terimi; afet ve acil durumun her seviyesinde görev alan tüm unsurları
(organizasyon, ekip, insan, hayvan, ekipman, malzeme, araç, alet, teçhizat vb.) herhangi bir
ayrım yapmaksızın anlatan genel bir ifadedir.
Herhangi bir olay, acil durum ya da afette görev alan her türlü kurum, kuruluş ve yapı;
resmi, özel ya da Sivil Toplum Kuruluşu olduğuna bakılmaksızın genel olarak
‘organizasyon’ terimi ile ifade edilmektedir. Bir organizasyon içinde çok sayıda görev
mevcuttur ve organizasyonun içinde yer alan tüm birey ve yapılar, organizasyonun görev
(müdahale) fonksiyonu ile ilgili olmak durumunda değildir (örneğin bu fonksiyonların bir
kısmı, organizasyonun genel işlevleri ile ilgilidir [insan kaynakları, mali idari işler vb.]). Bir
organizasyonun, görev fonksiyonu içerisinde yer alan yapıları ise ‘ekip’ terimi ile
açıklanmaktadır.

1.4. Arama ve Kurtarma
Hem arama, hem de kurtarma kelimelerine fiil (eylem) ve isim olarak farklı anlamlar
yüklenmiştir. Ayrıca bağlaç hariç iki kelime ile ifade ettiğimiz (arama, kurtarma) kavram,
gerçekte dört işlemden oluşmaktadır. Ezber mantığı olmaksızın arama ve kurtarmayı
tanımlayabilmek (anlamak) için; öncelikle ‘Arama ve Kurtarmanın Yapı Taşları’ adı verilen
ve dört işlemden oluşan kavramı anlamak gereklidir.
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1.4.1. Arama ve Kurtarmanın Yapı Taşları
İki kelime ile ifade edilen ‘arama’ ve ‘kurtarma’ gerçekte dört işlemden oluşmaktadır
ve ‘YUST’ akronimi ile açıklanan bu işlemler sırasıyla aşağıda açıklandığı gibidir:
Yer Tespiti. Arama ve kurtarma görevine konu olan kişilerin (subjeler),
konumlarının tam olarak bilinmesini ifade eder.
Ulaşma. Konumları tespit edilmiş olan subjelerin yanlarına ulaşmak için
gerçekleştirilen çalışmaları kapsayan süreçtir.
Sabitleme. Yanına ulaşılmış olan subje/kazazedenin durumlarının sabitlenmesi,
ve/veya içinde bulunulan ve risk içeren ortamın sabitlenmesi anlamında kullanılan ifadedir.
Taşıma/Nakil. Yardıma ihtiyaç duyan kişilerin; içinde bulundukları emniyetsiz
koşullardan, daha fazla yardım alabilecekleri, emniyetli bir konuma veya önceden tespit
edilmiş belli bir noktaya nakledilmesi aşamasını ifade eden terimdir.

1.4.2. Arama
Birini ya da bir şeyi bulmaya çalışmak amacıyla algı duyuları açık olarak
gerçekleştirilen fiziksel aktivite, eylem (fiil) olarak aramayı tanımlamaktadır. Öte yandan
arama ve kurtarmanın yapı taşlarından hatırlanacağı üzere; konumu bilinmeyen bir kişinin
yerinin tespit edilmesi birinci aşamayı oluşturmaktadır ve arama yapmak, bir kişinin
konumunu saptamak için uygulanabilecek yöntemlerden yalnızca birini oluşturmaktadır.
Şahitler, olay ya da konum hakkında bilgi sahibi kişilerle görüşmek, kayıp kişinin kurtarma
ekiplerine ulaşmasını sağlamak amacıyla sirenleri çalıştırmak gibi sayılanlarla sınırlı
olmaksızın çok sayıda yöntem; kayıp kişilerin konumlarını tespit etmek amacıyla
kullanılabilmektedir. Bu şekilde incelendiğinde; isim (kavram) olarak arama, 'birinin ya da
bir şeyin konumunun tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen her türlü çalışma' şeklinde
tanımlanmaktadır.

1.4.3. Kurtarma
Yardıma ihtiyaç duyan kişilerin; içinde bulundukları emniyetsiz koşullardan, daha
fazla yardım alabilecekleri, emniyetli bir konuma veya önceden tespit edilmiş belli bir
noktaya nakledilmesi işlemi, eylem (fiil) olarak kurtarma terimini tanımlamaktadır. Bu
tanımlama; arama ve kurtarmanın yapı taşları içerisindeki ‘Taşıma/Nakil’ başlığını ifade
etmektedir. Hatırlanacağı üzere daha önceki incelememizde ‘Arama’ tanımını ‘Yer Tespiti’
ile ilişkilendirmiştik. Bu durumda isim (kavram) olarak kurtarma, bu aşamaya kadar
kapsamadığımız ‘Ulaşma’ ve ‘Sabitleme’ işlemlerini de içermelidir. Tüm bunların sonucunda;
‘Yardıma ihtiyaç duyan kişilerin yanlarına ulaşarak durumlarını ve gerekli olması halinde
ortamı sabitlemek, sonrasında ise içinde bulundukları emniyetsiz koşullardan, daha fazla
yardım alabilecekleri, emniyetli bir konuma veya önceden tespit edilmiş belli bir noktaya
nakletmek, isim (kavram) olarak kurtarma terimini tanımlamaktadır’ ifadesi ortaya çıkacaktır.
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1.5. Yönetim
Acil Yardım ve Afet Yönetimi konusundaki diğer ders ve çalışmalar sırasında
‘yönetim’ konusu ile bağlantılı olarak; acil durum yönetimi, afet yönetimi ve kriz yönetimi
gibi kavramlar üzerine oldukça detaylı bilgi sağlanmaktadır. Bu dersin kapsamı olay ve olay
yeri yönetimi üzerine kurulmuştur ve bu aşamadaki ilk amacımız, öncelikle afet, kriz, acil
durum ya da olaydan bağımsız olarak yalnızca yönetim kavramını incelemek olacaktır.
Kolay akılda kalır bir yöntem olduğundan, bu ders içerisinde ‘yönetim’i tanımlarken
basit bir formül kullanacağız; Yönetim = K3B. Bu formülde yönetimin eşitliği olan
formüldeki harfler; komuta, kontrol, koordinasyon ve bilgi yönetimini ifade etmektedir.
Yönetim hiyerarşisinin uygulanması gereken herhangi bir şeyin ‘yönetiliyor’ olduğundan söz
edilebilmesi için, bu dört fonksiyonun uygulanıyor olması zorunludur. Bu durum kriz, afet ve
acil durum yönetimlerinin yanı sıra, olay yönetimi için de geçerlidir.

1.6. Olay Yeri
‘Olay’ tanımı daha önce incelenmişti (bakınız sayfa 6). ‘Olay Yeri’ ise en sade
ifadeyle, olayın gerçekleştiği yer şeklinde tanımlanabilir.
Olay yeri tanımlamasında bazı karışıklıklar olabileceğinden, bu tanım üzerinde biraz
daha fazla durmakta yarar olacaktır. Olayın niteliğine bağlı olarak karışıklığa neden
olabilecek temel koşullar; bir olayın içerisinde birden fazla olay yeri barındırması veya yerin,
yani konumun bilinmemesi ya da taşınması şeklinde özetlenebilir. Aşağıda örneklenecek bu
koşullarda başka terimlerin de kullanımı devreye girecektir.
İlk örnek olarak bir aracın örneğin bir ağaca çarpması ile sonuçlanan bir trafik kazasını
ele alalım. Bu noktada olay yeri ile ilgili olarak herhangi bir karışıklık büyük olasılıkla
yaşanmayacaktır.
İkinci örnek olarak bir depremin gerçekleşmesini ele alalım. Yerleşim yerini
etkileyebilecek bir mesafede ve örneğin orta büyüklükte depremin gerçekleştiğini varsayacak
olursak, bu deprem bir olaydır (acil durum oluşturduğu bilinen ya da oluşturabileceği ön
görülen ve bu nedenle müdahale ekiplerini harekete geçiren değişim ve/veya oluşum). Hızla
gerçekleştirilecek bir hasar tespit çalışmasında herhangi bir problemle karşılaşılmaması
halinde, olayın acil durum yaratmadığı ortaya çıkacaktır ve olayın etkileri, acil durum
müdahale ekiplerine gereksinim olmaksızın incelenecektir. Bu durumda deprem olayının
neden olduğu bir olay yeri söz konusu değildir. Yapılacak hasar tespit çalışmalarında; örneğin
5 yapının tamamen çöktüğü, 10 binada kısmi hasar olduğu ve bunlardan bağımsız 2 ayrı
noktada da yangın çıktığının anlaşılması durumunda, artık afet ve acil durum yöneticileri ile
acil durum müdahale kaynaklarının karşısında 17 tane olay ve olay yeri (bu noktada
sayılanlardan başka bir problemin olmadığını varsayıyoruz) vardır. Deprem olayı, ’tetikleyici
olay’a dönüşmüş ve 17 farklı konuma (yere) ait 17 olay yaratmıştır. Bu durumda deprem
olayının yer yüzeyindeki canlılara etkisini açıklayan coğrafi (konumsal) tanımı ‘etkilediği
alan’ ile ifade edilir olmuş ve olay yerleri etkilenen alan içerisinde yer almışlardır.
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Son örneğimiz ise; dağlık bir alanda doğa yürüyüşüne gittiği bilinen bir doğa
sporcusunun, evine geri dönmesi gereken zamanda dönmemesi ve ilgili ihbarın acil durum
yöneticilerine ulaşması olsun. Bu durumda; bir kişinin kaybolmuş ya da zarar görmüş
olabileceğinin varsayılmasına bağlı olarak gerçekleşen durum bir olaydır, ancak acil durum
müdahale ekiplerinin elinde bir olay yeri yoktur. Bu süreç boyunca kayıp kişinin yerini tespit
etmek amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalara yol gösteren farklı konumlar söz konusu olsa
dahi, bunlar olay yeri değil, olay yerine ulaşmayı sağlayacak ara noktalardır. Örneğin; bir
şahit tarafından kişinin görüldüğü son konum, ‘Son Görüldüğü Nokta (SGN)’, fiziksel
ipuçlarının kişinin son olarak belli bir bölgede bulunduğunu gösterdiği konumlar için ‘Bilinen
Son Nokta (BSN)’, ya da hiçbir ipucunun olmadığı koşullarda çalışmaya başlamak için
seçilecek en uygun konum olan ‘İlk Planlama Noktası (İPN)’ terimleri kullanılmaktadır. Öte
yandan örneğimizde arama çalışmalarının gerçekleştirildiği dağlık alan ise ‘Arama Alanı’dır
ve bu alan da ‘bölgelere’ ayrılabilir vb.

1.7. Olay Yönetimi
Bu aşamaya gelinceye kadar yönetim, olay, olay yeri ve gerek olaydan etkilenen
gerekse olaya müdahale eden organizasyon ve ekipler genel olarak incelendiğine göre, artık
olay yönetimi kavramını incelemek mümkün olacaktır.
Acil duruma neden olduğu bilinen ya da olabileceği düşünülen olaylara müdahale
sırasında olay yeri ve çevresinde yürütülen yönetim çalışmaları, genel bir ifadeyle 'Olay
Yönetimi' ifadesi ile tanımlanmaktadır. Olay yönetiminin temel amacı; olay yeri ve
çevresinde yapılan çalışmanın emniyetli, etkin ve verimli şekilde gerçekleşmesini
sağlamaktır.
Olay yönetimini, acil durum ve afet yönetiminden ayırt eden çok sayıda faktör
olmakla birlikte; bu aşamada üç temel konunun üzerinde durulabilir:
Çalışmanın olay yerinde gerçekleştirilmesi; olay yönetimini, aynı anda
gerçekleşebilecek birden fazla olayın yönetimini üstlenen ve bu işlemi bir merkezden
gerçekleştiren acil durum ve afet yönetimlerinden ayıran özelliklerden birincisi olarak
gösterilebilir.
İkinci konu ise; görevin süresi ile ilgilidir. Acil Durum ve Afet Yönetimi
sürekli bir görevdir, öte yandan olay yönetimi, olay yerine varıldığında başlayıp, olay
sonuçlandığında tamamlanan bir süreci ifade etmektedir.
-

Üçüncü ve son olarak; olay yönetiminin, esas olarak tehditlere karşı müdahale
aşamasını hedef aldığını belirtmek gerekir. Acil durum ve afet yöneticileri tehlikelere karşı
yaptıkları mücadelelerde dört temel süreci gözetirken (engelleyici önlem ve zarar azaltıcı
uygulamalar, hazırlık, müdahale ve iyileşme süreçleri) olay yöneticilerinin temel konusu
müdahale aşaması ile ilgilidir. Olay yöneticileri; yaptıkları çalışmaların sonuçlarını ve gerekli
bilgileri acil durum ve afet yöneticilerine ileterek, bu bireylerin diğer süreçler için uygun
planlamaları yapmalarına katkı sağlayacaklardır.
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Uygulamalar
1)

Nüfus ve demografik dönüşümlere küresel bir bakış açısı ile yaklaşmak için

bkz.,
2)
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3495/xfiles/sozluk.pdf web adresinden
AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ isimli dokümanı indirin.
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Uygulama Soruları
1)
Bu bölüm içerisinde sağlanan terim ve kavramlara ilişkin verileri (38 adet),
sözlükte inceleyerek bunlardan hangilerinin ne şekilde incelendiğini ya da hiç yer almadığını
tespit edin. Farklılıkların nedenlerini analiz edin.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm; temel olarak olay yönetimi ile ilgili olan dersin içinde kullanılacak temel
terimleri ve bu terimleri oluşturan kavramları açıklamayı hedeflemiştir. Bir sözlük yapısında
olmaktan çok, terimleri oluşturan kavramları incelemeyi esas alan bölüm; okuyucuların on
dört bölümlük ders süresince sürekli olarak karşılaşacakları terim ve kavramlara odaklanmış,
teknik ve/veya alt konulara ait terimleri ilgili bölümlere bırakmıştır.

14

Bölüm Soruları
1)

'Olay'ı tanımlayınız.

2)

Olay yönetimini tanımlayınız.

3)

Her olayda acil durum var mıdır? Tartışınız.

4)

Her olayda olay yeri var mıdır? Tartışınız.

5)
Bir arama ve kurtarma görevinin konusu olan kişileri; yaşanan olaydan, fiziksel
durumundan ve kim olduğundan bağımsız olarak ifade eden teknik terim nedir?
6)
listeleyiniz.
7)

Olay yönetimini, acil durum ve afet yönetiminden ayıran üç temel faktörü
YUST, ne ifade etmektedir? Açıklayınız.
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2. ARAMA VE KURTARMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Arama ve Kurtarma Kümeleri
2.2. Acil Durum Hizmetleri
2.3. Teknik Arama ve Kurtarma
2.4. Mesleki / Özel Arama ve Kurtarma
2.5. Kentsel Arama ve Kurtarma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir arama ve kurtarma personeli her ortamda bu görevini gerçekleştirebilir mi?

2)
Bir branşla ilişkili tüm arama ve kurtarma personeli her konuda eş seviyede
bilgi ve beceri sahibi olmak zorunda mıdır?
3)
Hemen tüm diğer kümelerin teknik kurtarma ile ilgili olarak alt yapısını
oluşturan 'Teknik Arama ve Kurtarma' kümesi, branş ve disiplinlerden oluşmaktadır. Bu branş
ve disiplinler nelerdir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Arama ve Kurtarmanın
Kümeleri

Bir arama ve kurtarma
personelinin her ortamda
görevini gerçekleştirmesinin
mümkün olmadığını
anlamak

Arama ve kurtarma ekiplerinin,
içinde bulundukları ortamın
ihtiyaçlarına göre yapılanmasını
açıklamak

Acil durum hizmetleri

Acil durum hizmetlerinde
görev alan yapıların, diğer
yapılardan farkını
anlayabilmek

Acil durum hizmetleri kümesi
içinde yer alan ve günlük
yaşamda sıklıkla karşılaşılan
temel organizasyonlar
örneklenerek açıklanmıştır.

Teknik Arama ve
Kurtarma

Özel ekipman ile eğitim
gerektiren ve içinde
bulunulan ortamla bağlantılı
bu yapı hakkında bilgi
sahibi olmak.

Teknik arama ve kurtarmanın
kendisi ile ilgili tüm ortamlarda,
diğer kümeleri oluşturan temel
yapı olduğunu açıklamak.

Mesleki/Özel Arama ve
Kurtarma

Bazı ortamlarda arama ve
kurtarma gerçekleştirmenin
mesleki altyapı ve özel
eğitim ile ekipman
gerektirdiğini anlamak.

Bu kümede yer alan arama ve
kurtarma görevleri örneklenerek
açıklanmıştır.

Kentsel Arama ve
Kurtarma (USAR)

Afetler gibi uzun süreli (1
periyottan uzun) görevler
için özel olarak yapılanmış
ekip yapısını anlamak.

Kentsel arama ve kurtarma
ekiplerinin kurulumu ile ilgili
ihtiyaçları açıklamak, sınıflarını
incelemek.
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Anahtar Kavramlar


Arama ve Kurtarmanın Kümeleri



Acil Durum Hizmetleri



Teknik Arama ve Kurtarma



Mesleki / Özel Arama ve Kurtarma



Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR)
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2.1. Arama ve Kurtarma Kümeleri
Bir arama ve kurtarma personelinin, 'her' ortam ve koşulda arama ve kurtarma
gerçekleştirmesi beklenemez (örneğin Mir uzay istasyonunda mahsur kalmış bir kozmonotu
ya da deniz tabanına oturmuş bir denizaltı içindeki personeli kurtarmak amacıyla bir itfaiye
ekibini görevlendirmeyi beklemek anlamsızdır). Arama ve kurtarma; çok farklı ortamlarda,
farklı mesleki altyapı, eğitim ve tecrübeye sahip personel ve ekipmanla gerçekleştirilebilecek
bir uygulamadır. Ayrıca farklı olaylar, farklı müdahale hızına ve müdahale süresine ihtiyaç
göstereceğinden, farklı ekip yapılarının oluşturulması gerekli olacaktır. Arama ve kurtarma
ekipleri, içinde bulundukları ortamın ihtiyaçlarına bağlı olarak, bölge ile ilgili ortamlarda
arama ve kurtarma yapabilecek şekilde yapılandırılır ve/veya ortamları aralarında bölerek
uzmanlaşırlar. Örneğin; bir ekip hendekte arama ve kurtarma yapmakta uzmanlaşırken, diğeri
suda arama kurtarma konusunda uzmanlaşabilir vb. Amaç; bölgede bulunan insanların, hangi
ortamda olursa olsunlar, ihtiyaç duyduklarında gerekli yardımı alabilmeleridir.
Ülkemizde bu farklılıklara bağlı olarak gerçekleştirilen yapılandırma farklılıklarını
toplu olarak tanımlayan yasal bir doküman mevcut olmamakla birlikte, uygulamada bu
farklılıklar mevcuttur. Bu kriterler esas alındığında; arama ve kurtarma konuları aşağıda genel
olarak gruplandığı üzere birbirleri ile kesişen ve bileşen farklı kümeler altında incelenecektir:
-

Acil Durum Hizmetleri

-

Teknik Arama ve Kurtarma

-

Mesleki/Özel Arama ve Kurtarma

-

Kentsel Arama ve Kurtarma

2.2. Acil Durum Hizmetleri
Müdahale amacıyla çıkışa hazır şekilde bekletilen ve genellikle 30 sn. içerisinde çıkış
yapıp 6 dakika içinde olay yerine varmayı hedefleyen ekipler bu grupta incelenir. Normal
koşullarda bu ekipler esas olarak; kolluk kuvvetleri, acil sağlık hizmetleri (ambulans
hizmetleri) ve itfaiyeden oluşur. Bu üçlüden itfaiye, arama ve kurtarma konularından sorumlu
temel organizasyonu ifade etmektedir.
İtfaiye; temel müdahale alanlarını oluşturan yangın ve tehlikeli madde uygulamalarına
ek olarak, esas olarak vücut, temel itfaiye malzemeleri ve el aletleri kullanılarak
gerçekleştirilen tüm kurtarma uygulamalarını ve bulundukları bölgedeki tehditlere bağlı
olarak, ilgili ortamları içeren teknik arama ve kurtarma branş uygulamalarını gerçekleştirir.

2.3. Teknik Arama ve Kurtarma
Gerçekleştirmek için özel ekipman ve bu ekipmanı kullanabilecek eğitim ve tecrübeye
sahip personele ihtiyaç duyulan arama ve kurtarma konuları bu küme içerisinde
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incelenmektedir. Özet bir ifadeyle teknik arama ve kurtarma olaylarını kapsayan bu küme,
kendisi ile ilgili branş ve disiplinlerde tüm diğer kümelerin alt yapısını oluşturur.

2.3.1. Teknik Arama ve Kurtarma Ekip ve Personel Seviyeleri
Daha önce bir arama ve kurtarma personelinin tüm ortamlarda arama ve kurtarma
gerçekleştirmesinin beklenemeyeceğini açıklamıştık. Benzer şekilde; belli bir teknik arama ve
kurtarma branşında görev alan tüm personel ve ekiplerin de aynı seviyede bilgi ve beceriye
sahip olması gerekli değildir. Aynı; yalnızca yığma, kagir ve karkas beton yapıların
bulunduğu küçük bir kasabada görev alan ekiplerin de çelik konstrüksiyon yapılarda kurtarma
bilmesi gerekli olmadığı gibi, örneğin bir lojistik personelinin enkaz içinde kurtarmadan
sorumlu bir personel seviyesinde kurtarma bilmesi gerekli olmayacaktır. Bu durum; ülkelerin
ihtiyaçlarına bağlı olarak branşların 2,3 ya da 4 seviyede incelenmesi ile çözümlenmektedir.
En yaygın olarak kullanılan üç seviyede genel olarak şu şekilde açıklanabilir. 'Farkındalık',
bir branş içindeki minimum seviyeyi ifade eder ve bir olay gerçekleştiğinde yapılacak ilk
müdahaleler ile branş içinde nelerin bilinmesi gerektiğini kapsar. Ancak bu 'bilinmesi
gerekenlerin' ne şekilde yapılacağını (uygulama konuları) kapsamaz. Bu seviyedeki ekip ve
bireyler arama ve kurtarma personeli olarak kabul edilmezler. Sınırlı seviyede uygulama bilgi
ve becerisi ise 'operatör' seviyesinin konusudur. Branşa ait en detaylı bilgi ve beceriye sahip
olan bireyler ise 'teknisyen' seviyesi ile tanımlanmaktadır. Bu seviyedeki bireyler aynı
zamanda belli bir seviyeye kadar yöneticilik vasfına da sahiptirler.
Öte yandan belli bir branşa ait olmamakla birlikte bir fonksiyon hakkında (köpek,
iletişim, teknik arama, lojistik vb.) en detaylı bilgi ve beceriye sahip bireyler ise 'uzman'
olarak tanımlanmaktadır.

2.3.2. Teknik Arama ve Kurtarma Branş ve Disiplinleri
Teknik arama ve kurtarma konuları; içinde bulunulan ortamla bağlantılı olarak
branşlara, branşlar ise disiplinlere bölünerek incelenir. Teknik arama ve kurtarma ortamları ve
branşları ile ilgili olarak, sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki örnekler listelenebilir:

2.3.2.1. Suda Arama ve Kurtarma
Genel bir ifadeyle; sahil ve iç sularda gerçekleşen arama ve kurtarma görevlerini
kapsayan branştır. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi bünyesinde çok faklı su yapılarını
barındıran bu branş, disiplinlere bölünerek incelenir:
1. Akarsu Arama ve Kurtarma
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1 knot1 ya da daha hızlı akan su, akarsu olarak isimlendirilmektedir. Bu akıntı hızı ve
üzerindeki hıza sahip sularda gerçekleştirilen arama ve kurtarma çalışmaları, akarsu arama ve
kurtarma disiplinini oluşturmaktadır.
2. Sahil Arama ve Kurtarma
Sahil ve plajlarda cankurtaranlık hizmetleri bu disiplinin temel konusunu
oluşturmaktadır.
3. Buzda Arama ve Kurtarma
Yüzeyi buzla kaplı sulara düşen bireylerin yerinin tespiti ve kurtarılması ile ilgili
teknik arama ve kurtarma disiplinidir.
4. Yüzey Arama ve Kurtarma
Bu disiplin; özellikle sel ve su taşkınlarında kullanılan teknik arama ve kurtarma
disiplinini oluşturmaktadır.
5. Sualtı Arama ve Kurtarma
Sualtında gerçekleştirilecek görevler, bu disiplinin temel konusunu oluşturmaktadır.
Bu disiplinde yetişmiş ekiplerin iç sular ve sahil dışında da çalışması söz konusu
olabilmektedir.

2.3.2.2. Yapısal Enkazda Arama ve Kurtarma
Hasar görmüş ve/veya çökmüş yapılarda gerçekleştirilen arama ve kurtarma konuları
bu branş kapsamında incelenmektedir.

2.3.2.3. Hendek ve Kazı Alanlarında Arama ve Kurtarma
Hemen her yerleşim yeri içi ve yerleşim yerleri arasında, toprak altından giden altyapı
hatları (gaz, su vb.) mevcuttur. Bu hatların döşenmesi sırasında açılan hendekler ve kazı
alanlarında gerçekleşen kazalar bu branşın konusunu oluşturmaktadır. Bu tür ortamlarda
gerçekleşen kazaların önemli bir bölümü göçüklerle ilgili olmaktadır.

2.3.2.4. Kapalı/Kısıtlı Alanda Arama ve Kurtarma
Arama ve kurtarma personelinin içine girip çalışabileceği kadar geniş, sınırlı giriş ve
çıkış imkanına sahip ve sürekli yaşama/çalışma amacıyla hazırlanmamış yerler kapalı alan
olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel tesisler başta olmak üzere birçok konumda ve enkaz
içlerinde bulunan bu ortamlarda gerçekleştirilen çalışmalar; kapalı/kısıtlı alanda arama ve

Knot, ya da deniz mili (nat), 1,852 km/h hızı ifade eden ve denizcilikte kullanılan uluslararası bir birimdir. Bu
birime göre tanımlanan akarsu hızı, saniyede 51,44 cm. ya da daha hızlı ilerleyen suyu ifade etmektedir.

1
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kurtarma branşının konusunu oluşturmaktadır. Bu branş, yapısal enkazda arama ve kurtarma
branşının da ön koşullarından birini oluşturmaktadır.

2.3.2.5. İpli Kurtarma
Kazazedenin emniyetli şekilde taşınması için, yükün bir kısmı ya da tamamının bir ip
sistemi üzerinden desteklendiği kurtarma görevleri bu branşın konusunu oluşturmaktadır.

2.3.2.6. Hayvan Kurtarma
Hayvanların kurtarılması ile ilgili çalışmalar bu teknik kurtarma branşının konusudur.
Bu branş; kendi konularını yanı sıra, ipli kurtarma gibi farklı branş tekniklerinin kullanımını
da kapsayacaktır.

2.3.2.7. Taşıt Kurtarma
Her türlü taşıt kazaları sonucunda araç içinde sıkışmış bireylerin kurtarılması bu
branşın temel konusunu oluşturmaktadır.

2.3.2.8. Makine Kurtarma
Özellikle endüstriyel ortamlarda kullanılan makineler ile bağlantılı olarak yaşanan
kaza ve olaylar; teknik kurtarmanın bu branşının konusunu oluşturmaktadır.

2.3.2.9. Doğada Arama ve Kurtarma
Genel bir ifadeyle; yerleşim ve tarım sahaları olmayan, içinden yol vb. insan yapısı
nesneler geçse dahi, yerleşim amacıyla kullanılmayan alanlar doğal alan olarak ifade
edilebilir. Bu alanlar yerleşim yerinin sınırı ya da dışında olabileceği gibi, yerleşim yeri
içindeki koruluk ve ormanlık alanları da kapsayabilir. Bu ortamlarda gerçekleştirilen arama ve
kurtarma çalışmaları, doğada arama ve kurtarma branşının konusunu oluşturmaktadır. İçinde
bulunulan bölgenin doğal yapısına bağlı olarak bu branşta yapılacak çalışmalar; ipli kurtarma,
suda kurtarma gibi diğer teknik arama ve kurtarma branşlarına da ihtiyaç gösterebilir.

2.4. Mesleki/Özel Arama ve Kurtarma.
Gerçekleştirmek için belli bir mesleki altyapıya ve/veya özel eğitime sahip olmayı
gerektiren arama ve kurtarma konuları bu küme içerisinde incelenmektedir. Açık denizlerde
arama ve kurtarma yapmak için öncelikle 'denizci', aktif madenlerde arama ve kurtarma
yapmak için 'tahlisiyeci' ya da muharebe arama ve kurtarma yapmak için 'asker' olmak ya da
dağlarda arama ve kurtarma yapmak için 'dağcı' olmak bu küme kapsamı için örnek olarak
gösterilebilir.
Özel kurtarmaya örnek olarak ise kitle imha madde (ajan) ve silahları gösterilebilir.
Sivil ortamlarda kullanıldığı bilinen ya da şüphelenilen kitle imha ajan ve silahlarına dair
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olaylar, bu konuda özel eğitim ve ekipmana sahip AFAD birliklerinin müdahale alanını
oluşturmaktadır vb.
Bu küme içerisindeki mesleki arama ve kurtarma konularına ek olarak, ilgili
konulardaki teknik arama ve kurtarma uygulamaları dahil edilebilir.

2.5. Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR)
Uluslararası terminolojide (İngilizce konuşmayan ülkeler de dahil) kentsel arama ve
kurtarmayı ifade eden akronim; İngilizce 'Urban Search and Rescue' terimlerinin baş
harflerinden elde edilen USAR akronimidir. Esas olarak uluslararası müdahaleler için
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Ofisi (OCHA) altında yapılanan INSARAG
('International Search and Rescue Advisory Group', Uluslararası Arama ve Kurtarma danışma
Kurulu olarak çevrilebilir), kentsel arama ve kurtarma ekipleri için metodolojiyi ve kriterleri
belirleyen temel organizasyondur.
Kentsel arama ve kurtarma; arama ve kurtarma uygulamaları açısından teknik arama
ve kurtarma konularını kapsıyor olmakla birlikte, bu kümenin temel farklılığı, ekip yapısı ve
müdahale süresi ile ilgilidir. Örneğin 6 kişilik bir teknik arama ve kurtarma ekibi, görece kısa
süre içerisinde çıkış yapıp olay yerine giderek çalışmalarını gerçekleştirebilir. Ancak
yapılacak çalışmaların uzun süreli olması durumunda (örneğin deprem sonucu çökmüş
yapılar, sel olayları vb.) bu ekipler çalışmaları başlatsalar dahi bir süre sonra tükenmeleri
kaçınılmazdır.
Kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin temel yapısı, esas olarak bu koşulları gidermek
amacıyla oluşturulmuştur (uzun süreli, sürekli görev yapmak ve beş temel konuda (yönetim,
arama, kurtarma, tıbbi müdahale ve lojistik) birden hizmet vermek.
Bu özellikleri ile incelendiğinde kentsel arama ve kurtarmayı aşağıdaki gibi
tanımlamak mümkün olmaktadır: Kentsel Arama ve Kurtarma; deprem gibi büyük ölçekli ve
ani bina yıkımlarının gerçekleştiği ortamlardaki enkazların altında ya da kapalı alanlarda
mahsur kalan kişilerin, konumlarının tespiti, durumlarının sabitlenmesi ve bulundukları
ortamdan çıkartılmaları için koordineli ve standart yapıda çalışan ekiplerle ile ilgilidir. Bu
durumlar; doğal afetler, toprak kaymaları, kazalar ya da terör gibi eylemler sonucunda
gerçekleşebilir. (kaynak: INSARAG Guidelines V1, Policy).
Kentsel arama ve kurtarma ekipleri, üç kategoride incelenmektedirler:
-

'Hafif' Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) Ekipleri,

-

'Orta' Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) Ekipleri,

-

'Ağır' Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) Ekipleri.

Genel bir ifadeyle; bu ekiplerde kapasite arttıkça müdahaleye başlama süresi
uzamakta, ancak sürdürme süresi uzamaktadır.
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2.5.1. Hafif Sınıf Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri
Hafif USAR ekipleri; kurtarma ekipmanı, bilgi ve yeterlik anlamında temel ve
minimal operasyonel kapasiteyi ifade eder ve bu ekiplerin daha önce belirtilmiş olan beş
temel fonksiyonunu (yönetim, arama, kurtarma, tıbbi müdahale ve lojistik) birden
gerçekleştirmeleri zorunlu değildir. Bu ekiplerin temel uygulama alanları etkilenen alanda
hasar tespiti ve keşif, tehlike tanımlama ve azaltma, gaz vb. tesisatların kontrolü, emniyetli
şekilde gerçekleştirilebiliyor olması durumunda tehlikeli madde olaylarında tahliye ve
tanımlama, yüzeyde arama ve kurtarma, tıbbi bakım ve kazazedelerin çıkarılması, tıbbi
müdahale alanı kurulması ve daha üst seviyedeki ekiplere destek olarak tanımlanmaktadır.
Öte yandan hafif kentsel arama ve kurtarma ekipleri; yapıların çökmesine neden olan
bir olayın hemen arkasından; ahşap ya da hafif metal elementlerle, yığma ya da kerpiç
yapılarda yüzeydeki yaralıların kurtarılmasında önemli rol oynamaktadırlar.
Normal koşullar altında hafif sınıf bir kentsel arama ve kurtarma ekibinin; bir çalışma
alanında yüzeyde kurtarma çalışması yapmaya ve ana kamp oluşturmaya yeterli olması
gereklidir.

2.5.2. Orta Sınıf Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri
Orta sınıf kentsel arama ve kurtarma ekipleri; daha önce belirtilen beş temel
fonksiyonu gerçekleştirebilen yapılardır (yönetim, arama, kurtarma, tıbbi müdahale ve
lojistik) ve hasar almış ağır ahşap ve/veya çelik konstrüksiyonla inşa edilmiş ya da
güçlendirilmiş yapılar da dahil desteklenmiş yığma (beton kolon kiriş vb.) yapılar ya da bu
yapıların enkazlarında, karmaşık teknik arama ve kurtarma operasyonlarını
gerçekleştirebilirler. Bu özelliklerine bağlı olarak ağır kaldırma operasyonlarını
gerçekleştirebilmeleri (vinç vb.) zorunludur. Orta sınıf bir kentsel arama ve kurtarma ekibinin
yapısı ve personel sayısı, 1 enkazda günde 24 saat üzerinden yedi güne kadar hizmet verecek
şekilde yapılandırılmıştır.

2.5.3. Ağır Sınıf Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri
Ağır sınıf kentsel arama ve kurtarma ekipleri; daha önce belirtilen beş temel
fonksiyonu gerçekleştirebilen yapılardır (yönetim, arama, kurtarma, tıbbi müdahale ve
lojistik) ve özellikle hasar almış olan çelik konstrüksiyonla inşa edilmiş ya da güçlendirilmiş
yapılar da dâhil desteklenmiş yığma (beton kolon kiriş vb.) yapılar ya da bu yapıların
enkazlarında, karmaşık teknik arama ve kurtarma operasyonlarını gerçekleştirebilirler. Bu
özelliklerine bağlı olarak ağır kaldırma operasyonlarını gerçekleştirebilmeleri (vinç vb.)
zorunludur. Ağır sınıf bir kentsel arama ve kurtarma ekibinin yapısı ve personel sayısı, aynı
anda birbirinden uzak konumdaki 2 ayrı enkazda ve günde 24 saat üzerinden on güne kadar
hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır.
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Uygulamalar
1)
Bir bölgede itfaiye teşkilatının en sık karşılaştığı teknik arama ve kurtarma
olaylarını anlamak amacıyla;
2)
http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/1142217112015__7269098162.pdf web adresine
girerek; Kurtarma Becerileri Eğitim Kitabı isimli dokümanı indirin.
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Uygulama Soruları
1) Kurtarma Becerileri Eğitim Kitabını inceleyerek, İstanbul İtfaiyesi bünyesinde en
sık karşılaşılan (yangın, taşıt ve su konuları haricinde - bu konularda farklı kitaplar mevcut ve
http://itfaiye.ibb.gov.tr/tr/yayinlarimiz.html web adresinden indirilebilir) teknik arama ve
kurtarma branşlarının neler olduğu hakkında fikir yürütünüz. Konuyu tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Arama ve kurtarma kavramının müdahale hızı, eğitim ve ekipman altyapısı, müdahale
ortamı ve müdahale süresi gibi kriterlere bağlı olarak birbiri ile kesişen ve bileşen farklı
kümelerden oluştuğu bu bölümün temel konusunu oluşturmaktadır. Bu kümelerden acil
durum hizmetleri esas olarak hızlı müdahaleyi temel alırken, teknik arama ve kurtarma
kümesi, gerçekleştirmek için özel eğitim ve ekipman gereken arama ve kurtarma ortamlarında
yapılacak çalışmaları tanımlamaktadır ve bu küme, diğer tüm kümelere teknik altyapı
sağlamaktadır. Bu kümedeki tüm uygulamalar; bireyler ve ekip açısından farkındalık,
operatör ve teknisyen seviyesi olarak değerlendirilmektedir. Üçüncü kümeyi oluşturan
mesleki /özel arama ve kurtarma kümesi, içinde bulunulan ortamda arama ve kurtarma
gerçekleştirmek için belli bir mesleki altyapının ve/veya özel eğitimin gerekli olduğu koşulları
kapsarken, son küme olan kentsel arama ve kurtarma; özellikle afet durumları gibi uzun süreli
arama ve kurtarma görevlerinde uzun süre için çalışabilecek ekip yapılanmasını içeren
kümeyi açıklamaktadır. Kentsel arama ve kurtarma (USAR) ekipleri; hafif, orta ve ağır olmak
üzere üç sınıfta incelenmektedir.
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Bölüm Soruları
1)

Arama ve kurtarma kümeleri nelerdir ve neden kümelere ihtiyaç vardır?

2)
Hangi arama ve kurtarma kümesi, diğer kümelere teknik arama ve kurtarma alt
yapısı sağlamaktadır? Tartışınız.
3)
Teknik arama ve kurtarma kümesi içinde görev alan personelin yetkinlik
seviyesi kaç seviyede incelenmektedir?
4)
Sahil ve iç sularda gerçekleşen arama ve kurtarma konuları hangi teknik arama
ve kurtarma branşının konusunu oluşturmaktadır ve bu branş kaç disiplinde incelenir?
5)
Görevi gerçekleştirmek için belli bir meslek altyapısı ve/veya özel eğitime
ihtiyaç duyan arama ve kurtarma kümesi hangisidir?
6)
Özellikle afetler gibi uzun süren görevlerde yer almak amacıyla oluşturulmuş
yapıdaki ekipler, hangi arama ve kurtarma kümesinin konusunu oluşturmaktadır?
7)
nelerdir?

Orta ve ağır sınıf kentsel arama ve kurtarma ekipleri arasındaki farklılıklar
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3. OLAYLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Olay Tanımı
3.2. Olay Dinamikleri
3.2. Olay Yapılarını özelliklerine bağlı olarak sınıflandırmak (tip)
3.3. Olay Yönetimini, Olay Sınıflandırmasına Bağlı olarak Sınıflandırmak
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Olayları yönetim açısından sınıflandırırken kaç temel kriter gözetilmektedir?
Bu kriterler neleri etkilemektedir?
2)

Kaç tip olay vardır?

3)

Kaç tip olay yönetimi vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Olay Kavramı

Olayla ilgili temel
tanımlamaları tüm
yönleriyle anlayabilmek

Olay tanımının genel olarak
incelenmesi

Olayların dinamiklerini
tanımlamak

Olayları farklı şekilde
sınıflandırmamızı sağlayan
dinamikleri anlayabilmek

Dört değişkenden oluşan
değerlendirme kriterleri
incelenmektedir.

Olay Tipleri

Olay tipleri hakkında bilgi
sahibi olarak yönetim
açısından tanımlayabilmek

Beş olay tipi temel kriterler
gözetilerek açıklanmaktadır.

Olay tiplerine bağlı olarak
ihtiyaç duyulacak yönetim
tiplerini anlayabilmek

Bu aşamada yalnızca 'anlamayı'
hedefleyen konu, genel olay
yönetim tiplerinin kapsam
alanına ve kadrosuna ağırlık
verilerek incelenmektedir.

Olay Yönetim Tipleri
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Anahtar Kavramlar


Olay Tanımı



Olay Dinamikleri



Olay Tipleri



Olay Yönetim Tipleri
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Giriş
Birinci bölümde de belirtildiği gibi; acil durum oluşturduğu bilinen ya da
oluşturabileceği ön görülen ve bu nedenle müdahale ekiplerini harekete geçiren her türlü
değişim ve/veya oluşum ‘olay’, terimi ile ifade edilmektedir. Anlaşılabileceği gibi olaylar;
müdahale kaynaklarını (ekipleri) harekete geçiren temel oluşumları teşkil ettiklerinden, bu
kaynaklar açısından temel alınan veriyi oluşturmaktadırlar. Müdahale ekiplerine dair tüm
kayıt ve istatistikler, 'olay' değişkenine bağlı olarak tanımlanmaktadır.
Yine hatırlanabileceği gibi; arama ve kurtarma terminolojisinde olay terimi üç şekilde
ifade edilebilmektedir. Tanımından da anlaşılabileceği gibi acil durum müdahale kaynaklarını
harekete geçiren her olay, bir acil durumu ifade etmeyebilir. Olayın acil durum içermesi
durumunda; kişi ya da kişilerin durumu, ortam koşulları gibi faktörlerden bağımsız olarak
genel bir ifadeyle 'acil durum olayı' terimi kullanılmaktadır. Olaydan etkilenen kişinin içinde
bulunduğu ortamda bir tür mahsur kalma durumu yaşadığı olaylar, kurtarma olayı, kurtarmayı
gerçekleştirebilmek için özel ekipman ve eğitime sahip personele gereksinim duyulan
kurtarma olayları ise, 'teknik kurtarma olayı' olarak tanımlanmaktadır.

36

3.1. Olay Dinamikleri
Olaylarla ilgili olarak söylenebilecek ilk konu; beklenmeyeni beklemek gerektiği
olabilir. İhbar alınan olayların bir kısmı, gidildiğinde farklı bir olaya dönüşebilmektedir.
Örneğin bir kayıp olayı, tecavüz ve cinayetle sonuçlanmış suç olayına, bir araç kazası,
uçurumdan düşme sonucunda ipli kurtarma gereken olaya dönüşebilir vb2.
Her ne kadar ekipler bu tür olayların çözümlenmesi için gerekli altyapıya sahip olarak
yapılanmış olsalar dahi, bazı durumlarda ek kaynaklara ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumda
olayın en başında olay dinamikleri ile ekip kapasitesinin karşılaştırılması ve talebin erken
gerçekleştirilmesi, müdahalenin verimli, etkin ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesi için
önemli bir belirleyici olmaktadır.
Olaylar, olay yönetimi açısından incelenirken; aşağıda belirtilen kriterler temel
alınmaktadır:
-

Olayların özellikleri,

-

Ekip sayısının sabit olup olmadığı,

Yönetilebilir Kontrol Aralığı prensibine göre ekip sayısının, bir ekip liderine
mi yoksa ekip lideri altında bir yönetim ekibine ihtiyaç duyacak yapıda olduğu,
olmadığı.

Olayın bir operasyonel periyot (12 saat) içinde çözümlenebilecek olup

Ders, olayları bu özelliklerine bağlı olarak incelemektedir. 6. Bölümde sabit ve küçük
sayıda bir ekipten oluşan ve kısa sürede müdahalenin gerçekleştirilebileceği bir örnek
kullanılarak yönetim konuları incelenecektir. 7. bölüm ise sabit ancak yönetilebilir kontrol
aralığı prensibine göre ekip lideri altında bir yönetim ekibini gerektirecek yapıda bir ekibin bir
periyottan uzun süreli müdahalesini örnekleyerek yönetimini inceleyecektir. Son inceleme ise;
olay yönetim sisteminin irdeleneceği, değişken ve olay yöneticisinin altında bir yönetim
ekibinin kurulmasını gerektirecek kadar yüksek sayıda personelin görev aldığı uzun süreli bir
olayı örnekleyecektir.

3.2. Olay Tipleri
Gerek olay, gerekse olay yönetim tipleri ile ilgili ülkemizde yasal bir doküman mevcut
olmamakla birlikte uygulamada bu sınıflandırmalar mevcuttur.
Olay yönetim tipleri ile ilgili bilgiler, gerçekte 'Olay Yönetim Sistemine' ait teknik
terimleri de kapsayacak şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Henüz bu sistemi
incelemediğimiz bu aşamada ise temel amacımız, olay yönetim tiplerini yalnızca 'anlamakla'
sınırlı olduğundan, bu başlık altında sadeleştirilerek yalnızca müdahale kapsam alanı
(Yazar Notu) Gittiğim ve 'kuru' olduğu söylenen bir görevde üç küçük göleti ağzımda telsizle yüzerek geçmem
gerektiğini söylersem olasılıkla bu 'bilinmezlik' durumuna örnek vermiş olabilirim...
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çerçevesinde açıklanacaktır. Öte yandan 'Olay Yönetim Sistemi'nin incelenmesi sonrasında
burada kullanılan teknik terimlerle hazırlanmış metinleri, ders notlarının sonunda ek olarak
bulabilirsiniz.
Tip; olay ve kaynakların kapasiteleri ile ilişkili olarak hiyerarşik seviyelendirme
açıklayan, bir çeşit sınıflama sağlayan ifadedir. Bu terim, genel olarak bir rakam ile birlikte
kullanılır ve rakam büyüdükçe olay ya da kaynakların kapasiteleri azalır.
Olaylar; belli kriterlere bağlı olarak aşağıda açıklandığı şekilde beş (5) tipte
incelenirler.
-

Tip 5 Olaylar

-

Tip 4 Olaylar

-

Tip 3 Olaylar

-

Tip 2 Olaylar

-

Tip 1 Olaylar

3.2.1. Tip 5 Olaylar
Bu olaylar;
çözümlenebilmektedirler.

genellikle

en

fazla

altı

kişinin

oluşturduğu

ekiplerle

Ara yöneticiler gerekli olmamakta yalnızca bir olay yöneticisi yeterli
olmaktadır (yönetim ekibi kurulmasına gerek yoktur)
-

Yazılı bir eylem planı gerekli değildir.

Olay genellikle ekiplerin olay yerine varması sonrasındaki birkaç saat içinde
çözümlenmektedir.
-

Bu tür olaylara örnek olarak araç yangını, yaralı bir kişi vb. gösterilebilir.

3.2.2. Tip 4 Olaylar
Yalnızca gerekli olması durumunda, olay yöneticisine bağlı ara yöneticiler
aktive edilebilmekte ve yönetim ekibi oluşturulabilmektedir (genellikle bir ekip lideri yeterli
olmaktadır).
Olayın zararlarını en az seviyeye indirebilmek için birden fazla kaynağa ihtiyaç
duyulacak, genellikle timler ya da takımların kullanımı gerekli olacaktır.
Olayın kontrol altına alınması genellikle bir operasyonel periyot içinde (12
saat) gerçekleşecektir.
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Yazılı bir eylem planı zorunluluğu olmamakla birlikte, olay müdahalesine
katılabilecek tüm kaynakların kullanımı için operasyonel brifingin yazılı olması gerekli
olacaktır.

3.2.3. Tip 3 Olaylar
İlk müdahale sırasındaki kapasite aşıldığı anda, olayın ihtiyaçlarına uygun
yönetim ekibinin kurulmasını gerektirir.
Tip 3 bir olay yönetim ekibi yeterli sayıdaki kaynakla ilk müdahaleyi ve
devamındaki çalışmaları başlatarak kontrolü sağlamaya ve tehlikeyi sınırlamaya çalışacaktır.
Gerekli olması halinde ise tip 2 ya da 1 yönetim ekibi yapısına geçecektir.
Bu tipteki olayların 12 saatten uzun (birden fazla periyot boyunca) sürmesi söz
konusu olabilir.
Her 12 saatlik dilim için (operasyonel periyot) yazılı bir eylem planının
hazırlanması gerekli olacaktır.

3.2.4. Tip 2 Olaylar
Bu tipteki olaylar yerel kapasiteyi aşacak ve birden fazla operasyonel periyot
boyunca sürecektir. Tip 2 olaylar; operasyonların, etkin, emniyetli ve verimli bir çalışması
için bölge dışından (bölgesel ya da ulusal) kaynakların müdahalesini gerekli kılabilir.
-

Geniş kadrolu bir yönetim ekibinin kurulması gerekli olacaktır.

-

Her bir operasyon periyodu için yazılı eylem planı gereklidir.

-

Çok sayıda fonksiyonel ünitenin çalıştırılması gerekli olacaktır.

Normal koşullarda her bir periyot için operasyonel personel sayısı 200, olayda
görev alan toplam personel ise 500 kişiyi geçmeyecektir. Not: bu sayılar yalnızca referans
oluşturmak için verilmektedir, kesin belirleyici rakamlar değillerdir.

3.2.5. Tip 1 Olaylar
En karmaşık, emniyetli ve etkili yönetim sağlamak için ulusal kaynaklara
ihtiyaç duyulan olaylardır.
-

En geniş kadrolu yönetim ekibine ihtiyaç duyulan olaylardır.

Normal koşullarda her bir periyot için operasyonel personel sayısı 500, olayda
görev alan toplam personel ise 1.000 kişiyi geçecektir. Not: bu sayılar yalnızca referans
oluşturmak için verilmektedir, kesin belirleyici rakamlar değillerdir.
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Yerel yönetim üzerindeki etki büyük olduğundan; ofis yönetimi ve destek
fonksiyonları için ek kadrolara ihtiyaç duyulacaktır.

3.3. Olay Yönetimi Tipleri
Olay tipine uygun olarak; olay yönetim tipleri de beş kategoride incelenmektedir:
-

Tip 5 Olay Yönetimi

-

Tip 4 Olay Yönetimi

-

Tip 3 Olay Yönetimi

-

Tip 2 Olay Yönetimi

-

Tip 1 Olay Yönetimi

3.3.1. Tip 5 Olay Yönetimi
Tip 5 Olay Yönetimi; yerel seviyede olay yönetimini ifade etmektedir.

3.3.2. Tip 4 Olay Yönetimi
Tip 4 Olay Yönetimi; ilçe ve il seviyesindeki olay yönetimini ifade etmektedir.

3.3.3. Tip 3 Olay Yönetimi
Tip 3 Olay Yönetimi; büyükşehir ve bölgesel seviyelerindeki olay yönetimini ifade
eder. Bu seviyedeki yönetim ekibi, farklı organizasyon, kurum ve yetki sahalarından olay
yönetimi konusunda yetkili bireylerden oluşturulur.

3.3.4. Tip 2 Olay Yönetimi
Bölgesel ve ulusal seviyedeki olay yönetimini ifade eder. Farklı organizasyon, kurum
ve yetki sahalarından olay yönetimi konusunda yetkili ve eğitimli bireylerin oluşturduğu olay
yönetim yapısıdır. Tip I ekibine göre daha az kadroludur ve bu ekiplere kıyasla daha küçük
seviyedeki ulusal ya da bölgesel olayların yönetimi ile ilgilidirler.

3.3.5. Tip 1 Olay Yönetimi
Bölgesel ve ulusal seviyedeki olay yönetimini ifade eder. Olay yönetimi konusunda en
yüksek seviyede eğitim ve tecrübeye sahip, en yüksek sayılı kadrodan oluşan yapıdır.
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Uygulamalar
1)

Nüfus ve demografik dönüşümlere küresel bir bakış açısı ile yaklaşmak için

bkz.
2)
http://www.sahilguvenlik.gov.tr/baskanliklar/harekat/faaliyet_istatistikleri/faali
yet_istatistikleri.asp web adresinden Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilmiş
olay istatistiklerini inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1)
İstatistikleri inceledikten sonra denizde arama ve kurtarma olayları ile ilgili
olarak (can ve mal emniyeti başlığı altında) ne düşünüyorsunuz?
2)

Sizce bu konuda bundan üç yıl öncesine göre farklılık var mıdır? Neden?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak olay tanımı tekrarlanarak, olayın dinamikleri incelenmiştir.
Olayların sınıflandırılabilmelerini sağlayan bu dinamikler; olayın türü, ekip sayısı ve sayının
sabit olup olmadığı ve görev süresinin bir periyottan uzun sürüp sürmediği şeklinde
tanımlanmaktadır. Bölümün devamında; olay kriterlerine bağlı olarak olay tipleri açıklanmış
ve son olarak olay tiplerine bağlı olarak olay yönetiminin sınıflandırılması konu edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Olay nedir?

2)

Olayları sınıflandırmamızı sağlayan kriterler nelerdir? Tartışınız.

3)

Olay türleri, olay kriterleri içinde neden önemlidir? tartışınız.

4)

Tip 5 bir olay hangi özellikleri taşıyacaktır, bilgi veriniz.

5)

Tip 1 bir olay hangi özellikleri taşıyacaktır, bilgi veriniz.

6)

Tip 5 bir olay yönetimi hangi seviyede gerçekleşecektir, bilgi veriniz.

7)
tartışınız.

Tip 3 bir olay neden büyükşehir ve bölgesel seviyede değerlendirilmektedir,
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4. AKIŞ EVRELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Genel Akış Evreleri
4.2. Teknik Arama ve Kurtarma Yönetim Akış Evreleri
4.3. Kentsel Arama ve Kurtarma Enkaz Müdahale Aşamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir arama ve kurtarma ekibinin genel olay akışı ne şekilde gerçekleşmektedir?

2)
İçinde bulunulan ortamdan bağımsız olarak teknik arama ve kurtarma
operasyonlarının yönetimi sırasında takip edilen akış evreleri nelerden oluşmaktadır?
3)
Kentsel arama ve kurtarma operasyonlarının yönetimi sırasında takip edilen
akış evreleri nelerden oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Bir arama ve kurtarma
ekibinin normal görev
akışını anlamak

Bir kentsel arama ve kurtarma
ekibi örnek olarak kullanılarak,
hazırlık, ihbar, mobilizasyon,
operasyon, demobilizasyon ve
görev sonrası süreçlerini
incelemek

Teknik Arama ve
Kurtarma Operasyon
Yönetim Akış Evreleri

Operasyon sürecinin
yönetim açısından akış
evrelerini anlayabilmek

Operasyon sürecine giren arama
ve kurtarma ekibinin;
değerlendirme, arama ve
kurtarma öncesi, sırası ve görevi
sonlandırma ile ilgili süreçleri
açıklanmıştır.

Kentsel Arama ve
Kurtarma Enkaz
Müdahale Aşamaları

Alt yapı olarak teknik arama ve
kurtarma ekibinin yönetim akış
Bir enkazda çalışılmaya
şemasını kullanan kentsel arama
başlandığında takip edilmesi
ve kurtarma ekiplerinin bir
önerilen müdahale aşamaları
enkazın çözümlenmesi için
hakkında bilgi sahibi olmak
çalışacağı aşamalar
açıklanmıştır.

Konu

Genel Akış Evreleri
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Anahtar Kavramlar


Genel Akış Evreleri



Teknik Arama ve Kurtarma Operasyon Yönetim Akış Evreleri



Kentsel Arama ve Kurtarma Enkaz Müdahale Aşamaları
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Giriş
Bu bölüm; arama ve kurtarma ile ilgili olarak akış evrelerini incelemektedir. Konunun
temelini her ne kadar arama ve kurtarma oluştursa dahi, hazırlanmış olan akış evreleri acil
durum müdahalesi ile ilgili farklı uygulamalara uyarlanabilir.
Akış evreleri üç farklı sürece dair incelenecektir. Bunlardan birincisi bir arama ve
kurtarma ekibinin perspektifi ile genel akış evrelerini oluşturacaktır. İkincisi ise branştan
bağımsız olarak teknik arama ve kurtarma görevlerinin yönetiminde kullanılan temel akış
evreleridir. Son akış evresi ise kentsel arama ve kurtarma görevinde kullanılan yönetim akış
şemasını oluşturacaktır.
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4.1. Genel Akış Evreleri
Dönem

Akış Evresi

Öncesi

Hazırlık

Sırası

İhbar
Mobilizasyon (İntikal)
Operasyonlar

Yönetim
Arama
Kurtarma (müdahale)
Tıbbi
Lojistik

Demobilizasyon
Sonrası

Görev Sonrası

Genel akış evreleri; bir arama ve kurtarma ekibinin günlük yaşamı içinde takip ettiği
döngüyü ifade eden süreçleri incelemektedir. Bu süreçler olayın öncesindeki hazırlıklarla
başlayacak, olay süreciyle devam edecek ve olay sonrası çalışmalarla bir sonraki olayın
öncesi sürecine geçecek döngüler şeklinde gerçekleşmektedir. Yukarıda tabloda gösterilen ve
aşağıda açıklanan genel akış evreleri, esas olarak kentsel arama ve kurtarma ekibinin akış
süreçlerine göre düzenlenmiştir ancak, diğer acil durum müdahale ekiplerine de uyarlanabilir.

4.1.1. Hazırlık
Olay öncesini kapsayan bu süreç; bir ekibin karşılaşacağı olaylara yönelik olarak
yaptığı her türlü çalışmayı kapsayacaktır. Malzeme ve ekipman temini, bakım çalışmaları,
eğitim ve tatbikatlar, prosedür geliştirme, müdahale alanlarına yönelik çalışmaların tümü bu
sürecin konusunu oluşturmaktadır.

4.1.2. İhbar
Bir olayın gerçekleştiği ile ilgili olarak haberin arama ve kurtarma organizasyonuna
ulaşmasını açıklayan süreçtir. Bu sürecin tam adı 'ihbar ve karar süreci' açıklanabilir. Ekip;
kendisine ulaşan ihbarın ardından olayla ilgili müdahaleye dair kararını verecektir. Olayın,
ekibin müdahale alanı ve/veya kapasitesinin içinde yer alıp almadığı, haberin ve haber
kaynağının değerlendirilmesi, aciliyet değerlendirme kriterleri gibi konulara bağlı olarak
ekibin; keşif ekibi göndermek, kapsamlı veya kısıtlı müdahaleyi hemen başlatmak ya da
müdahaleyi başlatmayarak araştırmayı sürdürmeye karar vermesi gibi olasılıklardan biri
gerçekleşecektir.

51

4.1.3. Mobilizasyon (İntikal)
Müdahale kararı verilmesi durumunda ekip olay yerine intikal edecektir.

4.1.4. Operasyonlar
Olay yerine varan ekip operasyonlarını başlatacaktır. Aşağıda kentsel arama ve
kurtarma ekiplerine göre incelenmiş olan operasyon sürecine dair beş madde, farklı müdahale
ekipleri için uyarlanabilir.

4.1.4.1. Yönetim
Bir arama ve kurtarma ekibinin temel fonksiyonlarından biri yönetimdir. Gidilen
görevde yönetimin hangi seviyesinde yer alınırsa alınsın, ekipten çok sayıdaki yönetim
fonksiyonunun gerçekleştirmesi beklenecektir.

4.1.4.2. Arama
Arama ve kurtarma ekiplerinin doğal görevidir. Hemen tüm personel kaba arama
yapma konusunda bilgili olmakla birlikte, arama operasyonlarının arama köpekleri, görsel ve
işitsel teknik arama cihaz ve uygulamalarını kapsaması beklenecektir.

4.1.4.3. Kurtarma (Müdahale)
Arama ve kurtarma ekiplerinin doğal görevidir. Kentsel arama ve kurtarma
ekiplerinin; görev sırasında kazazedeye ulaşmayı sağlayacak kırma, kesme, delme, kaldırma,
çekme ve ayırma gibi işlemlerin yanı sıra ortamın sabitlenmesi (tahkimat) konularında gerekli
kapasiteye sahip olmaları gereklidir.

4.1.4.4. Tıbbi
Tüm arama ve kurtarma ekiplerinin belli seviyede tıbbi müdahale kapasitesine sahip
olmaları beklenecektir. Kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin hem müdahalede bulundukları
kazazedelere hem de personeline tıbbi müdahale yapabilecek kapasiteye sahip olmaları
gereklidir.

4.1.4.5. Lojistik
Lojistik; bir arama ve kurtarma görevi için her türlü hizmet ve desteği sağlamaktan
sorumlu olan fonksiyondur ve tüm görev süresince aktif olarak operasyonlarını sürdürecektir.
Bu uygulamalar; sayılanlarla sınırlı olmaksızın iletişim, ulaşım, malzeme temini, bakım ve
onarımı, yiyecek, içecek vb. birçok konuyu kapsamaktadır.
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4.1.5. Demobilizasyon
Demobilizasyon; görevin sonlandırılmasından sonra geriye dönüşü ifade etmektedir.
Bu süreç uzun süreli ve/veya uzak mesafeli görevlerin sonrasında özellikle önem
taşımaktadır. Bu aşamadaki ekibin; çalışmalarda yorulmuş ve heyecan (ve dikkat) seviyesinin
düşmüş olduğunun unutulmaması büyük önem taşır. Çünkü bu nedenler; arama ve kurtarma
ekiplerine ait trafik kazalarının önemli bir kısmının mobilizasyon aşamasında değil,
demobilizasyon aşamasında yaşamalarının temel kaynağıdırlar.

4.1.6. Görev Sonrası
Görev sonrası uygulamalar iki aşamadan oluşmaktadır:
- Bu aşamalardan birincisi rehabilitasyondur (personel ve ekipmanın tekrar
müdahaleye hazır olmaları için yapılan çalışmalar; bakım, onarım, yenileme ya da personelin
dinlenmesi, kritik olay stres debrifingi adı verilen psikolojik rehabilitasyon vb.).
- Görev sonrası çalışmaların ikincisi ise gerçekleştirilen görevin en başından sonuna
kadar incelendiği Görev Sonu Değerlendirme Raporu'nun hazırlanmasıdır.
Bu raporda eksikliği tespit edilen konular; hazırlık süreci içinde yer alan eğitim
konularına eklenecek, konu malzeme eksikliği ise temin edilmeye çalışılacak (ya da
aksaklıklara bağlı olarak farklı çözümler) ve sonraki görevlerde aynı aksaklıkların tekrar
yaşanmamasına, müdahale kalitesinin ise arttırılmasına yönelik çalışılacaktır (döngü).

4.2. Teknik Arama ve Kurtarma Operasyon Yönetim Akış Evreleri
Genel akış evrelerinde incelenen konu yapısal enkazlara yönelik olduğundan; bu
başlık altında aynı branşta görev alan bir teknik arama ve kurtarma ekibi esas alınacaktır. Bu
koşullarda; olay yerinde operasyonlarını başlatan bir arama ve kurtarma ekibi, aşağıda
belirtilen akış evrelerini takip edecektir:
1.

Durum Değerlendirme

2.

Arama kurtarma Öncesi

3.

Arama ve Kurtarma Operasyonları

4.

Operasyonların Sonlandırılması

4.2.1. Durum Değerlendirme
Bir arama ve kurtarma operayonunun başlangıcında yer alan durum değerlendirme; iki
aşamalı bir süreçtir. Bu süreçlerden birincisi 'Birincil Değerlendirme' adıyla incelenmektedir
ve temel amacı neler olduğunu anlamaktır. 'İkincil Değerlendirme' adı verilen devam
sürecinde ise tehlikeler, yapı özellikleri ve mevcut bilgiler değerlendirilerek ekibin
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kapasitesinin problemi çözmeye yeterli olup olmadığı değerlendirilecek ve gerekli görülmesi
halinde ekibi takviye edecek diğer kaynaklar talep edilecektir.

4.2.1.1. Birincil Değerlendirme
Temel olarak gerçekleşen olayı anlamaya ve kazazede olup olmadığını, mevcutsa
nerede olduklarını anlamaya yönelik çalışmalardır. Olayın kurtarma mı yoksa cenaze çıkarma
mı olduğunu anlamak; gerçekleştirilecek müdahaleye dair risk/fayda analizini yapılması ve
müdahale hızının tespit edilmesi açısından büyük önem taşır. Bu süreçte aşağıda belirtilen
konular incelenecektir:
-

Şahitler ve olayla ilgili bilgi sahibi olanlarla görüşmek.

-

Subjelerin yerleri, sayıları ve durumlarını saptamak

-

İlgili yapıların konum ve sayılarını saptamak

Kurtarma / Cenaze Çıkarma durumlarından hangisinin söz konusu olduğunu
anlayarak öncelik ve müdahale hızı konularında karar vermek.

4.2.1.2. İkincil Değerlendirme
İkincil değerlendirmede edinilen bilgiler ışığında giriş yapılması ön görülen yapıların
ve mevcut tehlikelerin değerlendirilmesi söz konusudur ve bu değerlendirme sonucunda
çalışmanın ekibin kapasitesini aşıp aşmadığı ek kaynak talep edilmesinin gerekli olup
olmadığı değerlendirilecek, gerekli görülmesi halinde bu kaynaklar talep edilecektir:
-

Yapı kullanım tipleri (iş, konut vb.)

-

Yapı türü

-

Tehlikelerin tespiti (İkincil çökme, gaz, elektrik vb.)

-

Ek personel ihtiyacının tespiti (köpek ekibi vb.)

-

Ek ekipman ihtiyacının tespiti (büyük vinç, ağır iş makineleri, ahşap vb.)

4.2.2. Arama ve Kurtarma Öncesi
Ekibin arama ve kurtarma görevi gerçekleştirmesinin söz konusu olması durumunda
ilk olarak 'Olay Yeri Kontrolü' sağlanacaktır. Bu işlem; sıcak (kurtarma) bölge, ılık bölge ve
soğuk (Genel Alan) bölgenin tespit edilmesi yoluyla kalabalığın kontrolü (tespit edilen
sınırların dışına alınması) ve olası risklerle yaralanmalarının engellenmesi, trafik kontrolü gibi
uygulamaları kapsayacaktır. Bunun ardından yapı triajı (öncelik sınıflandırması) yapılarak
kazazedelerin durumu ve yapı özelliklerini karşılaştırmak yoluyla müdahale önceliği
saptanacaktır. Bu çalışmaların sonucu, arama ve kurtarma için yapılacak planlamanın
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şekillenmesini sağlayacak ve bu planlar ekibe duyurularak (brifing) operasyon başlatılacaktır.
Bu aşamadaki çalışmalar aşağıdaki gib özetlenebilir:
-

Soğuk (Genel) Bölge Emniyeti

-

Sıcak (Kurtarma) Bölgenin Emniyeti

-

Gereksiz personelin tahliyesi

-

Yapı triaj ekibinin kurulması

-

Arama ekibi için planlama

-

Kurtarma ekibi için planlama

-

Brifing

4.2.3. Arama ve Kurtarma Operasyonları
Arama ve kurtarma operasyonları başlatıldığında; ilk öncelik görece kolay
kurtarılabilir kazazedelerin önce çıkarılması üzerinedir. Bu çalışmaların sonrasında ihtiyaç
duyulacak tıbbi müdahale ve nakil koşullarının bu aşamada sağlanmış olması gereklidir. Bu
sürecin konularını;
-

Yüzeydeki subjelerin kurtarılması,

-

Arama ve kurtarma planının uygulanması ve

-

Tıbbi (müdahale, nakil)

oluşturmaktadır.

4.2.4. Operasyonların Sonlandırılması
Operasyonlar tamamlandığında; tüm personelin sağ ve salim olarak yapıyı terk
ettiğinden emin olmak amacıyla son kontrol yapılacak, kurtarma sırasında kullanılan
ekipmanlar toplanarak kaldırılacak ve genel enkaz kaldırma aşamasında geçilecektir. Bu
aşamada ya da hemen sonrasında personel için 'Kritik Olay Stres Debrifingi' uygulanarak,
personelin psikolojik olarak etkilenme seviyesi tespit edilmeye çalışılacak, ihtiyaç duyması
durumunda destek sağlanacaktır. Bu aşama temel olarak aşağıdaki konulardan oluşacaktır:
-

Personel takip raporu

-

Ekipmanın toplanması

-

Genel enkaz kaldırma

-

Kritik olay stres debrifingi
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4.3. Kentsel Arama ve Kurtarma Enkaz Müdahale Aşamaları
Kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin altyapısı teknik arama ve kurtarmanın yapısal
enkaz ekipleri ile aynı yapıdadır. Bu başlık altında operasyon planı yapan ekibin, bu plan
çerçevesinde izleyeceği akış aşamaları konu edilmektedir. Başka bir deyişle; bir enkazda
çalışmaya başlayacak ekibin takip edeceği müdahale aşamaları esas alınmaktadır.

4.3.1. Aşama I: Tespit, Değerlendirme ve Emniyet
Yüzeyde kazazedelerin olması durumunda ikinci aşama ile aynı zamanda
gerçekleşecektir. Teknik arama ve kurtarma yönetim süreçlerinin 'değerlendirme' ve 'arama ve
kurtarma öncesi' uygulamaları bu safhanın konuları arasında değerlendirilmektedir. Burada
incelenen konular birkaç dakika ya da saat sürebilir:
-

Problemin boyutlarının saptanması (hasar tespiti, tehlikelerin belirlenmesi)

-

Olay boyutları, ek yardıma ihtiyaç olup olmadığının saptanması

-

Yönetim sistemini oluşturmak.

4.3.2. Aşama II: Yüzeydeki Yaralıların Kurtarılması
Yüzeyde kazazedelerin olması durumunda birinci aşama ile aynı zamanda
gerçekleşecektir.
-

‘Kolay’ kurtarılabilir subjelerin hemen çıkarılması esas alınır.

Birçok kez bu aşama, kentsel arama ve kurtarma ekipleri bölgeye ulaşmadan
önce bölge insanı tarafından gerçekleştirilmektedir.

4.3.3. Aşama III: Olasılığı Yüksek Bölgelerin Tespit ve Araması
Uzman ekiplerin yönetim sistemini oluşturması sonrasında gerçekleştirilen bu
aşamada temel olarak aşağıda belirtilen uygulamalar gerçekleştirilir:
Bilgi toplama ve gerek şahitlerle görüşme, gerekse yerinde yapılan
gözlemelerle kazazedelerin aranması ve enkazın analizine bağlı olarak olasılığı yüksek
bölgelerin tespiti
Arama köpekleri, görsel / işitsel tespit cihazlarının kullanımı ile teknik arama
çalışmasının gerçekleştirilmesi.

4.3.4. Aşama IV: Seçili Molozların Kaldırılması
Kentsel arama ve kurtarma ekibinin tespit ettiği kazazedeler ya da canlı kazazede
bulma olasılığını yüksek olarak kabul ettikleri konumlara gerçekleştirdikleri giriş (ulaşma)
çalışmalarını kapsar:
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Tünel açma, yukarıdan kaldırma ya da bu iki yöntemin birlikte kullanımı ile
subjelerin kurtarılması temel uygulamayı teşkil etmektedir.
oluşturur.

Enkaz içinde çalışacak arama ve kurtarma personeli açısından en riskli aşamayı

4.3.5. Aşama V: Genel Enkaz Kaldırma
Bir yapıdaki canlı subjelerin çıkarılması sonrasında enkaz kaldırma aşamasına
gelindiğinde; hala ‘canlı’ subje çıkması olasılığı vardır, bu nedenle enkazın kaldırılması
sırasında dikkatli şekilde ve kaldırma yönünde çalışma yapılması zorunludur. Bu aşamada
ağır iş makineleri çalışacaktır.
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Uygulamalar
1)
Kentsel arama ve kurtarma çalışmalarının temel uygulamalarından birini
deprem gibi doğal olaylar sonucunda ortaya çıkan afetler teşkil etmektedir.
2)
https://www.afad.gov.tr/tr/2386/Van-icin-7-Gun-24-Saat-Yapilanlar
adresinden Van Depremi Afet raporu isimli sayfayı inceleyiniz.

web
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Uygulama Soruları
1)
Bu sayfayı inceledikten sonra, bölümde incelenen genel akış evreleri ile
karşılaştırınız. Arama ve kurtarma ekipleri açısından mobilizasyon evresi hakkında ne
düşünüyorsunuz? tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde bir arama ve kurtarma ekibi (yapısal enkaz [teknik arama ve kurtarma] ve
kentsel arama ve kurtarma ekibi örnek olarak kullanılmıştır) örnek olarak alınmış ve ekibin
günlük görev sürecini kapsayan 'genel akış evreleri' ile bir enkaza geldiklerinde yapılacak
çalışmaları kapsayan operasyon süreci yönetim akış evreleri incelenmiştir. Son konu ise bir
kentsel arama ve kurtarma ekibinin enkaza geldiğinde yapacağı çalışmaları sıralamasına ve
öncelik vermesine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen kentsel arama ve kurtarma enkaz
müdahale aşamalarıdır. Bu şema esas olarak teknik arama ve kurtarma operasyon yönetim
evrelerinden oluşuyorsa dahi, daha çok enkaza müdahale sıralamasına ağırlık vererek karar
sürecini hızlandırmayı amaçlamaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Bir arama ve kurtarma ekibinin herhangi bir olay öncesi, sırası ve sonrasında
gerçekleştirdiği akış evrelerini listeleyiniz.
2)
tartışınız.

Mobilizasyon ne demektir? Ne tür hazırlık çalışmalarını gerektirebilir,

3)
Ağır ve orta sınıf arama ve kurtarma ekiplerinin hangi operasyonel
fonksiyonları yerine getirmesi beklenecektir, tartışınız.
4)
Görev sonrası yapılacak değerlendirme neden önemlidir? Genel akış evreleri
döngüsünün hangi aşamalarını etkileyecektir?
5)
Bir enkaz başında arama ve kurtarma görevine başlamadan önce yapılması
gereken uygulamaları hem teknik arama ve kurtarma operasyon yönetim evreleri hem de bu
yapıyı kullanan ve operasyon planı hazırlamayı esas alan kentsel arama ve kurtarma enkaz
müdahale aşamalarını kapsayacak şekilde inceleyerek bilgi veriniz.
6)

Birincil değerlendirmenin amacı nedir? Bilgi veriniz.

7)

İkincil değerlendirmenin amacı nedir? Bilgi veriniz.
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5. KONTROL ALANLARI VE FASİLİTELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.2. Kontrol Bölgeleri
5.2.1. Sıcak Bölge
5.2.2. Ilık Bölge
5.2.3. Soğuk Bölge
5.3. Fasiliteler (Tesisler)
5.3.1. Olay Yönetim Merkezi
5.3.2. Toplanma Bölgeleri
5.3.3. Rehabilitasyon Merkezi
5.3.4. Ana Kamp
5.3.5. Kamplar
5.3.6. Helikopter İniş Alanları
5.3.7. OSOCC
5.3.8. RDC
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Emniyet amacıyla olay yerindeki personelin konumlarını tanımlayan alan
yönetimi çalışmalarında kontrol bölgeleri oluşturulur. Bu bölgelerin özellikleri nelerdir?
2)
Bir olay yerinde (ya da kayıp olaylarında olay bölgesinde) yönetim sağlamak
için bazı geçici tesislerin oluşturulması gerekli olacaktır. Sizce bu tesisler neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Alan Yönetimi

Olay yeri ve çevresindeki
alanın yönetim
fonksiyonları için kullanımı
konularını tüm yönleriyle
anlayabilmek

Alan yönetimini oluşturan
kontrol bölgeleri ve alanda
kurulacak tesislerin
tanımlanması ile
incelenmektedir.

Kontrol Bölgelerinin
tanımlanması ve kapsamı

Kontrol bölgelerinin neler
olduğunu ve fonksiyonlarını
anlayabilmek

Müdahale ekipleri haricindeki
bireylerin kontrol bölgelerinin
dışına çıkarılması ve müdahale
personelinin yapacakları göreve
uygun olarak kontrol bölgeleri
içerisinde konumlanmalarını
sağlamayı kapsayan uygulamalar
açıklanmaktadır.

Olay yeri fasiliteleri
(tesisleri) tanımlaması ve
kapsamı

Olayın boyut ve süresine
bağlı olarak görevin ihtiyaç
duyacağı tesisleri
tanımlayarak amaçlarını
anlayabilmek

Bir olayın ihtiyaçlarına uygun
olarak kurulmasının yarar
sağlayabileceği tesisler
açıklanmaktadır.
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Anahtar Kavramlar


Kontrol Bölgeleri



Fasiliteler
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Giriş
Bu bölüm; ilerideki bölümlere hazırlık olması maksadıyla arama ve kurtarma
çalışmalarının gerçekleştirildiği 'ortamın' yönetilmesi ile ilgilidir. Ortamın yönetimi; esas
olarak alanın (ortamın) bölgelere ayrılması bu bölgeler içinde yalnızca müdahale ekibi ve
yetkili diğer bireylerin olması sağlanarak ekibin görevlerine uygun şekilde bölgelerde
konuşlandırılması ve geçici tesislerin (fasilite) kurulması ile ilişkilidir.
Bu bölümde incelenecek olan kontrol alanları, aynı zamanda 'olay yerinin kontrolü' ile
ilgilidir ve 7. bölümde işletimiyle birlikte örneklenerek açıklanacaktır.
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5.1.
Bölgeleri

Kontrol

Olay yönetiminde alan
yönetimi konusu olan 'Kontrol
alanları';
aynı
zamanda
kalabalık, trafik ve ekip
konuşlanmasını kapsayan 'Olay
Yerinin Kontrolü' konusunun
da bir parçasıdır. Bu nedenle bu
başlık
altında
kontrol
alanlarının ne olduğu ve ne
amaçla oluşturuldukları kısaca
incelenecek,
bu
alanların
işletilmesi ile ilgili örnekleme
ise 7. bölümde yer alan ve bir
yapısal enkaz müdahalesini
örnekleyen senaryo içerisinde
açıklanacaktır.

X
SICAK BÖLGE

ILIK BÖLGE
SOĞUK BÖLGE

Kontrol Bölgeleri, olay yeri ve yakın çevresinin emniyeti
Olay yeri ve çevresinde gözetilerek oluşturulan parametreleri ifade eder ve temel
kontrol bölgeleri oluşturmanın olarak üç bölgeden oluşur.
temel amacı; yeterli eğitim,
ekipman ve beceriye sahip olmayan bireylerin tehlikeli ortamlardan uzak tutulması ve
yalnızca yetkilendirilmiş, eğitimli ve teçhizatlı bireylerin tehlike içeren alanda olmasını
sağlayarak riski azaltmak ve tehlike içeren bölgedeki gereksiz kalabalığı engellemektir.
Özellikle sıcak bölge adı verilen yüksek risk içeren bölgede personel takip
sistemlerinin kullanımı ile tehlikeli olduğu varsayılan bölgede her zaman için kimlerin, nerede
ve ne durumda olduklarını takip etmek mümkün olabilmektedir.
Genel uygulama; olay yeri ve yakın çevresinin üç bölgeye ayrılmasıdır:

5.1.1. Sıcak (Kısıtlı) Bölge
Arama ve kurtarma çalışmalarında 'Kurtarma Bölgesi' olarak da adlandırılan bu
bölgede; yalnızca tıbbi müdahale ve kurtarma çalışmalarını direkt olarak gerçekleştiren
kişilerin giriş ve çıkışına izin verilecektir. Mümkün olan koşullarda bu bölgeye giriş ve çıkış
tek bir noktadan gerçekleştirilecektir.

5.1.2. Ilık (Sınırlı Geçiş) Bölge
Yalnızca sıcak bölgedeki personeli direkt olarak destekleyecek personelin girişine izin
verilecektir. Sıcak bölgede kullanılan ekipmanı besleyen jeneratörler, enkaz içinde kurtarma

68

yapan personel için tahkimat tahtalarını hazırlayan kesim istasyonları vb. bu bölgede yer
alacaktır.

5.1.3. Soğuk (Destek) Bölge
'Genel Alan' olarak da isimlendirilen bu bölge; görev dışında olan personelin içinde
bekletildiği toplanma bölgesi, olay yönetim merkezi ve enformasyon sorumlusunun
bulunduğu konumu ifade eder.
Kontrol bölgelerinin boyutları ile ilgili kesin ve önceden tespit edilmiş kesin bir ölçü
mevcut olmamakla birlikte, bu ölçüler olay yerinin değerlendirilmesi sırasında saptanacaktır.
Ancak teknik arama ve kurtarma branşına bağlı olarak, bazı görevler için minimum olarak
tespit edilmiş ölçüler mevcuttur.

5.2. Fasiliteler
Fasilite terimi; tesis anlamına gelen 'facility' kelimesinin İngilizceden dilimize
devşirilmiş halidir. Kimi zaman ve bazı kaynaklarda 'tesis' kelimesi kullanılıyor olsa da,
arama ve kurtarma topluluğunda bu kelimenin daha çok kullanılıyor olmasının temel nedeni,
özellikle müdahalenin başlarında bu tesislerin, tesis denemeyecek konumlardan oluşmasıdır.
Örneğin; birçok kez doğa kayıp olaylarında kurulan 'Olay Yönetim Merkezi' isimli tesis, bir
arabanın kaputunun üzeri, ya da bir malzeme sandığının çevresi olabilmektedir vb.
Her ne kadar bazı görevlerde medya için iletişim imkânlarına sahip ayrı tesislerin
kurulması söz konusu olabilse dahi; bu başlık altında, olay yeri ve çevresinde kurulabilecek
sekiz temel fasilite incelenecektir:
-

Olay Yönetim Merkezi

-

Toplanma Bölgeleri

-

Rehabilitasyon Alanı

-

Ana Kamp

-

Kamplar

-

Helikopter İniş Alanları

-

OSOCC (Olay Yeri Operasyon Koordinasyon Merkezi)

-

RDC (Resepsiyon Merkezi)
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5.2.1. Olay Yönetim Merkezi
Olayın yönetildiği ve Olay
Yöneticisinin bulunduğu konumdur.
Her bir olay için yalnızca bir tane
Olay Yönetim Merkezi olacaktır
(bütünleşik yönetim olsa dahi).
Küçük

ve

hızlı

çözümlenebilir

olaylarda ya da görece büyük ve
uzun süreli müdahale gerektiren
olayların

başlangıcında,

olay

yönetim merkezleri bir aracın içinde

Resimde; bir doğada arama kurtarma çalışmasında
olay bölgesine varış sonrası ilk olay yönetim merkezi
görülüyor (araba kaputu) (Foto: AKUT Arşivi).

ya da bir malzeme kutusunun
çevresinde oluşturulacaktır. Olayın
daha

fazla

müdahale

ekibi

gerektiren, uzun sürecek ya da
büyüyebilecek yapıda olduğunun
fark edilmesi durumunda Olay
yönetim merkezi; olayın tahmini
süresi, ihtiyaçları ve gelen ekip
sayısına bağlı olarak daha kalıcı
(mevcut ve güvenli bir yapı, çadır
vb.) bir yapıya dönüşecektir. Genel
özellik olarak emniyetli ve güvenli,

Resimde; BM - INSARAG tarafından 2011 yılında
gerçekleştirilen afet tatbikatı sırasında AKUT ekibi
tarafından kullanılan yönetim çadırı görülmektedir
(Foto: Serhat Akbel - AKUT Arşivi).

genişleyebilir yapıda ve uzaktan tanımlanabilecek şekilde işaretlemeye sahip olması beklenen
Olay Yönetim Merkezi için seçilecek konum:
-

Ses ve olayla ilgili karmaşadan uzak,

-

Mevcut ve olası tehlikelerden uzak,

-

Olay yeri ile göz teması içinde

bir noktada olmalıdır.
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5.2.2. Toplanma Bölgesi (Bölgeleri)
Olayın boyutlarına bağlı olarak birden fazla sayıda oluşturulabilen toplanma bölgeleri;
belli bir zaman dilimi için görevlendirilmemiş personelin en fazla üç dakika içinde çıkış
yapabilecekleri şekilde bekletildikleri bir konumu ifade etmektedir.
Toplanma bölgesinin oluşturulması sırasında esas alınan kriterler;
-

Operasyonel görevlendirme noktasına yakın,

-

Mevcut ve olası tehlikelerden uzak,

-

Giriş ve çıkış için farklı ulaşma rotalarına sahip,

-

Genişleyebilir ve

-

güvenli bir alan

şeklinde ifade edilmektedir.

5.2.3. Rehabilitasyon Alanı
Kısa süreli görevlerin ana kampı şeklinde isimlendirilmektedir. Esas olarak itfaiye
teşkilatı için planlanan bu fasiliteler; müdahale personelinin dinlenmesi, sıvı ve besin temini,
temizlenmesi, tıbbi değerlendirme ile müdahalelerinin gerçekleştirilmesi ve temiz hava
solunum setlerinin kullanılıyor olması durumunda tüp değişiminin gerçekleştirileceği
konumdur.
Aşağıda bir rehabilitasyon alanı örneğinin çizimi verilmiştir.
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5.2.4. Ana Kamp
Ana kamplar; uzun süreli
görevlerde kurulan; operasyona
hizmet ve destek sağlayacak lojistik
hizmetlerin sağlandığı ve toplanma
bölgelerinin oluşturulduğu yerdir.
Olay Yönetim Merkezi, birçok kez
ana
kampın
içinde
konuşlanmaktadır. Bir olayda yalnızca
bir ana kamp bölgesi oluşturulabilir.

Resimde; BM - INSARAG tarafından 2011
yılında gerçekleştirilen afet tatbikatı sırasında
AKUT ekibi tarafından kullanılan ana kamp
görülmektedir (Foto: Serhat Akbel - AKUT
Arşivi).

Olay Yönetim ve İletişim
Merkezi, Tıbbi Müdahale Alanı,
Lojistik Merkezi, Personel için
barınma
alanları,
yeme-içme
alanları, lavabo ve kişisel temizlik
alanları, duşlar, köpekli arama
ekipleri barınak alanları, araç park
ve yakıt depolama alanları gibi
birçok
unsuru
bünyesinde
barındırabilen ana kamplar; olayın
boyutlarına ve görevlendirilen ekip
sayısına bağlı olarak kimi zaman
küçük
bir
köy boyutlarında Resimde; 2010 yılında Haiti'de gerçekleşen
olabilmektedirler. Ana kampların deprem sonrasında bölgeye giden uluslararası
kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin toplu
kurulması ile ilgili genel kriterler:
olarak kurdukları ana kamp görülüyor (Foto:
Cilasun Bayülgen).
Operasyonel
görevlendirme noktasına yakın,
-

Mevcut ve olası tehlikelerden uzak,

-

Giriş ve çıkış için farklı ulaşma rotalarına sahip,

-

Genişleyebilir ve

-

Güvenli bir alan

şeklinde tanımlanmaktadır. Aşağıda uluslararası görevlerde yer alan kentsel arama ve
kurtarma ekipleri için BM - INSARAG tarafından önerilen ana kamplarla ilgili iki örnek
çizim yer almaktadır.
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5.2.5. Kamplar
Özellikle doğal alanlarda ya da
dağlarda

gerçekleşen

kısmında;

olayın

ulaşım

olayların

gerçekleştiği

imkanlarından

bir
yerler

oldukça

uzak

noktalarda olmaktadır.
Bu

koşullarda

doğada

çalışan

ekiplerin her görev sonrasında ana kampa
dönmek ve tekrar araziye çıkmak için
sürekli olarak uzun mesafe kat etmelerine
neden olmamak (ve zaman kaybetmemek)
amacıyla ana kamptan uzakta kamp ya da
kampların kurulması söz konusu olacaktır.

Resimde; kış kampı ve barınak yapımı ile ilgili
bir çalışmadan görüntü yer alıyor. (Foto: Adam
Memet Tanrısever.

5.2.6. Helikopter İniş Alanları
Müdahale edilen arama ve kurtarma görevinin helikopter unsurunu da barındırıyor
olması durumunda; helikopterin iniş ve kalkış yapabileceği alanların da hazırlanması söz
konusu olabilir.
Arama ve kurtarma koşullarında dört kategoride incelenen helikopter iniş alanları,
lojistik destek alınabilen ve alınamayan alanlar olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir.

5.2.6.1. Helibase
Yakıt,
topraklama
ve
malzeme de dahil olmak üzere
lojistik destek sağlayan alanlardır.
Afet vb. büyük operasyonlarda olay
bölgesinde kurulmaları olası olsa
dahi, sıklıkla mevcut havaalanlarının
imkanları kullanılmaktadır. Bazı
kaynaklarda deniz araçları (gemi
üzeri) üzerindeki iniş kalkış alanları
'heliport' olarak tanımlanır.

Resimde; 2010 yılında Haiti'de gerçekleşen deprem
sonrasında
bölge
havaalanındaki
helibase
görülüyor. (Foto: Cilasun Bayülgen).
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5.2.6.2. Helispot
Helikopter için herhangi bir
lojistik desteğin sağlanmadığı ancak
rahat iniş ve kalkış yapabilmesi
amacıyla düzeltilmiş ve alan olma
niteliği kazandırılmış alanlardır.
Yüksek binaların çatılarında, hastane
önlerinde ya da sahil şeritleri gibi
konumlarda hazırlanmış alanlar
örnek olarak gösterilebilir. Bu
alanlar, üzerine 'H' harfi çizilerek
gösterilirler.

Resimde;
İstanbul
Boğazı
kıyısındaki bir helispot görülüyor.
(Foto: Adam Memet Tanrısever).

5.2.6.3. Helipad
Helikopter için herhangi bir lojistik
desteğin sağlanmadığı, ancak helikopterin
iniş ve kalkış yapmasına doğal olarak uygun
yapıdaki yerlerde oluşturulan iniş kalkış
alanlarıdır.

5.2.7. OSOCC
INSARAG, sınıflandırma işlemine
tabi tuttuğu uluslararası arama ve kurtarma
ekiplerine ek sorumluluklar vermektedir. Bu
Resimde; Gebze Tavşanlı'daki doğada
arama ve kurtarma çalışmasına katılan
bir helikopterin iniş yaptığı bir helipad
görülüyor. (Foto: Emre Ayan - AKUT
Arşivi).
ek
sorumluluklardan
biri;
ilgili
kuruluşlardan biri bölgede çalışmasını
başlatana kadar, yardım talep eden ülke ile
INSARAG şemsiyesi altında bölgeye gelen ekipler ve Birleşmiş Milletler tarafından
gerçekleştirilecek yardımların koordinasyonunu sağlamaktır. Hem uluslararası kentsel arama
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ve kurtarma ekipleri hem de yerel yönetim ile ilişkide merkez noktası olacak konumlar ise
'Olay Yeri Operasyon Koordinasyon Merkezi' ya da İngilizce akronim hali olan OSOCC (OnSite Operation Coordination Center) ile isimlendirilmektedir. Bu tesisten bir tane
kurulmaktadır, ancak yardıma gidilen bölgenin geniş bir alanı kapsaması halinde Alt OSOCC'lar (sub-OSOCC) kurulabilir.
Temel olarak olay yönetim merkezi'ne benzer yapıda kurulan OSOCC'lar; müdahale
ekiplerinin çokluğu gözetilerek daha büyük alanda planlanmaktadırlar. Aşağıda INSARAG
tarafından kurulması önerilen iki farklı OSOCC çizimi yer almaktadır.
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5.2.8. RDC (Resepsiyon/Ayrılma Merkezi)
INSARAG'ın uluslararası kentsel arama ve kurtarma ekiplerinden talep ettiği bir diğer
fonksiyon ise; bölgeye ilk gelen ekibin, giriş yaptığı noktaya (havaalanı, liman vb.) bir
Resepsiyon/ayrılma Merkezi (Reception/Departure Center) kurmasıdır. RDC içinde görev
alan personel, yerel yönetim ile koordinasyon içinde olan OSOCC ile bölgeye giriş yapan
diğer ekipler arasında köprü görevi göreceklerdir. Gelen ekiplerin görevlendirilecekleri
bölgenin bildirilmesi, araç ve yakıt gibi ihtiyaçlarının çözümlenmesi bu merkezlerin temel
fonksiyonları arasında yer alacaktır.
Aşağıda bölgeye giriş yapan bir ekibi karşılayacak RDC ile ilgili bir örnek çizim yer
almaktadır.

İletişim

Ulaşan Ekipler
RDC Masası
Kayıt ve Brifing

Gümrük sonrası ulaşan ekipler
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Uygulamalar
1)

Afetlerde kurulması ön görülen fasilite türlerini anlayabilmek amacıyla;

2)
https://owncloud.unog.ch/public.php?service=files&t=77fcebb68d9014a44560
30376c0f31d8 web adresine girerek; INSARAG tarafından hazırlanan kılavuz kitapları
indirin. Bu kitaplardan 'Operasyonel Saha Rehberi'ni inceleyin.
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Uygulama Soruları
1) INSARAG Rehberi V3, Operasyonel Saha Rehberi'ni inceledikten sonra afetlerde
ve uzun süreli operasyonlarda oluşturulması ön görülen fasiliteleri kısa süreli ve daha küçük
ekiplere ihtiyaç duyan görevlerin fasiliteleri ile karşılaştırın. Afetlerde kurulan fasilitelerin
kurulumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durum müdahalesi sırasında olay yeri ve çevresinde gerçekleştirilen
alan yönetimi konuları incelenmiştir. Bu konular içerisinde yer alan kontrol bölgeleri, temel
olarak ilgisiz bireylerin müdahale alanından çıkarılması, risk içeren sıcak bölgeye girecek
personelin yalnızca bu konuda görevlendirilmiş ve ilgili KKD'a sahip bireyler olması, ılık
bölgede yalnızca sıcak bölgedeki çalışmaları destekleyen personelin yer alması, diğer
bireylerin ise soğuk bölgede tutulması ile ilgilidir. İkinci konuyu oluşturan fasiliteler ise olay
yeri ve çevresinde kurulacak tesisleri kapsamaktadır. Bu tesislerden olay yönetim merkezi,
tüm olaylarda kurulmak zorundadır ve yalnızca bir adet olmaktadır. Benzer şekilde uzun
süreli ve kalabalık ekip yapısı ihtiva eden görevlerde kurulan ana kamplar da yalnızca bir adet
olabilmektedir. Öte yandan kamplar, toplanma bölgeleri, helikopter iniş alanları birden fazla
olabilmektedir. Rehabilitasyon alanları ise görece kısa süreli operasyonlarda kurulmaktadır.
OSOCC ile RDC, INSARAG tarafından sınıflandırılmış kentsel arama ve kurtarma
ekiplerinin olay koordinasyonu için kurmaları beklenen fasiliteleri oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)

Sıcak bölgeye kimler girebilir?

2)

Ilık bölgeye kimler girebilir? Tartışınız.

3)

Soğuk bölgede kimler yer alacaktır?

4)

Bir olayda kaç olay yönetim merkezi olabilir?

5)

Bir olayda kaç ana kamp kurulabilir? Neden?

6)

Lojistik destek sağlamayan helikopter iniş alanları ne isim almaktadır?

7)
zorundadır?

Toplanma bölgelerinde bekleyen personel, kaç dakika içinde göreve çıkmak
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6. OLAY YÖNETİMİNDE TEMEL PRENSİPLER - SENARYO 1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kısa Teknik Bilgilendirme
6.2. Tip 4 bir olaya müdahale örneği (senaryo)
6.3. Olay Yönetiminin Temel Prensipleri
6.4. Senaryo dışında tutulan konular
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bir yönetici en fazla kaç alt yöneticiyi yönetmelidir?

2)

Müdahale personelinin emniyeti neden birinci önceliktedir?

3)
Senaryo; müdahale aşamasını prosedürel olarak incelemiştir. Bu prosedürler
hangi ortam ve koşullarda, nasıl geliştirilmektedir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Olay Yöneticisi

Her olayın yöneticisi
olduğunu anlayabilmek,
tekli ve bütünleşik yönetim
kavramları hakkında bilgi
sahibi olmak.

Senaryoda büyük resmi (genel
durum) görebilen ve ekibinin
çalışma prensiplerini bilen bir
ekip lideri örneklenmiştir.

Yönetim Hiyerarşisi

Olay yönetiminin hiyerarşik
bir yapı olduğunu anlamak

Yönetimin komuta
fonksiyonunun yoğun olduğu bir
yapı örneklenmiştir.

Yönetilebilir Kontrol
Aralığı

Bir yöneticinin, emniyetli,
verimli, ve etkili şekilde
yönetebileceği minimum ve
maksimum kişi sayısını
anlamak

Senaryo içerisindeki alt ekip
yöneticileri ile ilişkilendirilerek
açıklanmıştır.

Emniyet

Müdahale personelinin
emniyetini ön planda
tutmanın önemini anlamak

Senaryoda verilen alt ekip
oluşturma kriterlerini açıklamak.

Terminoloji

Doğru iletişim için ortak
terminoloji kullanımının
önemini anlamak

Farklı terminolojiler, ortak bir
terminoloji başlığı altında
listelenmiştir.
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Anahtar Kavramlar


Olay Yöneticisi



Hiyerarşik Sistem



Yönetilebilir Kontrol Aralığı



Emniyet



Terminoloji
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3 Senaryo - 1: İtfaiye, Çalı Yangını (Temel Prensipler)
Giriş
Bu bölümün amacı; çok sayıda karmaşık müdahale çalışmalarında görev alan itfaiye
teşkilatının, görece kolay şekilde çözümleyebileceği basit bir senaryoyu örnek göstererek, bir
yöneticinin (yönetim ekibi olmaksızın) yalnızca temel prosedürleri kullanmak koşuluyla bu
senaryoda verilen 'çalı yangını' problemini çözerken nasıl bir yönetim yapısı oluşturduğunu
incelemek ve senaryoyu yardımıyla olay yönetiminin temel prensiplerini incelemektir.
Senaryo; sabit sayıda, tek bir yöneticinin yönetebileceği kadar küçük bir ekiple, kısa süren bir
müdahaleyi konu almaktadır.
Örnek senaryoda verilen ekip ve yönetim yapısının tek uygulama yöntemi olmadığı ve
olay yeri yönetiminin tüm uygulamalarının incelenmediği (bazı uygulamaların göz ardı
edildiği) unutulmamalıdır. Bir önceki bölümde incelenen kontrol alanları, personel takibi ve
fasilite konuları örnek senaryoda kapsam dışı tutulduğu gibi, olayı seyreden kalabalık kitlesi,
bilgi almaya çalışan medya mensupları, olaya şahit olan bireyler ya da kontrol edilmesi
gereken trafik konuları veya yangının sıçrayabileceği diğer konumlar gibi olay yeri
yönetiminin önemli bazı fonksiyonları bu senaryonun kapsamı dışında tutulmuştur ve direkt
olarak incelenen tek konu, yalnızca çalı yangınının söndürülmesi ile ilgilidir. Gerçek yaşamda
pek de karşılaşılmayan bu sadelikte bir senaryonun örnek olarak gösterilmesi ile esas olarak;
müdahale sırasındaki prosedürel yapıların ve bir ekibi oluşturan alt ekip yapılarının
incelenmesi hedeflenmektedir. Herkesin itfaiyeye dair teknik bilgilere sahip olmayabileceği
göz önüne alınarak, senaryo öncesi minimum seviyede teknik bilgi yer almaktadır.
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6.1. Kısa Teknik Bilgilendirme
Bu başlık altında incelenen ekipman ve araçlar; yalnızca bölüm içerisinde örneklenen
konuların ve verilen senaryonun anlaşılmasına yardımcı olacak malzemelerden seçilmiş olup,
minimum teknik seviyede açıklanmaktadır:
Atmosfer: Normal koşullarda soluduğumuz hava; %20,9 Oksijen, %78 Azot ve %1,1
diğer gazların karışımından oluşmaktadır. Arama ve kurtarma jargonunda ortamdaki hava;
yalnızca bu gazların belirtilen oranlarda karışımı için kullanılan bir terimdir. Öte yandan bu
gazların oranı değiştiği ya da bu karışıma yeni gazlar eklendiğinde (miktar ve maddelere bağlı
olarak), bu durum yaşamsal tehlike oluşturabilir. Böyle bir durumun oluşup olmadığı
bilinmediği ya da oluştuğu bilindiğinde ise atmosfer terimi kullanılmaktadır.
B Tipi Hortum: 110mm. çapa sahip itfaiye hortumlarına verilen isimdir.
C Tipi Hortum: 85mm. çapa sahip itfaiye hortumlarına verilen isimdir.
Fikrasyon: İngilizce karşılığı 'dividing breeching' olmakla birlikte, sıklıkla belli bir
model fikrasyona istinaden 'three gate' olarak da adlandırılabilen bir cihazdır. Temel görevi;
araçtan 'B' tipi hortumla gelen suyu dağıtarak, minimum basınç kaybı ile üç ayrı koldan
yangın bölgesine iletmektir. Vanalar yardımı ile kontrol edilen su çıkışında kullanılan üç
koldan dıştaki ikisi 'C' tipi, ortadaki ise 'B' tipidir ve bu kol; su dışında köpük vb. kullanımı da
sağlayan 'özel' kol olarak da isimlendirilir.
Hidran: Yangın anında İtfaiyenin su temin etmesi amacıyla kullanılan bir çeşit su
vanasıdır.
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD): Olay müdahalesinde yer alan personelin kendisini
ortam elementlerinden koruyabilmesi amacıyla kullanılan malzemelere verilen genel isimdir.
Bu malzemeler içinde bulunulan ortama bağlı olarak belirlenmekle birlikte; kask, iş
ayakkabıları, eldiven, gözlük/siperlik, kulaklık/kulak tıkacı, ortama uygun koruyucu giysi,
temiz hava solunum sistemleri, kişisel yüzdürücü donanımlar (KYD), dizlik ve dirseklikler bu
donanımlar arasında incelenen genel malzemeler arasında yer almaktadır.
Periyot: Vardiya süresi gibi düşünülebilir. Genellikle 12 saatlik dönemler halinde
planlanır. Olay müdahalesinde görev süresi genellikle periyotlar halinde değerlendirilecektir.
Saat 06:00 ile 18:00 arası baz alınmak kaydıyla; olay yerine varış ile bu saatlerden ilkine
(06:00 ya da 18:00) kadar olan süre 'ilk periyot', bu saatten diğerine olan süre 1. Periyot,
sonrası 2. Periyot vb. şekilde incelenecektir. Aşağıda bir periyot tablosu örneklenecektir:
-

15:30-18:00

İlk Periyot. Olay yerine varış ile 18:00 arası,

-

18:00-06:00

1. Periyot.

-

06:00-18:00

2. Periyot vb.
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Temiz Hava Solunum Sistemleri: Acil durum müdahale personelinin, içinde bulunduğu
ortamda temiz hava soluyabilmesini sağlayan malzeme ve donatılar bu başlık altında
incelenmektedir. Bu sistemler; havayı filtre eden ve solunabilir hava sağlayan donatılardan
oluşurlar.
Havayı filtre eden donatılar; toz maskesi ile yüz maskesine takılan filtrelerden
oluşan donatılara kadar oldukça farklı yapılarda olurlar. Filtre edilecek havanın özelliğine
bağlı olarak uygun filtreye sahip sistemler seçilmelidir. Bu sistemler içinde oksijen olmayan
atmosfer koşullarında herhangi bir koruyuculuk sağlamazlar.
Temiz hava solunum sistemlerinin ikinci grubu; ortamdaki havayı herhangi bir
şekilde solumaksızın, kullanıcıya temiz hava sağlayan donatılardan oluşmaktadır. Bu
donatılardan itfaiye teşkilatı içerisinde en sık kullanılanlar; 'Temiz Hava Solunum Seti'
olarak adlandırılan ya da İngilizce 'Self Contained Breathing Apparatus' (kendinden beslemeli
solunum aparatı şeklinde tercüme edilebilir) terimlerinden elde edilen akronim olan SCBA
(ülkemizde genellikle skaba olarak okunur) ile isimlendirilen donatılardır. Bu donatılarda
solunacak temiz hava, sırtta taşınan yüksek basınçlı tüplerden elde edilir ve kullanıldıktan
sonra dışarı atılır (açık devre). Bu sistemin su altında kullanılan modelleri, SCUBA (Self
Contained Underwater Breathing Apparatus - kendinden beslemeli sualtı solunum aparatı
şeklinde tercüme edilebilir, skuba şeklinde okunur) olarak isimlendirilmektedir. Özellikle
kapalı/kısıtlı alanlardaki arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan bir diğer sistem ise
SABA (Supplied Air Breathing Apparatus - Dışarıdan beslemeli solunum aparatı şeklinde
tercüme edilebilir) olarak isimlendirilmektedir. Yine açık devreli olan bu sistemde solunabilir
hava, kullanıcıya hortum aracılığı ile iletilmektedir. SABA, genellikle acil durumlarda
kullanmak üzere 'kaçış tüpü' adı verilen bir diğer donatı ile birlikte kullanılmaktadır. Küçük
boydaki bu tüpler, havanın kesilmesi durumunda yalnızca kısa süre içinde tahliyeye izin
verecek kadar hava barındırır. Son olarak; diğerlerinden farklı olarak içerisinde solunabilir
temiz hava değil oksijen barındıran tüplere sahip 'kapalı Devre Solunum Donatıları'
incelenebilir. Kullanıcıya hava yerine oksijen sunan bu aparatlar, verilen nefesi filtre ederek
tekrar kullanımını sağlarlar.
-

6.2. Senaryo - Giriş
Resimde; 'X' şeklinde
gösterilmiş olan çalı yangınını
söndürmek üzere olay yerine
gelen 9 kişilik bir itfaiye ekibi
görülmektedir. Resmin sol alt
köşesinde, sürekli su kaynağı
olarak görev alacak 'hidran', onun
hemen arkasında itfaiye aracı ve
sağ kenarda ise 9 kişilik ekip
gösterilmiştir.
Dokuz
kişilik
ekipten biri ekip amiri (ekip
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lideri), ikisi müdahale grubu, üçü hortum grubu, ikisi su grubu, biri ise şofördür. (EA-M-MH-H-H-S-S-Ş).

6.2.1. Su Bağlantısı
Dokuz kişilik ekipteki
bir kişi, ekibin lideri (ekip
amiri) konumundadır ve hem
yangını hem de ekibini kontrol
edebilmek amacıyla merkezi
bir noktada konuşlanmıştır.
İtfaiye aracının şoförü, araçla
su bağlantısında koordinasyon
sağlamak ve araçla ilişkili tüm
fonksiyonların (pompa vb.) sorumluluğunu gerçekleştirmek amacıyla araç yanında
bulunmaktadır. Bu sırada iki kişilik 'Su Grubu', biri araç, diğeri ise hidran tarafında olmak
üzere (iki uçtan) 'B' tipi hortum kullanarak, su sisteminin araçla irtibatını kurmaktadırlar.
Henüz görevlendirilmemiş diğer personel ise beklemektedir (bekleme normal koşullar altında
fikrasyonun kurulacağı yer çevresinde gerçekleşecektir ancak çizimlerde kolaylık sağlaması
amacıyla görece bağımsız bir kenarda [sağ alt kenar] gösterilmiştir ayrıca pasif değil aktif
bekleme söz konusudur [hazırlanma]).

6.2.2.
Kurulumu

Fikrasyon

Araçla su sistemini
birleştiren
'su
grubu'
beklemeye geçmiş, 3 kişilik
'Hortum Grubu' ise araç ile
yangın bölgesi arasına 'B' tipi
hortum açarak bu hortumun
ucuna fikrasyonu sabitlemiştir
(bu işlem tamamlandıktan
sonra hortum grubunun iki personeli bekleme noktasına geçecek, ancak fikrasyon personeli
tüm görev boyunca yerinden ayrılmayacaktır, bu personel yangın söndürme görevi süresince
ekip liderinin komutlarına bağlı olarak kollara suyu vermek ve kesmekten sorumludur).

6.2.3. Birinci Kol
Hortum grubu görevini
tamamladıktan ve fikrasyon
personeli haricinde beklemeye
geçtikten sonra iki kişilik
müdahale grubu (birinci kol),
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fikrasyonun sol başına (1. kol) 'C' tipi hortumla bağlanarak yangınla mücadeleye
başlayacaktır.

6.2.4. İkinci Kol
Ekip liderinin yangının
boyutları, sıçrama olasılığı vb.
başka herhangi bir nedene
bağlı olarak su kapasitesini
arttırmayı istemesi halinde,
beklemede olan iki personel
(daha önceki su grubu) ile
ikinci müdahale grubunu
(ikinci kol) oluşturacak ve 'C'
tipi hortumlarını fikrasyonun sağ baştaki çıkışına sabitleyerek yangın söndürme çalışmalarını
yürüteceklerdir (örnek çizimde yangının boyutları büyütülmüştür).

6.2.5. Üçüncü Kol
Ekip liderinin yangının
boyutları, sıçrama olasılığı vb.
başka herhangi bir nedene
bağlı olarak su kapasitesini
arttırmayı ya da suya ek olarak
köpük gibi malzemelerin
kullanılmasını
istemesi
durumunda, beklemede olan
son iki personel (daha önceki
hortum grubunun iki personeli) üçüncü müdahale grubunu (3.kol) oluşturacak ve 'B' tipi
hortumlarını fikrasyonun orta çıkışına sabitleyerek yangın söndürme çalışmalarını
yürüteceklerdir (örnek çizimde yangının boyutları büyütülmüştür).

6.3. Senaryoya Özgün Genel Yönetim Konuları (Temel Prensipler)
Verilen senaryoda, yalnızca küçük bir çalı yangınını söndürmek için kullanılan
uygulama prosedürlerinden biri örneklenmiştir ve doğal olarak tahmin edilebileceği gibi,
senaryoda yer almayan ancak gerçek yaşamda karşılaşılan çok sayıda faktör senaryo kapsamı
dışında tutulmuştur. Bu sadelikte bir olay senaryosunu, olay yönetiminin temel bazı
prensiplerini incelemek üzere fırsat olarak kullanacağız. Aşağıda; senaryoda örneklenen olay
yönetimi ile ilgili temel prensipler açıklanacaktır.

6.3.1. Olay Yöneticisi
Olay yönetimi ile ilgili ilk prensip; 'her olayın yöneticisinin' olduğudur. Verilen
örnekte; çalı yangını olayının yöneticisi, olay bölgesine gelen itfaiye ekibinin lideridir (itfaiye
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teşkilatında bu kişi için 'ekip amiri' terimi kullanılmaktadır). Birden fazla yetki sahasını
ilgilendirmeyen olaylarda 'tekli yönetim' uygulaması gerçekleştirilir ve tüm olay müdahalesi
süresince aynı anda yalnızca bir olay yöneticisi bulunacaktır.
Olayın birden fazla yetki sahasını ilgilendirmesi durumunda ise 'bütünleşik yönetim'
uygulaması söz konusu olacaktır. Detayları 'Olay Yönetim Sistemi' başlığı altında incelenecek
olan bütünleşik yönetim konusuna örnek olarak; bir terör olayında gerçekleşen patlama
sonucunda çöken bir yapıya müdahale gösterilebilir. Böyle bir olayda arama ve kurtarma bir
yetki sahasını ilgilendirirken, terör saldırısı özelliği nedeniyle olay yerinin incelenmesi kolluk
kuvvetlerinin yetki sahasına girmektedir. Bu tür olaylar bütünleşik olay yönetimini
gerektirecektir.
Not: Senaryo süresince Olay Yöneticisi olan ekip liderinin konumunun fazla
değişmediğine dikkat edilmelidir. Olay Yöneticileri, görevlerini doğru şekilde
gerçekleştirebilmek için olayla ilgili olarak büyük resmi (geneli) görmek zorundadır. Bu
nedenle Olay Yönetim Merkezi olarak tanımladıkları noktadan fazla ayrılmamaları gerekli
olacaktır.

6.3.2. Olay Yönetimi Hiyerarşisi
Olay yönetimi; - aynı acil durum ve afet yönetimi gibi - hiyerarşik bir yapıdadır. Bu
özelliği ile incelendiğinde; emir komuta sistemine sahip askeri yönetim ile aynı yapıda olduğu
söylenebilir. Kararlar yönetici tarafından alınır ve ekipte yer alan tüm üyeler yalnızca bağlı
oldukları kişiye rapor vermekten sorumludurlar (bir kişi).
Fark edilebileceği gibi ekip, itfaiye örneğinde 'grup' terimi ile ifade edilen alt
ekiplerden oluşmaktadır. ekip liderine (ekip amiri) ek olarak, her alt ekibin de bir lideri vardır
(başka bir deyişle iki kişi yan yana geldiğinde biri diğerinin lideri pozisyonunda olacaktır).
Senaryomuzla karşılaştıracak olursak; ekip liderine bağlı şoför, su grubu, hortum
grubu ve müdahale grubu gibi unsurların (bu alt ekipler müdahale aşamalarında farklı şekilde
yapılanmaktadırlar) bulunduğu görülebilir. Bu alt unsurlarda birin üzerindeki sayıda personel
barındıran unsurların tümünde personelden biri, diğerinin (ya da diğerlerinin) yöneticisi
pozisyonundadır.

6.3.3. Yönetilebilir Kontrol Aralığı
'Yönetilebilir Kontrol Aralığı' terimi; bir yöneticinin emniyetli, verimli ve etkin
şekilde yönetebileceği alt yöneticilerin sayısını (sayı aralığı) ifade eder. Normal koşullar
altında bu sayı aralığı 3 ila 7 arasında değişkenlik gösterecektir ve hedeflenen ideal kontrol
aralığı ise 5'tir.
Başka bir deyişle; bir yöneticiye rapor verecek alt yönetici sayısı 7'nin üzerine
çıktığında çalışmanın verimlilik, etkinlik ve/veya emniyetinde normal koşullarda
karşılaşılmayabilecek aksaklıklar ortaya çıkmasını beklemek normal olacaktır. Öte yandan bu
kişilerin sayısının 3'ün altında olması durumunda; özel koşullar haricinde bu yönetici
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pozisyonuna ihtiyaç olmayacaktır vb. Bu prensip; gerek olay yönetimi, gerekse acil durum ve
afet yönetimleri açısından geçerli olan temel kurallardan birini oluşturmaktadır.
Bu bilgiyi senaryonun 3.5. aşaması (üçüncü kol) ile karşılaştıracak olursak; ekip
liderinin bu aşamada şoför, fikrasyon personeli, birinci müdahale grup lideri, ikinci müdahale
grup lideri ve üçüncü müdahale grup lideri olmak üzere 5 alt yöneticiye sahip olduğu
görülebilir.

6.3.4. Emniyet
Senaryodan da fark edilebileceği gibi; müdahale grubundaki personel 'ikili' olarak
çalışmaktadır. Bu durumun nedenlerinden biri, basınçlı su püskürten hortumun kontrolünü
kolaylaştırmak olmakla birlikte, diğer neden; yüksek risk içeren alanlarda personelin
birbirinin emniyetini gözetebilmesi amacıyla ikili olarak çalıştırılmasıdır.
Bu uygulama hemen tüm arama ve kurtarma uygulamaları için geçerli bir diğer temel
prensibi oluşturmaktadır. Arama ve kurtarma görevleri sırasında yapılan çalışma;
kazazedelerin kurtarılması ve emniyeti içindir. Öte yandan kurtarma görevine giden ekipten
bir personelin herhangi bir şekilde kaza geçirmesi durumunda, ekip arkadaşlarının bu
personelin durumu ile ilgilenmelerinin gerekli olacağı ise aşikardır. Tahmin edilebileceği gibi
bu durum ise kazazedelere müdahaleyi aksatacaktır. Bu nedenle arama ve kurtarma
personelinin emniyetini ön planda tutmak; yalnızca bu personelin emniyeti açısından değil,
kazazedenin emniyeti açısından da önem taşıyacaktır.

6.3.5. Terminoloji
Müdahale görevlerinde yer alan tüm personelin aynı terminolojiyi kullanması; doğru
iletişimin sağlanması açısından, olay yönetiminin etkin, verimli ve emniyetli şekilde
gerçekleştirilmesi için büyük önem taşır (aynı durum ders notlarında kullanılan terminoloji
için de geçerlidir).
Senaryoda aynı kişinin hem 'Ekip lideri' (Olay Yönetim Sistemi terminolojisi) hem de
'ekip amiri' (İtfaiye Teşkilatı terminolojisi) şeklinde isimlendirildiğini fark etmişsinizdir. Bu
bölümdeki senaryo yalnızca itfaiyenin müdahalesini incelediğinden; kullanılan temel
terminoloji bu organizasyonu esas almıştır. Ders notları içerisinde temel olarak 'Olay Yönetim
Sistemi' içerisinde kullanılan terminoloji esas alınacak, farklı organizasyonların kullandığı
terminoloji ise dipnot olarak belirtilecektir.

6.3.5.1. Senaryo (İtfaiye) Terminolojisi / Olay Yönetim Terminolojisi
Öte yandan ilerideki bölümlerde kavramların karışmaması amacıyla; ülkemizde 300
yılı aşkın bir geçmişi olan (1714) itfaiye teşkilatının terminolojisi ile hazırlanmış bu
bölümdeki terminolojinin, Olay Yönetim Sistemi terminolojisi açısından karşılıkları aşağıda
kısaca açıklanmaktadır.
1. Görevlendirme Unvanları
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-

Ekip Amiri / Ekip Lideri

2. Ekip Terminolojisi
-

Su Grubu / Su Timi

-

Hortum Grubu / Hortum Timi

-

Müdahale Grubu / Müdahale Timi

Şoför / Araç kullanmak ve araç üzerindeki fonksiyonları idare etmekten
sorumlu olan bireyler, Olay Yönetim Sistemi içerisinde de 'şoför' olarak adlandırılacaktır. Öte
yandan bu sistemde; araç ve araç sorumluluğunu taşıyan birey, bir arada 'Araç Birimi' olarak
(en küçük ekip formatı) tanımlanacaktır.
Fikrasyon Personeli / Fikrasyonu yönetmekten sorumlu olan bireyler, Olay
Yönetim Sistemi içerisinde de 'Fikrasyon Personeli' olarak adlandırılacaktır. Öte yandan bu
sistemde; Fikrasyon ve onu kullanan birey, bir arada 'Fikrasyon Birimi' olarak (en küçük ekip
formatı) tanımlanacaktır.

6.4. Senaryoda İncelenmeyen Yönetim Konularına Dair...
Normal koşullarda yangın müdahalesinin olay yönetimindeki akış evreleri, dördüncü
bölümde incelenen teknik arama ve kurtarma akış evreleri ile aynı yapıdadır (değerlendirme,
görev öncesi, görev operasyonları, görevin sonlandırılması). Bölüm; içeriği basitleştirmek
amacıyla görev operasyonları haricindeki evreleri göz ardı ederek oluşturulmuştur ve bu
evreler, farklı görevler örneklenmek koşulu ile ilerleyen bölümlerde detaylı olarak
incelenecektir.
Öte yandan; bir sonraki bölümde bir yapı enkazının müdahalesi sırasında incelenecek
bu konular içinde itfaiyeye özgü bir konu göz ardı edileceğinden bölüm tamamlanmadan önce
solunumun korunması konusu üzerinde bir açıklama yapılacaktır. Senaryoda verilen küçük
olay örneğinin, içinde insan bulunmayan küçük bir baraka yangınına dönüştürülmesi halinde,
içeri girmesi gereken itfaiye personelinin SCBA kullanacak olmasının bir zorunluluk olduğu
aşikardır. Bu durumda saptanmış olan sıcak bölgeye giriş ve çıkışlar sırasında yalnızca
kimlerin giriş yaptığı değil; personelin zamanında geri gelmemesi durumunda müdahale
edebilmek amacıyla tüplerindeki hava miktarı, zaman ve tahmini çıkış zamanlarının da kayıt
altına alınması gerekli olacaktır.
Not: İtfaiyenin standart müdahale uygulamaları yalnızca dokuz kişilik ekiplerden
oluşmamaktadır. Araçtaki suyun yangını söndürmeye yeterli olduğu durumlarda daha küçük
yedi kişilik ekip (EA-M-M-H-H-H-Ş) ve fikrasyon kullanımını gerektirmeyen olaylarda (tip
5) beş kişilik (EA-M-M-H-Ş) ekip yapıları ile müdahale gerçekleştirebilmektedirler.
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Uygulamalar
1)

İtfaiyenin çalışma alanlarını ve şartlarını anlayabilmek için;

2)
http://itfaiye.ibb.gov.tr/img/1627211722017__5500451922.pdf web adresinden
İstanbul İtfaiyesinin 2012-2017 yılları arasındaki çalışmalarını anlatan istatistik dokümanını
indirin.
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Uygulama Soruları
1)
İstatistikleri inceleyerek senaryoda verilen yangınla karşılaştırın (bu yangın
örneği istatistik dokümanlarında 'yapısal olmayan yangınlar' başlığı altında incelenmektedir).
2)

Sizce yapısal olmayan yangın sayılarındaki değişimin nedenleri neler olabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde;
-

sabit sayıdaki

görece küçük bir ekiple (yönetilebilir kontrol aralığı içinde yönetim ekibi
kurulmasını gerektirmeyecek, yalnızca ekip lideri ile yönetilebilir yapıda),
-

kısa süre içinde (bir periyot)

çözümlenebilecek boyutta bir problem (çalı yangını), Tip 4 bir olaya örnek olarak
gösterilerek, olay yönetiminin temel prensipleri açıklanmaya çalışılmıştır. Konunun
dağılmaması amacıyla bu senaryoda müdahale haricindeki olay yönetim konuları göz ardı
edilmiştir. Her olayın bir yöneticisi olduğu (tekli ya da bütünleşik yönetim), yönetimin
hiyerarşik bir yapıda olması, yönetilebilir kontrol aralığı, olaya müdahale sırasında emniyetin
gözetilmesi ve doğru iletişimin sağlanabilmesi amacıyla ortak terminoloji kullanımı temel
prensipler arasında incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)

Bir yetki sahası içinde bir olayla ilgili kaç olay yöneticisi olabilir?

2)
Bir yöneticinin emniyetli, etkin ve verimli yönetim gerçekleştirebilmesi için
yönetimi altında bulunması gereken personel sayısı kaç kişi olmalıdır?
3)
4)
Tartışınız.

Müdahale personelin emniyeti neden ilk önceliktedir? Tartışınız.
Olay müdahalesi ile ilgili olarak kullanılan terminoloji neden önemlidir?

5)

SCBA nedir? Bilgi veriniz.

6)

KKD ne demektir? Bilgi veriniz.

7)

Periyot ne demektir? Bilgi veriniz.
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7. YÖNETİM EKİBİ KONUSUNA GİRİŞ - SENARYO 2 KENTSEL
ARAMA VE KURTARMA (USAR)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri
7.2. Senaryoya bağlı olarak bir Kentsel Arama ve Kurtarma ekibinin olası işleri
7.3. Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi Yönetim Ekibinin Genel Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Enkaz haline gelmiş bir yapıda arama ve kurtarma çalışması yapabilmek için
en az kaç kişilik ekip gerekmektedir ve bu ekibi oluşturan personel hangi görevleri
gerçekleştirmektedirler?
2)
Orta sınıf bir kentsel arama ve kurtarma ekibi, neden ağır sınıf bir kentsel
arama ve kurtarma ekibinden daha küçük yapıdadır?
3)
Bir yapı enkazında çalışılırken arama ve kurtarma yapmak haricinde kaç iş
tanımı yapabilirsiniz? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kentsel Arama ve
Kurtarma Ekipleri

INSARAG tarafından önerilen
Orta ve ağır sınıf kentsel
orta ve ağır sınıf kentsel arama
arama ve kurtarma ekiplerinin
ve kurtarma ekiplerinin yapısına
yapısını anlayabilmek
dair bilgi sunulmuştur.

Kentsel Arama ve
Kurtarma Ekiplerinin
Çalışmaları

Bir enkazda görev alan
kentsel arama ve kurtarma
ekiplerinin arama ve kurtarma
dışındaki çalışma konularını
anlayabilmek

Senaryoya bağlı olarak örnek bir
iş listesi sunulmuştur. Minimum
seviyede hazırlanan bu iş listesi
ile çalışmaların çeşitliliği
aktarılmaya çalışılmıştır.

Kentsel Arama ve
Kurtarma Yönetim
Ekibinin Genel
Özellikleri ve Görev
Tanımları

Bir kentsel arama ve
kurtarma ekibinde yönetim
personeli olarak çalışması
beklenen kişilerin genel
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olmak

INSARAG tarafından sunulan
kentsel arama ve kurtarma
yönetim ekibinin genel
özellikleri ile görev tanımları,
uluslararası arama ve kurtarma
görevleri çıkartılarak
sunulmuştur.
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Anahtar Kavramlar


Kentsel Arama ve Kurtarma Ekip Yapıları



Kentsel Arama ve Kurtarmada Gerçekleştirilen Çalışmalar



Yönetim Ekibinin Genel Özellik ve Görev Tanımları
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3 Senaryo 2: USAR
Giriş
Bu bölümde, sabit sayılı, ancak - bir önceki senaryoya kıyasla - kalabalık bir ekiple
görece uzun sürecek (bir operasyonel periyottan [12 saat] uzun) bir yapısal enkaz olayına
müdahale örnek olarak ele alınacak ve bu yöntemle yönetilebilir kontrol aralığı prensibine
uygun olarak yapılanmış bir olay yönetim formatı incelenecektir.
Yönetimin komuta fonksiyonunun görece azalarak kontrol ve koordinasyonun biraz
daha arttığı bu örnekte incelemeyi sadeleştirebilmek amacıyla; bir önceki senaryodan farklı
olarak müdahale kısmına hemen hiç değinilmeyecek ve temel ağırlık yönetim fonksiyonları
üzerinde olacaktır.
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7.1. Senaryo
Bir yaz ayında cumartesi günü saat 16:00'da bir ilin sınır bölgesinde yer alan küçük bir
kasabada 4 katlı kagir bir yapı çökmüştür. İçerisinde kaç kişinin kaldığı henüz
bilinmemektedir. Olaya müdahale amacıyla merkezi sınır bölgesindeki kasabaya en yakın
komşu ilden (bölgesel) bir kentsel arama ve kurtarma talep edilmiştir. Ekip bölgeye ulaşana
kadar bölge insanları yüzeyde kalan yaralıları kurtarmış, kolluk kuvvetleri olay yeri
çevresinde parametre oluşturmuş ve aynı zamanda trafik kontrolünü düzenleyerek olay
yerinin kontrolünü sağlamıştır. Yerel yönetim binaya giden elektrik ve gazı kesmiştir.
Oldukça büyük olan yapı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının yedi günü
aşmayacağı tahmin edilmektedir (soru: bu tür bir olayda minimum hangi sınıfta bir kentsel
arama ve kurtarma ekibi yeterli olacaktır? Cevap için ikinci bölümü inceleyebilirsiniz). Not:
Burada bahsi geçen 'minimum' yeterliliktir; bu tür münferit bir olay gerçekleştiğinde acil
durum yöneticileri birden fazla ekibi yönlendirecektir...
Ekip bölgeye ulaşır...

7.2. Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri
Senaryomuzda yüzeydeki kazazedeler kurtarıldığından, bu başlık altında 'hafif' sınıf
arama ve kurtarma ekipleri incelenmeyecektir. Orta ve Ağır sınıftaki kentsel arama ve
kurtarma ekiplerinin yapısı için kullanacağımız temel kaynak ise, daha önce bahsettiğimiz
INSARAG'dır.
Daha önce de incelendiği üzere INSARAG; Birleşmiş Milletler, İnsani Yardım Ofisine
bağlı olarak görev yapan bir organizasyondur ve terimin açılımı; ‘Uluslararası Kentsel Arama
ve Kurtarma Danışma Kurulu’ olarak açıklanabilir. Bu organizasyonda yalnızca üç personel
Birleşmiş Milletler çalışanıdır ve geri kalan tüm personel, dünya üzerindeki çok sayıdaki ekip
yöneticilerinden oluşur.
INSARAG metodolojisinde yerel kapasitenin arttırılması ile ilgili açıklamalar
mevcuttur ve bölüm bu kriterler üzerine kurulacaktır. Metodolojiyi içeren kılavuz kitaplarda
sınıflandırılmış ekiplere yalnızca arama ve kurtarma değil, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım
Ofisi ile etkilenen ülke yönetimi arasında koordinasyon sağlamak üzere sorumluluk
vermektedir. Senaryomuz uluslararası bir görevi incelemediğinden bu ek sorumluluklar
(OSOCC [Olay Yeri Operasyon Koordinasyon Merkezi] ve RDC [Resepsiyon ve Ulaşım
Merkezi] örneğimizde incelenmeyecektir.
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7.2.1. Orta Sınıf Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri
INSARAG Kılavuzunda 'orta' sınıftaki bir kentsel arama ve kurtarma ekibi için
aşağıda belirtilen kadro yapısı önerilmektedir:
Element

Görevler

Önerilen Pozisyon

Önerilen Sayı
(Toplam 40)

Yönetim

Arama

Komuta

Ekip Lideri

1

Koordinasyon

Ekip Lider Yardımcısı

1

Planlama/Takip

Planlama Sorumlusu

1

İrtibat/Medya/Raporlama

İrtibat Sorumlusu

1

Değerlendirme/Analiz

Yapı Uzmanı

1

Emniyet/Güvenlik

Emniyet Sorumlusu

1

RDC/OSOCC/UCC

Koordinasyon Sorumlusu

2

Teknik Arama

Teknik Arama Uzmanı

2

Arama Köpeği

Köpek Sahibi

2

Tehlikeli Madde

Tehlikeli Madde Uzmanı

2

Kırma, kesme, delme,

Kurtarma Ekip Yöneticisi ve

14 (Periyot

tahkimat ve teknik ip

Kurtarma Teknisyenleri

başına 7)

Ağır Kaldırma

Ağır Kaldırma Uzmanı

2

Tıbbi ekip yönetimi:

Hekim

1

Paramedik, hemşire

3

Değerlendirme
Kurtarma

kurtarma

Tıbbi

Tıbbi ekibin
koordinasyon ve idaresi,
yerel tıbbi yapılarla
irtibat, ekibin (köpek
dahil) tıbbi bakımı ve
müdahaledeki
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kazazedelere bakım
Lojistik

Ana Kamp

Lojistik Ekip Yöneticisi

1

Su Tedarik

Ulaşım Uzmanı

1

Yiyecek Tedarik

Lojistik Personeli

1

Ulaşım Kapasitesi ve

Ana Kamp Yöneticisi

2

İletişim Uzmanı

1

yakıt ikmali
İletişim

Yerel müdahaleyi ilgilendiren senaryomuz söz konusu olduğunda; bu tablodan RDC
ve OSOCC fonksiyonlarının çıkarılabileceği varsayılabilir. Bu durumda minimum 38 kişilik
bir ekipten bahsedilecektir ve olay yöneticisi de dahil olmak üzere 6 kişilik bir yönetim ekibi
mevcuttur.
Yönetim

Komuta

Ekip Lideri

1

Koordinasyon

Ekip Lider Yardımcısı

1

Planlama/Takip

Planlama Sorumlusu

1

İrtibat/Medya/Raporlama İrtibat Sorumlusu

1

Değerlendirme/Analiz

Yapı Uzmanı

1

Emniyet/Güvenlik

Emniyet Sorumlusu

1

7.2.2. Ağır Sınıf Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri
INSARAG Kılavuzunda 'orta' sınıftaki bir kentsel arama ve kurtarma ekibi için
aşağıda belirtilen kadro yapısı önerilmektedir:
Element

Görevler

Önerilen Pozisyon

Önerilen Sayı
(Toplam 59)
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Yönetim

Komuta

Ekip Lideri

1

Koordinasyon

Ekip Lider Yardımcısı

1

Planlama

Planlama Sorumlusu

1

İrtibat/Takip

İrtibat Sorumlusu

1

Medya/Raporlama

İrtibat Sorumlusu Yardımcısı

1

Değerlendirme/Analiz

Yapı Uzmanı

1

Emniyet/Güvenlik

Emniyet Sorumlusu

1

RDC/OSOCC/UCC/ ile

Koordinasyon Sorumlusu

2

Teknik Arama

Teknik Arama Uzmanı

2

Arama Köpeği

Köpek Sahibi

4

Yanıcı, boğucu

Tehlikeli Madde Uzmanı

2

Kırma, kesme, delme,

Kurtarma Ekip Yöneticisi ve

28 (Periyot

tahkimat ve teknik ip

Kurtarma Teknisyenleri

başına 14)

Ağır Kaldırma Uzmanı

2

Hekim

2

Paramedik, hemşire

4

ilişki sağlanması
Arama

zehirleyici ve patlayıcı
gibi tehlikeli maddeleri
değerlendirme
Kurtarma

kurtarma
Vinç gibi ağır iş
makinelerini kullanma
Tıbbi

Tıbbi ekip yönetimi:
Tıbbi ekibin
koordinasyon ve idaresi,
yerel tıbbi yapılarla
irtibat, ekibin (köpek
dahil) tıbbi bakımı ve
müdahaledeki
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kazazedelere bakım
Lojistik

Ana Kamp

Lojistik Ekip Yöneticisi

1

Su Tedarik

Ulaşım Uzmanı

1

Yiyecek Tedarik

Lojistik Personeli

1

Ulaşım Kapasitesi ve

Ana Kamp Yöneticisi

2

İletişim Uzmanı

1

yakıt ikmali
İletişim

Yerel müdahaleyi ilgilendiren senaryomuz söz konusu olduğunda; bu tablodan RDC
ve OSOCC fonksiyonlarının çıkarılabileceği varsayılabilir. Bu durumda minimum 57 kişilik
bir ekipten bahsedilecektir ve olay yöneticisi de dahil olmak üzere 7 kişilik bir yönetim ekibi
mevcuttur.
Yönetim

Komuta

Ekip Lideri

1

Koordinasyon

Ekip Lider Yardımcısı

1

Planlama

Planlama Sorumlusu

1

İrtibat/Takip

İrtibat Sorumlusu

1

Medya/Raporlama

İrtibat Sorumlusu Yardımcısı

1

Değerlendirme/Analiz

Yapı Uzmanı

1

Emniyet/Güvenlik

Emniyet Sorumlusu

1

7.3. Senaryomuz ve Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin İşleri
Senaryoda verilen kriterlere göre, minimum seviyede bir müdahaleyi gerçekleştirmek
için 'orta' sınıf bir kentsel arama ve kurtarma ekibi yeterli olmaktadır. Daha önce de
belirtildiği gibi acil durum yöneticileri bu tür münferit olaylarda ellerindeki çok sayıdaki
kaynağı olaya yönlendirecek ve çalışmaların hızla yapılmasına gayret edeceklerdir, ancak
şimdilik senaryoyu basit tutabilmek adına orta sınıf bir kentsel arama ve kurtarma ekibi ile
devam edelim...
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Bölgeye ulaşan 6 kişilik yönetim ekibine sahip 38 kişilik 'orta' sınıf bir kentsel arama
ve kurtarma ekibi mevcuttur. Bu ekip; sayılanlarla sınırlı olmaksızın minimum koşullarda
aşağıda belirtilen konularda çalışma yapmak durumundadır:
Olaydan zaten etkilenmiş olanlar dışındaki bireylerin emniyet altına alınması,
başka bir deyişle ek kazalara izin vermemek. Bu uygulama esas olarak olay yerinin kontrolü
ile mümkündür (sıcak, ılık soğuk bölgelerin tespiti ve şerit içine alınması, trafik kontrolü,
kalabalık kontrolü, sıcak bölge giriş çıkışlarında personel takibi vb.)
Binayla ilgili emniyetsiz olarak görülen noktaların tespit edilmesi ve bunlara
yönelik engelleyici çalışmalar yapmak (ikincil çökmeler, parça düşmeleri, stabil olmayan
konumların tespiti, elektrik, gaz, tehlikeli maddeler vb.).
Arama ve Kurtarma çalışması yapmak. Kazazedelerin yerlerini tespit etmek,
yeri tespit edilen kazazedelere ulaşmak amacıyla yapısal elementler gibi ağır ve sabit
malzemeleri kırma, kesme, delme, kaldırma ve çekme, tahkimat çalışmaları, vinçli kaldırma
operasyonları, kazazede durumunu sabitleme, ortamdan nakil (çıkarma), sağlık ekiplerine
teslim etme vb. konuları kapsayacaktır.
Binada nerede kaç kişi olduğunu tespit etmek. Bu konuyla ilgili bilgi
kaynakları; muhtarlıktan ikamet tespiti yapmak, komşular ve şahitlerle görüşme yapmak ve
arama sonuçlarından elde edilen bilgiler olacaktır.
Çalışmalarda yer alacak olası diğer kurum ve kuruluşlar (örneğimizde kolluk
kuvvetleri ve yerel yönetim mevcuttur) ya da organizasyonlarla irtibat sağlamak.
-

Medya yönetimi. Belli zaman dilimlerinde bilgilendirme yapmak.

Bir periyottan uzun süre çalışılacak bir çalışma olduğundan ilgili fasilitelerin
(olay yönetim merkezi, ana kamp vb.) kurulumu.
Arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarını takibi, ihtiyaç duyulan noktalarda ek
kaynakların talep edilmesi.
Her periyot için eylem planı hazırlamak, ihtiyaç tespiti yapmak bu amaçla
planlama toplantıları yapmak, bilgi toplamak, çalışmaları raporlamak.
-

Vinç ve gerek duyulabilecek diğer araçların temini.

Vardiya sisteminin oluşturulması, personelin düzenli aralıklarla tıbbi
kontrolünün sağlanması ve kontrolü.
Fark edilebileceği gibi minimum olarak tanımlanmış iş listesi dahi; içerisinde yalnızca
bir maddenin arama ve kurtarma olduğu düşünülünce, oldukça uzun olabilmektedir.
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7.4. Yönetim Ekibi Personel Özellikleri
Fark edilebileceği gibi yukarıda belirtilen işler listesi; tek başına bir ekip liderinin ve
vardiya döneminde dönüşümlü olarak çalışacak yardımcısının kapasitesinin oldukça
üzerindedir. Başka bir deyişle yönetim fonksiyonunun sorumlulukları artmıştır. Yönetim
fonksiyonlarındaki artış, komuta fonksiyonunun görece azalarak koordinasyon, kontrol ve
bilgi yönetimi uygulamalarının artması ile sonuçlanmaktadır. Bu durumun sonucunda; ekip
lideri; yönetim fonksiyonunun kendisi de dahil olmak üzere beş temel fonksiyonu (yönetim,
arama, kurtarma, tıbbi ve lojistik) yönetmektedir. Bu uygulamada arazide görev alan dört alt
fonksiyonunun liderini yönetmekte (1/4), ayrıca yönetim fonksiyonlarını delege ettiği direkt
olarak kendisine bağlı yönetim ekibine liderlik etmektedir.
Bu noktada; değişken sayılı ekiplere kıyasla önemli bir farklılığın üzerinde durmakta
yarar olacaktır. Bu tür durumlarda yapılacak ilk uygulamalardan biri yönetim sisteminin
oluşturulmasıdır. Ancak verilen örnekteki olayda ekip sayısı sabit olduğundan bu konuda
düzenleme yapmaya gerek olmayacaktır.
Aşağıda orta sınıf kentsel arama ve kurtarma ekibinde yer alan yönetim personelinin
genel özellikleri ile görev ve sorumlulukları liste olarak incelenecektir. INSARAG kaynaklı
bu listeden uluslararası arama ve kurtarma görevlerine yönelik kısımlar çıkarılmıştır Ancak bu
ekipler INSARAG metodolojisini bilmek zorundadır.

7.4.1. Ekip Lideri ve Yardımcısı Personel Özellikleri
Ön Koşullar:
-

Organizasyonda üst düzey yönetici pozisyonunda olmak

-

INSARAG metodolojisini anlamak

Ulusal olarak geçerli (ya da Birleşmiş Milletler tarafından sunulan) bir ileri
güvenlik kursunu tamamlamış olmak
Görev ve Sorumluluklar:
USAR ortamında görev aldığı sırada; strateji, taktikler ve emniyet konularının
komutasında tümüyle kontrol sahibi olmak.
-

Tüm USAR ekip fonksiyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak

-

STK’lar da dâhil olmak üzere, diğer afet müdahale organizasyonlarını anlamak

-

Mevcut teknolojiyi bilmek

-

Afet ortamı ile ilişkili tehlikeler hakkında fonksiyonel bilgi sahibi olmak

-

Koordinasyon sağlamak
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-

Personel yönetim ve idare teknikleri:

-

İletişim

-

İşbirliği

-

Koordinasyon

-

Beşeri ilişkiler:

-

Müzakere becerileri

-

Anlaşmazlık çözme

-

Kritik olay stres debrifingi

-

Personel sağlığı

-

Diplomatik planlama ve konsensüs yaklaşımlı problem çözümü

-

Finans sorumluluğu

-

Stratejik planlama

-

Medya ile ilişkiler

7.4.2. Planlama Sorumlusu Personel Özellikleri
Ön Koşullar:
-

Organizasyonda üst düzey yönetici pozisyonunda olmak

-

INSARAG metodolojisini anlamak

-

Bilgisayar kullanımı

Ulusal olarak geçerli (ya da Birleşmiş Milletler tarafından sunulan) bir ileri
güvenlik kursunu tamamlamış olmak
-

GPS kullanımı da dahil olmak üzere GIS aplikasyonları.

Görev ve Sorumluluklar:
-

Tüm USAR ekip fonksiyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak

-

USAR Strateji, taktik ve emniyetini anlamak

-

STK’lar da dahil olmak üzere, diğer afet müdahale organizasyonlarını anlamak
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-

Mevcut bilgi teknolojilerine dair pratik uygulamalar

-

Afet ortamı ile ilişkili tehlikeler hakkında fonksiyonel bilgi sahibi olmak

-

Koordinasyon sağlamak

-

Personel yönetim ve idare teknikleri:

-

İletişim

-

İşbirliği

-

Koordinasyon

-

Beşeri ilişkiler:

-

Müzakere becerileri

-

Anlaşmazlık çözme

-

Kritik olay stres debrifingi

-

Personel sağlığı

-

Diplomatik planlama ve problem çözümü

-

Finansal görevlendirme

-

Operasyonel Planlama

-

Veri Toplama

-

Veri Analizi

-

Planlama Döngüsü:

hazırlamak

Yerel olay yöneticisinin hedeflerini de karşılayacak şekilde ‘Eylem Planları’

-

Planı yaymak

-

Planın etkinliğini Gözlemlemek

-

Gerekli olan koşullarda planı güncellemek

-

Medya Farkındalığı

-

Bilgi yönetimi:

-

Kayıt tutma
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-

Rapor yazma

-

Görev sonrası değerlendirme raporunu hazırlama

7.4.3. Operasyon Sorumlusu Personel Özellikleri
Ön Koşullar:
-

Organizasyonda üst düzey yönetici pozisyonunda olmak

-

INSARAG metodolojisini anlamak

Ulusal olarak geçerli (ya da Birleşmiş Milletler tarafından sunulan) bir ileri
güvenlik kursunu tamamlamış olmak
-

USAR tecrübeleri kayıtlı olmalıdır.

Görev ve Sorumluluklar:
-

Tüm USAR ekip fonksiyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak

-

USAR Strateji, taktik ve emniyet konularını detaylı olarak bilmek

-

Diğer afet müdahale organizasyonlarını anlamak

-

Mevcut bilgi teknolojilerine dair pratik uygulamalar

-

Afet ortamı ile ilişkili tehlikeler hakkında fonksiyonel bilgi sahibi olmak

-

İç ve Koordinasyonu sağlamak

-

Personel yönetim ve idare teknikleri:

-

İletişim

-

İşbirliği

-

Koordinasyon

-

Beşeri ilişkiler:

-

Müzakere becerileri

-

Anlaşmazlık çözme

-

Kritik olay stres debrifingi

-

Dinlenme ve Rehabilitasyon konuları dahil, personel sağlığı
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-

Taktik problem çözümü:

-

Görevlendirilen alanda operasyonel kontrol

-

Yerel yönetim, kurtarma kaynakları ve diğer organizasyonlarla iletişim kurmak

-

Personel takip sistemi uygulamalarını kontrol etmek

-

Risk azaltma stratejilerini uygulamak

-

Alet ve ekipman kullanım bilgisi

Görevlendirilmiş
koordinasyon sağlamak

kaynakların

verilen

işleri

gerçekleştirmeleri

-

Eylem Planının taktik uygulamalarını gerçekleştirmek:

o

Veri toplama

o

Gelişme ve problemlerle ilgili olarak talep edilen şekilde rapor hazırlamak

o

Taktik eylem planının revizyonunu uygulamak

o

Medya farkındalığı

o

Bilgi yönetimi:



Kayıt tutmak



Rapor yazmak



Görev sonrası değerlendirme raporunu hazırlamak.

için

7.4.4. İrtibat Sorumlusu Personel Özellikleri
Ön Koşullar:
-

Organizasyonda üst düzey yönetici pozisyonunda olmak

-

Organizasyonu içinde irtibat sorumlusu olarak tecrübe sahibi olmak

-

INSARAG metodolojisini anlamak

-

Bilgisayar kullanımı.

Görev ve Sorumluluklar:
-

Tüm USAR ekip fonksiyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
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-

USAR Strateji, taktik ve emniyet konularını detaylı olarak bilmek

-

Diğer afet müdahale organizasyonlarını anlamak

-

Mevcut bilgi teknolojilerine dair pratik uygulamalar

-

Afet ortamı ile ilişkili tehlikeler hakkında fonksiyonel bilgi sahibi olmak

-

Operasyon planlamasında yer almak

-

Medya ile iletişim

-

Bilgi yönetimi:

o

Kayıt tutmak

o

Rapor yazmak

-

INSARAG metodolojisini hakkında fonksiyonel bilgi

-

USAR operasyonları, taktikleri ve emniyet konularını detaylı olarak bilmek

-

STK’lar da dahil olmak üzere, diğer afet müdahale organizasyonlarını anlamak

-

Mevcut bilgi teknolojilerine dair pratik uygulamalar

-

Afet ortamı ile ilişkili tehlikeler hakkında fonksiyonel bilgi sahibi olmak

-

Diplomatik planlama ve problem çözmek

-

Operasyon Planlamasına dahil olmak:

o

Veri toplamak

o

Veri analizi

o

Planlama Döngüsü

-

Eylem planı geliştirmek

-

Planı yaymak

-

Yerel yönetimin hedeflerine ulaşmak için kaynakları koordine etmek

-

Plan etkinliğini gözlemlemek

-

Gerekli olan koşullarda talep edildiği şekilde planı revize etmek

-

Yerel yönetim, kurtarma kaynakları ile organizasyonları ile irtibat kurmak
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-

Medya iletişimi

-

Bilgi yönetimi:

-

Kayıt tutma

-

Rapor yazma

-

GPS farkındalık

7.4.5. Emniyet Sorumlusu Personel Özellikleri
Ön Koşullar:
-

Organizasyonda yönetici pozisyonunda olmak

-

Organizasyonu içinde emniyet sorumlusu olarak tecrübe sahibi olmak

Ulusal olarak geçerli (ya da Birleşmiş Milletler tarafından sunulan) bir ileri
güvenlik kursunu tamamlamış olmak
Görev ve Sorumluluklar:
-

Tüm USAR ekip fonksiyonları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak

-

USAR Strateji, taktik ve emniyet konularını detaylı olarak bilmek

-

Afet ortamı ile ilişkili tehlikeler hakkında fonksiyonel bilgi sahibi olmak

-

Aşağıdaki unsurlarla dahili koordinasyon sağlamak:

-

USAR Ekip Lideri

-

Tıbbi Yönetici

-

Tehlikeli Madde Teknisyeni

-

Personel yönetim becerileri:

-

İletişim

-

İş birliği

-

Koordinasyon

-

Beşeri İlişkiler:

-

Müzakere becerileri
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-

Anlaşmazlık çözmek

-

Kritik Olay Stres Debrifingi

-

Personel sağlığı:

-

Dinlenme ve rehabilitasyon planlaması

-

Vardiya dönüşümü sağlamak

-

Yorgunluk yönetimi

-

Temizlik ve hijyen

-

Görevlendirilen bölge emniyet kontrolü:

Tüm görevlerde yer alan bireylerin istenilen seviyede emniyetli şekilde
çalıştıklarının sürekli kontrolünü sağlamak
Yaşam
gerçekleştirebilmek

kaybı

ya

da

yaralanmayı

engelleyecek

aktiviteleri

-

Emniyet ve risk değerlendirmelerini yazmak

-

Risk azaltma stratejilerini uygulamak

-

Personel takip sistemini takip etmek

-

Alet ve ekipman bilgisi

-

Eylem planının emniyet konularını geliştirmek ve uygulamak

-

Emniyetle ilgili veri analizi yapmak

-

Tehlike ve risk içeren ortamların sürekli olarak gözlemlenmesi

-

Bilgi yönetimi:

-

Kayıt tutmak

-

Rapor yazmak

-

Görev sonrası emniyet raporunu hazırlamak.

hemen
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Uygulamalar
1)

Kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin yapılarını anlayabilmek amacıyla,

2)
https://owncloud.unog.ch/public.php?service=files&t=77fcebb68d9014a44560
30376c0f31d8 web adresinden INSARAG Rehberi V2, El Kitabı A - Kapasite Oluşturma
isimli dokümanı indirin.
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Uygulama Soruları
1)
Kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin yapılarını inceleyen bu dokümanı
inceledikten sonra, bu tür ekiplerin neler bilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
2)
Kentsel arama ve kurtarma ekiplerinde yer alacak personelin eğitim
gereksinimleri ile ilgili olarak tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm Tip 3 bir olayı örnekleyerek kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin yapısını
ve bu ekipteki yönetim kadrosunun kimlerden oluştuğunu ve hangi görevleri üstlendiğini
incelemek amacıyla oluşturulmuştur. Bu amaca ulaşmak için ilk olarak INSARAG tarafından
önerilen orta ve ağır kentsel arama ve kurtarma ekiplerinin yapısı açıklanmış, sonrasındaki bu
yapı içinde yer alan bireylerin olası görevleri, örnek senaryoyla ilişkili olarak listelenmiştir.
Son olarak ekibin yönetim kadrosunda yer alan bireylerin genel özellikleri ve görev tanımları
açıklanarak, olay yönetimindeki fonksiyonları gösterilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Ülke içinde görev gerçekleştirecek orta sınıf bir kentsel arama ve kurtarma
ekibi kaç kişiden oluşmaktadır ve yönetim için kaç kişiye ihtiyaç duyulmaktadır?
2)
Ülke içinde görev gerçekleştirecek orta sınıf bir kentsel arama ve kurtarma
ekibi kaç kişiden oluşmaktadır ve yönetim için kaç kişiye ihtiyaç duyulmaktadır?
3)
Bir kentsel arama ve kurtarma ekibi olay yerine geldikten sonra arama ve
kurtarmanın kendisi haricinde hangi işleri gerçekleştirmesi gerekli olmaktadır, tartışınız.
4)
Hangi yönetim personelinin, personel yönetimi becerilerine sahip olması
beklenmemektedir?
5)
Ekip lideri ve yardımcısı ile planlama sorumlusu ve operasyon sorumlusunun
ortak görev tanımları hakkında bilgi veriniz. Neden?
6)
Emniyet Sorumlusunun sürekli olarak iletişim içinde olması gereken yönetim
personelini listeleyiniz. Neden?
7)

Plan döngüsünün alt elementlerini açıklayınız.
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8. OLAY YÖNETİM SİSTEMİNE (OYS) GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Olay Yönetim Sistemi
8.2. Olay Yönetim Sisteminin Kısa Tarihçesi
8.3. Olay Yönetim Sisteminin Faydaları
8.4. Olay Yönetim Sisteminin Kullanım Alanları
8.5. Olay Yönetim Sisteminin Temel Fonksiyonları
8.6. Olay Yönetim Sisteminin Kadroları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) 'Sistem' teriminin anlamı nedir?
2) Farklı konularda ve/veya yetki sahalarında uzmanlaşmış ekiplerin değişken ekip
sayılarına sahip ortamlarda bir arada çalışması sırasında olay yönetimi için kullanılabilecek
yapı nedir?
3) Her tür ve her boyuttaki acil durum müdahalesinde kullanılan Olay Yönetim
Sisteminin temel fonksiyonları nelerdir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Olay Yönetim Sistemi

Olay Yönetim Sisteminin
nasıl durumlarda
kullanılabileceğini anlamak

Örnek bir senaryo ve Olay
Yönetim Sisteminin
oluşturulması sırasında
mevcut yönetim yapılarında
eksikliği tespit edilen konular
ve faydaları sunulmuştur.

Olay Yönetim Sisteminin
Kullanım Alanları

Olay Yönetim Sisteminin
hemen her türlü acil durum
olayında, hatta acil durumla
ilgili olmayan geçit töreni,
konser gibi koşullarda
kullanılabildiğini anlamak

Olay Yönetim Sisteminin
kullanım alanları genel olarak
aktarılmaya çalışılmıştır.

Olay Yönetim Sisteminin
Temel Fonksiyonları

Olay Yönetim Sisteminin
fonsiyonel alanlarını
oluşturan yönetim,
operasyon, planlama, lojistik
ile finans ve İdari Konular
bölümlerini tanımlayabilmek

Olay Yönetim Sisteminin
fonksiyonel alanlarını
gösteren şema sunulmuş ve
daha sonra detaylı olarak
incelenecek bu fonksiyonlarla
ilgili özet genel bilgi
sağlanmıştır.

Olay Yönetim sisteminin
Kadroları

Olay Yönetim Sisteminin
temel yapısını oluşturan
kadro yapısını
tanımlayabilmek

İlerleyen bölümlerde (10,11
ve 12) detaylı olarak
incelenecek genel ve yönetim
kadroları ile ilgili özet bilgi
sağlanmıştır.
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Anahtar Kavramlar


Olay Yönetim Sistemi



Olay Yönetim Sisteminin Temel Fonksiyonları



Olay Yönetim Sisteminin Kadroları

127

Bölüm 8 OLAY YÖNETİM SİSTEMİNE (OYS) GİRİŞ - Senaryo
3/3: Doğa
Giriş
Bu bölüme gelinceye kadar; olay yönetimi ile ilişkili ve görece bağımsız konular,
birbirlerini bütünleyecek şekilde farklı bölümlere dağıtılmış (ilk yedi bölüm) ve olay
yönetiminin temel kavramlarının bir kısmı aktarılmaya çalışılmıştır.
Genel tanımlamaların açıklandığı birinci bölüm, ders içinde kullanılacak temel
terminolojinin incelenmesini hedeflemiştir. Bu bölümde yer alan çok sayıdaki terimden olay
yönetiminin amacı; bir olayın etkin, emniyetli ve verimli şekilde yönetilmesi şeklinde
açıklanmıştır. İkinci bölüm; dersimizin temel müdahale konusu olan arama ve kurtarmayla
ilgili kümeleri incelemiştir. Olayları inceleyen üçüncü bölüm; olayları ve olay yönetimini
özelliklerine bağlı beş tipte sınıflandırmıştır. Dördüncü bölüm; yapısal enkazlarla ilgili görev
alan bir arama ve kurtarma ekibini örnekleyerek günlük akış evreleri, olay yerine vardığı
zaman gerçekleştirdiği tüm uygulamaların akış evrelerini ve bir enkaza yaklaşmakla ilgili akış
evrelerini incelemiştir. Beşinci bölümü oluşturan kontrol alanları ve fasiliteler konusu; esas
olarak olay yerindeki alanın kullanımı ile ilgilidir ve bu bölümde gerek olayı kontrol etmek
amacıyla oluşturulması gerekli olan kontrol bölgeleri, gerekse olay yerinde ihtiyaç
duyulabilecek fasilite (tesis) örnekleri bu bölümde incelenmiştir. Olay yönetiminin genel
prensiplerinin incelendiği altıncı bölüm; konuyu sabit sayılı ve görece küçük bir ekiple
çözümlenebilecek bir olayı (çalı yangını) örnek senaryo olarak inceleyerek ele almıştır. Bu
örnekte bir ekip lideri, olay yönetim fonksiyonunu karşılayabilmekte ve altında yönetimle
ilgili bir personel bulunması gerekmemektedir. Kentsel arama ve kurtarma ile ilgili
senaryonun sağlandığı yedinci bölümde ise; gerek iş yükü, gerekse ekipteki -sabit sayıda olanpersonel sayısının yüksekliği nedeniyle bir olay yöneticisine bağlı olan yönetim ekibine
ihtiyaç duyulması konu edilmiş ve olay yöneticisi ile yönetim ekibinde yer alan personelin
genel özellik ile sorumlulukları incelenmiştir. Bu örnekte ayrıca; kontrol bölgelerine ek olarak
kalabalık ve trafik kontrolü konularını içeren olay yerinin 'kontrolü' konularına da
değinilmiştir.
Bu bölümde; temel ayrıntıları takip eden diğer bölümlerde de açıklanacak olan 'Olay
Yönetim Sistemi' (OYS) incelenmeye başlanacak ve bu inceleme, dersimiz tamamlanana
kadar (7 bölüm süresince) devam edecektir.

Senaryo (Doğada Arama ve Kurtarma)
Olay Yönetim Sistemini örneklemek amacıyla afet sonrası kentsel arama kurtarma
ekiplerinin çalışması gibi uygulamalar da senaryo olarak seçilebilecek olmakla birlikte,
yapısal enkaz örneği daha önce incelendiği için, senaryo konusu olarak değişken miktarda ve
çok sayıda personelin görev alabildiği farklı bir arama ve kurtarma branşı olan doğada arama
ve kurtarma konusu incelenecektir.
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Dağlık coğrafyaya sahip ve kuşların göç yolu üzerindeki bir ilimizin yüksek rakımlı
köylerinden birinde görevli olan jandarma karakol komutanına, bölgeye kuş gözlemi
(ornitoloji) amacıyla gelen turistlerden iki kişinin kaybolduğuna dair ihbar gelir. Öğlen
saatlerinde gelen ve bölgedeki bir pansiyon sahibinin yaptığı bu ihbara göre; beş gün önce
yurt dışından 12 kişilik bir kuş gözlem grubu pansiyonda konaklamak üzere gelmiştir.
Çalışmalarını tamamlayan ekipteki 10 kişi dün sabah pansiyondan ayrılarak ülkelerine doğru
dönüşe geçmişlerdir. Göç sırasında izlemeye geldikleri bir kuş türünü görüntüleyemeyen
baba-oğul iki misafir ise pansiyonda kalmayı sürdürmüş ve arkadaşlarını uğurladıktan sonra,
sırt çantaları, dürbün ve fotoğraf makinelerini de alarak pansiyonun yanındaki patikaya girmiş
ve gözlem yaptıkları tepelere doğru yola çıkmışlardır. Normal koşullar altında akşam
saatlerinde dönmesi beklenen iki kişinin gece pansiyona dönmedikleri sabah saatlerinde
anlaşılmış, bu kişilere telefonla ulaşılmaya çalışıldığında ulaşım sağlanamamış ve özellikle
dün akşam üstü başlayan ve halen sürmekte olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle
misafirlerinin başlarına bir şey gelmiş olabileceğinden çekinen pansiyon sahibi haberi köy
muhtarına ve jandarma karakol komutanına iletmiştir.
Can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan ya da oluşturabileceği düşünülen tüm
durumlarda olduğu üzere karakol komutanı hemen bir soruşturma başlatır ve konu ile ilgili
olarak bağlı olduğu İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Savcısını bilgilendirir. Çevre
köylerin muhtarlarına iki kişinin kayıp olduğu ile ilgili bilgiyi iletir, ileride iz takip köpeği ya
da iz takip ekibi gelmesi olasılığına bağlı olarak kayıp olan baba-oğul turistin son olarak
görüldükleri yerin etrafını şeritle kapatarak diğer insanların bu noktaya giriş ve çıkışlarını
sınırlar. Bu arada daha önce ornitolog grubuna rehberlik yapmış olan çobanı bularak, yanına
20 kişilik kendi personelinden seçtiği 3 kişilik bir ekip verir ve daha önce grubun gittiği
yerleri kontrol etmelerini talep eder.
Ekip, 5 saat sonra grubun daha önce gözlem yaptığı kuş uçuşu yaklaşık 15 km.
uzaklıktaki bölgeye ulaştığını, 2 saatlik arama sonrasında da herhangi bir ipucu elde
edemediklerini ve hava kararmasına bağlı olarak geriye dönüşe geçtiklerini bildirir.
Karakol komutanı, yaklaşık 1,5 gündür kayıp olabilecek iki kişi için saptanması
gereken arama alanının yarıçapını, ekibinin ilerleme hızını esas alarak (5 saatte 15 km =
3km/s) maksimum 36X3=108 km, geceyi sabit geçirmiş olmaları durumunda ise (-8 saat) 84
km olarak tespit eder. Öte yandan komşu köylerle çakışan alanları hesaplamasından
çıkardığında (bu köylerden hiç kimsenin kayıp olan kişileri görmediğini teyit ettikten sonra)
yaklaşık 30 km.lik yarıçapa sahip bir arama alanının söz konusu olduğunu görür. Bu ise πr2
formülüne göre 2.827 km2'lik bir alanı ifade etmektedir. Karakol komutanı sık orman ve
çalılıklara sahip görece sarp yapıdaki bu kadar büyük bir alanı elindeki kaynaklarla araması
mümkün olmadığından arama için ekip ve personel kaynağı talebinde bulunur.
Bölgede çalışmak üzere görevlendirilen 100 kişilik askeri birliğe ek olarak, 3 ayrı
dağcılık kulübünden yaklaşık 60 kişi, gönüllü köylülerden 30 kişi, 10 kişilik AFAD ekibi ve 2
ayrı STK yapısında arama ve kurtarma ekibinden 60 kişilik ekiplerin bölgeye doğru yola
çıktıkları, ayrıca yine STK yapısında toplam 80 kişilik 4 ekibin daha hazırlık yaptığı ancak
hemen yola çıkamayacağı bilgisi alınmış, öte yandan talep edilen helikopterin ise hava
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koşulları nedeniyle ulaşmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Askeri birlikte görevli 100
personel, dağcılık kulüplerinden 40 kişi, 10 kişilik AFAD ekibi ve köylülerden oluşan 30 kişi
en erken sabah saatlerinde bölgeye ulaşmış ve çalışmaya başlıyor olabilecektir. Diğer dağcılık
kulüplerinden gelecek 20 kişi ile STK yapısındaki arama ve kurtarma ekiplerinden yola
çıkmakta olan 80 kişi ancak yarın öğleden sonra alanda çalışmaya hazır duruma gelecektir.
Bu arada tüm köylerden çevrelerinde kabaca da olsa arama yapmaları ve hava
karardığında ışıkları açık tutmaları istenmiş, geriye dönen ilk arama ekibi ise arazinin oldukça
sarp yapıda ve çok sayıda patikadan oluştuğunu, ayrıca ormanlık ve çalılık araziye sahip
olduğu bilgisini iletmiş. Son olarak; kayıp kişinin bölge coğrafyasında sözü geçen ve bazı
terör örgütlerinin de hedefi olan bir ülkenin diplomatik bir personeli olduğu ve bu duruma
bağlı olarak hem emniyet teşkilatından hem de kayıp kişinin vatandaşı olduğu ülkenin
büyükelçiliğinden bir grubun sabah saatlerinde bölgeye geleceği, ayrıca medyanın da olay
hakkında bilgi sahibi olduğu ve bölgeye gelecekleri bilgisi alınmış3.
Fark etmiş olacağınız gibi; verilen senaryo büyük bir afet olayı olmamakla birlikte, şu
ana kadar incelenmiş yönetim yapıları ile çözümlenemeyecek ve aynı afetlerde kullanılanlar
gibi bir yönetim sistemine ihtiyaç duyulan bir yapıyı ifade etmektedir. 20 kişilik bir ekibi
yöneten bir kişinin (karakol komutanı) olay yöneticisi olarak bir anda 280 kişinin yönetimini
üstlenmesi söz konusu olmuş (ayrıca 80 kişinin daha katılımı söz konusudur), ayrıca
diplomatik personel ve medya gibi dış faktörler söz konusu olmuştur. Belli bir olay yeri
yoktur ve arama alanı söz konusudur. Bu aşamada kayıp iki kişinin görüldüğü ve son görülen
nokta (SGN) olarak isimlendirilen konum ise pansiyonun yanındaki patikanın girişidir. Yine
fark edeceğiniz gibi bu senaryo bir ekip liderinin tek başına yönetemeyeceği (bir yönetim
ekibine ihtiyaç duyulan) yüksek sayıda personelin yer aldığı, personelin sayısının değişkenlik
gösterdiği (senaryonun bu aşamasında 20'den 280'e çıkmıştır ve ilerleyen aşamalarda daha da
değişkenlik gösterebilir), bu nedenle yönetim yapısının da operasyonel personel sayısındaki
değişimlere bağlı olarak değişkenlik gösterebileceği, olayın özelliklerine bağlı olarak birden
fazla yetki sahasını ilgilendiren (bütünleşik yönetim gerektirecek özellikte) bir olayı
anlatmaktadır. Ayrıca bu tür görevlerde çalışmak üzere yeterli eğitim ve pratik uygulamaya
sahip daha yüksek bir rütbeye sahip bir kişinin, olay yönetimini üstlenmesi söz konusu
olabilir (yönetimin değişmesi prosedürleri).
Yukarıda listelenen olay özellikleri, Olay Yönetim Sisteminin (OYS) incelenmesi
içinde konu edilecek başlıklardan yalnızca birkaç tanesini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu
aşamadan itibaren senaryo bir miktar geri planda tutulacak ve OYS incelenmeye
başlanacaktır. OYS içinde belli noktalara gelindiğinde ise tekrar senaryoya geri dönülecektir.

8.1.Olay Yönetim Sistemi (OYS)
A.B.D. kökenli olan ve ülkemizde müdahale ekipleri tarafından Olay Yönetim
Sistemi (OYS) ya da Olay Yeri Yönetim Sistemi olarak ifade edilen bu sistem; bazı
(Yazar Notu) Senaryonun çok fazla hayal gücü içerdiği düşünülmemelidir. Şimdiye kadar görev aldığım çok
sayıdaki doğada arama ve kurtarma görevinden iki tanesinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur ve her zaman için
daha karmaşık senaryolar oluşturmak mümkündür...

3
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kaynakçalarda İngilizce karşılığı olan 'Incident Command System (ICS)' teriminin direkt
tercümesi ile 'Olay Komuta Sistemi' olarak da ifade edilebilmektedir4. En kısa tanımı ile OYS;
'olay yerindeki tüm tehlike türlerine yönelik, standart yapıda olay yönetim konsepti' olarak
tanımlanmaktadır. Bu sistem kullanıcılarına; tekli ya da bütünleşik yönetim gerektiren
olayların karmaşıklığını karşılayacak şekilde tümleşik organizasyonel yapı sağlar.
Bu aşamaya gelinceye kadar Olay Yönetim Sistemi'ni oluşturan terimlerden 'olay' ve
'yönetim' kavramları zaten incelenmiştir ve biliniyor olduğu varsayılmaktadır. Bu durumda
Olay Yönetim Sistemini tanımlayan son terim olan 'sistem' ifadesi kısaca incelenecektir.
Sistem: Parçaları, öğeleri arasında karşılıklı ilişki, etkileşim, bağlantı ve bağımlılık
bulunan tutarlı bir bütün içinde birlikli hale getirilmiş nesneler toplamı için kullanılan
terimdir.
Bu aşamaya gelinceye kadar kullanılmış terim tanımları göz önüne alındığında, Olay
Yönetim Sistemi'nin; acil durum oluşturan ya da oluşturabileceği düşünülen her türlü olay
sonrasında, olay yeri ve çevresindeki çalışmaların etkin, emniyetli ve verimli olmasını
sağlamak amacıyla komuta, kontrol, koordinasyon ve bilgi yönetimini kapsayan olay
yönetimi metotlarından biri olduğu anlaşılabilir. Öte yandan Olay Yönetim Sistemi; olayın
karmaşıklığına bağlı olarak yetki sınırları ve müdahale alanları aşılmadan bütünleşik yönetim
sağlaması, değişen ekip sayısına bağlı olarak genişleyip daralma kapasitesine ve kullanılan
dokümanlar da dahil olmak üzere standart bir yapıya sahip olması, kendini oluşturan tüm
unsur ve fonksiyonların birbirleri ile tutarlı şekilde bütünlük sağlaması gibi nedenlerle tüm
dünyada yaygın şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde A.B.D.'de, Ulusal Olay Yönetim
Sistemi (NIMS National Incident Management System) adı verilen yapının temelini
oluşturmaktadır.

8.2.Olay Yönetim Sistemi'nin Kısa Tarihçesi
1970 yılında A.B.D.'nin batısında (Kaliforniya) gerçekleşen büyük bir orman yangını,
çok sayıda ekibin katılım sağlaması ve büyük eforla çalışmalarına karşın büyük kayıplarla
sonuçlandığında, karşılaşılan problemleri karşılayabilecek bir yönetim sistemi oluşturulması
ile ilgili bir proje ortaya çıkar.
Projenin geliştirilmesi sırasında gerçekleştirilen çalışmalardan biri, daha önceki olay
yönetim uygulamalarında yaşanan ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda listelenen
zayıflıkların tespiti ile ilgili olmuştur:
-

Takipte yaşanan eksiklikler,

-

İletişim yetersizlikleri,

-

Planlama işlemindeki yetersizlikler,

(Yazar Notu) Incident Command System (ICS) adı verilen ve gerçekte direkt tercümesi Olay Komuta Sistemi
olarak çevrilebilecek sistemin, ülkemizdeki müdahale ekipleri tarafından Olay Yönetim Sistemi olarak
isimlendirilmesinin nedenleri ile ilgili kişisel görüşlerimi www.kiosar.com adresinde inceleyebilirsiniz.

4
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-

Aşırı yük altındaki olay yöneticileri,

Birden fazla organizasyonun entegre şekilde çalışması sırasında ihtiyaç
duyulan gereksinimleri karşılayan yöntem olmaması.
Yukarıda listelen ve bu kısa listede yer almayan eksikliklerin tespiti sonrasında Olay
Yönetim Sisteminin (OYS) geliştirilmiştir. Temel olarak orman itfaiyesinin çalışmaları
sonucunda ilk kez 1973 yılında OYS (ICS) adını taşıyan doküman ortaya çıkmış, bu sistem
1975 yılından itibaren orman yangınları başta olmak üzere birçok alanda kullanıma geçerek
yaygınlaşmıştır. Sistem 1982 yılında bir revizyon geçirmiş ve 1987 yılında A.B.D.'de
itfaiyenin müdahale standartlarını belirleyen NFPA (National Fire Protection Association)
tarafından NFPA 1561 standart dokümanı (NFPA 1561 İtfaiye Teşkilatı Olay Yönetim
Sistemi Standardı [Standard on Fire Department Incident Management System]) ile ulusal
olarak tanımlanmıştır. Sistem son olarak 11 Eylül 2001 terör saldırısı sonrasında revizyon
geçirmiştir.
Ülkemizde bu sistemin kullanımı ile ilgili olarak bilinen ilk çalışma, 1995 yılında
AKUT Arama ve Kurtarma Derneği tarafından gerçekleştirilmiştir ve sistem 1996 yılından
itibaren bu organizasyonun standart olay yönetim yapısını oluşturmuş, gerek yerel ve ulusal
gerekse uluslararası arama kurtarma görevlerinde kullanılmış ve kullanılmaktadır.

8.3.Olay Yönetim Sistemi'nin Sağladığı Faydaları
Farklı yapılarda, müdahale alanlarında ve farklı branş ve disiplinlerde görev alan
ekiplerin bir arada çalışmasını sağlayacak şekilde organizasyonel esnekliğe sahip olarak
yapılandırılmış bir sistemdir. Bu esnek yapısına bağlı olarak OYS, sayılanlarla sınırlı
olmaksızın aşağıda belirtilen faydaları sağlayacaktır:
-

Her tür ve boyuttaki olayın ihtiyaçlarını karşılar.

Farklı organizasyonlardan gelen personelin kısa süre içinde tek bir yönetim
yapısı içinde birbirine kaynamasını sağlar.
-

Operasyonel personel için lojistik ve idari destek sağlar.

Çalışmaların gereksiz yere tekrar edilmesini engelleyerek düşük maliyetli
çözüm sağlar.
Olay Yönetim Sistemi'nin sağladığı bu faydaları ne şekilde gerçekleştirdiği; bir
sonraki bölüm olan (Bölüm 9) Olay Yönetim Sistemi'nin Genel Özellikleri başlığı altında
incelenecektir.

8.4.Olay Yönetim Sistemi'nin Kullanım Alanları
Olay Yönetim Sistemi; her tür ve boyuttaki olaylar, acil durumlar ya da afetlerde
kullanılabilecek özellikte bir yönetim yapısıdır ve bu alanlara ilişkin örnekler aşağıda
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listelenmiştir. Öte yandan Olay Yönetim Sistemi'nin hazırlanması sonrasında yalnızca acil
durumlar için değil, hızla organize olmayı gerektiren konser, geçit töreni vb. birçok aktivitede
kullanışlı olduğu fark edilmiş olduğu ve bu alanlarda da kullanıma geçtiğine dikkat
edilmelidir. Ayrıca; bir ekibin kendi çalışmaları için farklı yönetim yöntemlerini kullanıyor
olması durumunda dahi, özellikle başka ekipler ile birlikte çalışmak söz konusu olduğunda
Olay Yönetim Sistemine vakıf olması gerekli olacaktır.
Yangınlar, tehlikeli madde olayları) ve çok sayıda yaralının olduğu kazalar,
terör olayları
-

Birden fazla yasal yetki sahasına ve müdahale alanına giren olay ve afetler

-

Geniş alanda gerçekleştirilen arama ve kurtarma görevleri

-

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele programları

Petrol vb. kimyasal ürünlerindeki sızıntı olaylarındaki müdahale ve temizlik
operasyonları
-

Bir ve birden fazla müdahale ekibinin katıldığı her türlü görevler,

-

Her türlü kara, hava ve deniz aracı kazaları,

-

Kutlama, geçit töreni, konser gibi planlı etkinlikler,

-

Özel sektördeki olay ve acil durum yönetim uygulamaları,

-

Yerel, il bazlı, bölgesel, ulusal ya da uluslararası ölçekteki afetlerin yönetimi.

8.5.Olay Yönetim Sistemi'nin Temel Fonksiyonları
Olay Yönetim Sistemi; esas olarak beş temel fonksiyon altında incelenmektedir ve
ilerleyen bölümlerde daha detaylı olarak inceleyeceğimiz bu fonksiyonların görevlerini
şimdilik kısaca açıklayacak olursak aşağıdaki gibi bir sonuç elde edilecektir:
Yönetim: Hedefleri ve öncelikleri tespit eder görevin ya da etkinliğin
tümünden genel olarak sorumludur.
Operasyon: Olay Eylem Planında verilen taktik uygulamaları düzenler, taktik
hedefler geliştirir, organize eder ve tüm operasyonel kaynakları yönetir.
Planlama: Yönetim tarafından verilen hedeflere ulaşmak amacıyla gerekli olan
olay eylem planını geliştirir, gerekli bilgileri alır, toplar ve değerlendirir, kaynak durumunu
belirli bir düzeyde tutar.
karşılar.

Lojistik: Görev için ihtiyaç duyulan tüm destek ve hizmet fonksiyonlarını
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Finans ve İdari Konular: Kısaca 'Finans' olarak isimlendirilir. Görevle ilgili
tüm giderler, muhasebe işlemleri, maliyet tespitleri ve zarar karşılama gibi işlemlerin
sorumluluğunu üstlenir.
Aşağıda hiyerarşik yapıları ile gösterilen bu fonksiyonlardan operasyon, planlama,
lojistik ve finans; OYS yapılanması içerisinde 'Bölüm' adını alır ve bu bölümlerin yöneticileri
ise 'Şef' unvanı ile isimlendirilir (Operasyon Bölüm Şefi, Planlama Bölüm Şefi, Lojistik
Bölüm Şefi, Finans Bölüm Şefi). Bölümler; gerçekleştirilen olay müdahalesi ile direkt olarak
ilişkili fonksiyonları ifade etmektedir.

Yönetim

Operasyon

Planlama

Lojistik

Finans

Şekil 8.1: Olay Yönetim Sistemi'nin temel fonksiyonları

8.6.Olay Yönetim Sistemi'nin Kadroları
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OYS içindeki temel kadro yapısı, operasyonel fonksiyonları yöneten bölüm şeflerini
kapsayan 'Genel Kadro' ve yönetsel fonksiyonlarda Olay Yöneticisinin yükünü paylaşan ve
direkt kendisine bağlı 'Yönetim Kadrosu' şeklinde iki temel başlık altında organize edilmiştir.

Emniyet

Enformasyon

İrtibat

Operasyon
Bölümü

Planlama
Bölümü

Lojistik
Bölümü

YÖNETİM KADROSU

Yönetim

Finans
Bölümü

GENEL KADRO

Şekil 8.2.: Olay Yönetim Sistemi'nin kadroları
İlerleyen aşamalarda herhangi bir karışıklığa neden olmaması amacıyla OYS
kadrolarının açıklandığı bu aşamada iki noktanın üzerinde durmakta yarar olacaktır.
Bu noktalardan birincisi; yukarıda belirtilen kadrodaki kutuların her birinin bir kişiyle
doldurulmasının zorunlu olmadığıdır. Açıklanan sistem, bir olayda gerekli olabilecek tüm
sorumlulukların, ilgili fonksiyonlara dağıtılması ile ilgilidir. Kutular; sorumlulukları
tanımlanmış görevleri ifade etmektedir ve belli bir kişi tarafından doldurulmadığı takdirde bu
kutuların sorumluluğu yöneticiye ait olacaktır. Bu durumun ne şekilde gerçekleşeceği
ilerleyen bölümlerde açıklanacaktır. Yine ilerleyen bölümlerde görüleceği üzere ikinci konu,
bölümlerin altına da çok sayıda kutu gelebileceğidir. Ancak bu durumda hiyerarşik olarak
bölüm seviyesinin altındaki yer alacak bu pozisyonlar genel kadroya dahil olmayacak, genel
kadroya bağlı alt kadrolar olacaktır. Genel kadro yalnızca bölüm şefleri ile ilgilidir.
Yönetici ve yönetim kadrosu ile ilgili temel konular on birinci, genel kadro ile ilgili
temel konular ise on iki ve on üçüncü bölümlerin konusunu teşkil etmektedir.
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Uygulamalar
1) Olay Yönetim Sistemi ile ilgili çalışmalara hazırlık olması amacıyla,
2) İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki
Merkez Kütüphane'de yer alan '17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi Depremi Raporu' isimli kitabı
inceleyin.
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Uygulama Soruları
1) Bu dokümanı genel hatları ile inceledikten sonra; buradaki olaylara gerçekleştirilen
müdahaleler ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?
2) Yüksek sayıda katılımın gerçekleştirildiği ve değişken sayılı ekiplerden oluşan
müdahale ekiplerinin yönetimi için Olay Yönetim Sistemi gibi bir yapının kullanılması sizce
ne gibi yararlar sağlayabilir, tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlerleyen altı bölümde devam edecek olan Olay Yönetim Sistemine giriş yapmak
amacıyla; yönetim ekibine ihtiyaç duyulacak büyüklükte ve değişken sayıya sahip bir ekip
yapısını örnekleyen bir senaryo sunulmuştur. Daha önce incelenmiş sistemlerle
yönetilemeyecek bu tür bir olayda Olay Yönetim Sistemi gibi bir yapının gerekli olduğu
açıklanmış ve daha sonra bu sistemin ortaya çıkmasının kısa tarihçesi, öncesinde yaşanmış
olan eksiklikler ve ortaya çıkan sistemin faydaları ve kullanım alanları kısaca incelenmiştir.
Son olarak; Olay Yönetim Sistemi'nin temel fonksiyonlarını oluşturan yönetim, operasyon,
planlama, lojistik ve finans konuları ile olay yönetim sisteminin kadroları özet bir yapıda
açıklanarak, ilerleyen bölümlere hazırlık yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Olay Yönetim Sisteminin geliştirilmesi öncesinde tespit edilen yönetim eksiklikleri
nelerdir? Listeleyiniz ve mevcut senaryo ile karşılaştırarak tartışınız.
2) Olay Yönetim Sistemini tanımlayınız ve sağladığı faydaları listeleyiniz.
3) Olay Yönetim Sisteminin kullanım alanlarını listeleyiniz. Konuyu tartışınız.
4) Olay Yönetim Sistemin temel fonksiyonlarını listeleyiniz.
5) Olay Yönetim Sisteminde genel kadro sorumlulukları hangi fonksiyonlardan
oluşmaktadır?
6) Olay Yönetim Sisteminde genel kadro, hangi unvan / unvanları kapsamaktadır?
Neden?
7) Olay Yönetim Sisteminde yönetim kadrosu içerisinde yer alan yönetim
fonksiyonları nelerden oluşmaktadır?
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9. OLAY YÖNETİM SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ: 1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Ortak Terminoloji
9.2. Modüler Organizasyon
9.3. 'Hedefler' ile Yönetim
9.4. Olay Eylem Planı (OEP) Kullanımı
9.5. Yönetim Hiyerarşisi ve Yönetimde Birlik
9.6. Bütünleşik Yönetim
9.7. Yönetilebilir Kontrol Aralığı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Olay Yönetim Sistemi'nin temel özellikleri arasında yer alan modüler organizasyon
ve yönetilebilir kontrol aralığı kavramlarının ikisi bir arada kullanılarak, sistemin hangi
koşullarda emniyetli, verimli ve etkin yönetim sağlayabilmesine yardımcı olmaktadır?
2) Bir olayla ilgili olarak hazırlanan Olay Eylem Planlarının genel içeriğinde neler
bulunmaktadır?
3) Her türlü olay müdahalesinde Olay Yöneticisi'nin 'hedef' ve 'öncelikleri'
tanımlaması beklenecektir. Hedeflerin tanımlanması neden önemlidir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Ortak Terminoloji

Ortak terminolojinin önemi
ve nerelerde ortak
terminoloji kullanımının
gerekli olduğunu anlamak

Metin ve sunular içerisinde
ortak terminolojinin önemi
açıklanmış, OYS içinde
kullanılan standart
terminoloji tablo yapısında
sunulmuştur.

Modüler Organizasyon

Değişken yapılarda,
organizasyon yapısının da
değişkenlik göstereceğini
anlayabilmek

Modüler organizasyonun
yapılanma şeklini belirleyen
kriterler açıklanmıştır.

Hedefler ile Yönetim

'Hedef' kavramını, hedef
oluşturmanın öncelik ve
aşamalarını anlayabilmek.

Hedef tanımlaması yapılarak,
genel öncelikler ve hedeflerle
yönetimde kullanılan
aşamalar açıklanmıştır.

Olay Eylem Planı

Olay Eylem Planlarının
tanımı, elementleri ve
içeriğini anlayabilmek.

Olay Eylem Planlarının
tanım, element ve içeriği bilgi
olarak sağlanmıştır.

Yönetim Hiyerarşisi ve
Yönetimde Birlik

Yönetim hiyerarşisi ve
yönetimde birlik
kavramlarını anlayabilmek.

Yönetim hiyerarşisi ve
yönetimde birlik kavramlarını
açıklayan temel prensipler
sağlanmıştır.

Bütünleşik Yönetim

Farklı yetki sahası ve
müdahale alanına sahip
kurumların birlikte yönetim
ihtiyacını tanımlayabilmek.

Bütünleşik yönetimin temel
özellikleri sağlanmıştır.

Yönetilebilir Kontrol
Aralığı

OYS içinde yönetilebilir
kontrol aralığının önemini
anlayabilmek.

Değişken bir yapı içinde
olma kapasitesine sahip olan
OYS içinde, daha önce
incelenmiş olan yönetilebilir
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kontrol aralığını elde
edebilmek için modüler
organizasyon kullanımının
gerekliliği açıklanmıştır.
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Anahtar Kavramlar


Terminoloji



Modüler Organizasyon



Hedefler



Olay Eylem Planları (OEP)



Yönetim Hiyerarşisi ve Yönetimde Birlik



Bütünleşik Yönetim



Yönetilebilir Kontrol Aralığı
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Giriş
Olay Yönetim Sisteminin genel özelliklerinin ilk bölümünü incelemeyi hedefleyen bu
bölüm, temel olarak aşağıda listelenmiş olan yedi konuyu esas alacaktır:
-

Ortak Terminoloji.

-

Modüler Organizasyon.

-

‘Hedefler’ ile Yönetim.

-

Olay Eylem Planı (OEP) Kullanımı.

-

Yönetim Hiyerarşisi ve Yönetimde Birlik.

-

Bütünleşik Yönetim.

-

Yönetilebilir Kontrol Aralığı.
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9.1.Ortak Terminoloji
Olay Yönetim Sistemi; sistemi kullanan organizasyonlardan aşağıda belirtilen
konularda ortak terminoloji kullanımını talep etmektedir:
-

Organizasyonel fonksiyonlar.

-

Olay fasiliteleri.

-

Kaynak tanımlamaları.

-

Pozisyon unvanları.

Görev

Unvanı

Destek Görevi

Olay Yönetimi

Olay Yöneticisi

Yardımcı

Yönetim Kadrosu

'Sorumlu'

Asistan

Bölüm

Şef

Yardımcı

Şube

Direktör

Yardımcı

Kısım/Grup

Süpervizör

Yoktur

Tim/Takım

Lider

Yoktur

Ünite

Lider

Müdür

Birim

Göreve Bağlı

Yoktur

Şekil 9.1: Olay Yönetim Sistemi içerisindeki görev, unvan ve destek görevi terimleri
Olay Yönetim Sistemi; kullanılan terminolojinin ortak yapıda olmasının yanı sıra, dil
kullanımı ile ilgili olarak da bazı taleplerde bulunmaktadır. Bunlardan biri, sade dil kullanımı
ve kullanılan dilde belli bir kuruma ait kod sistemi, ya da mesleki jargonlardan kaçınmaktır.
Benzer şekilde saat bildiriminde herhangi bir karışıklık olmaması amacıyla 24 saatlik
bildirimi standart olarak kabul eder. Ayrıca olabildiğince kısaltmalardan kaçınılması
önerilmektedir.

9.2.Modüler Organizasyon
Olay Yönetim Sistemi'nin organizasyonel yapısı, aynı çocukların oynadığı 'lego'
oyuncakları gibi, uygun düzen kuralları içerisinde olmak kaydı ile gerekli olan parçaların
kullanım için bir araya getirilmesi şeklinde gerçekleşir.
Organizasyonel yapıyı oluşturmak üzere fonksiyonların (parçalar) bir araya getirilmesi
sırasında, esas olarak aşağıdaki kriterler esas alınacaktır:
-

Yukarıdan aşağıya doğru yapılanır.
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-

Olayın boyutları ve karmaşıklığına bağlıdır.

-

Olayın neden olduğu tehlikeli ortam esas alınarak oluşturulur.

-

Organizasyonel boyutu, olay hedefleri belirler.

-

Yalnızca gerekli olan fonksiyonlar/pozisyonlar kullanılacaktır.

-

Tüm elementlerden sorumlu bir kişi olmalıdır.

Organizasyon yapısını oluşturan ihtiyaçlar yukarıda belirtilen kriterlere göre
belirlenirken, uygulama sırasında yönetilebilir kontrol aralığı kriterlerine temel alınmaktadır.

9.3.'Hedefler' ile Yönetim
Konuyu dersle özdeşleştirecek olursak, bu bölümün amacı Olay Yönetim Sistemi'nin
genel özelliklerini incelemektir. Bu amaca ulaşmak içinse, ortak terminoloji, modüler
organizasyon, hedefler ile yönetim... vb. on dört 'hedef' tanımlanmıştır. Bu hedefler, bölümün
amacına ulaşmak için kullanılan temel araçlardır. Benzer şekilde Olay Yönetim Sistemi,
'hedefler' kullanılarak yönetilir. Hedefler olayla ilgili amaca ulaşmak için kullanılan temel
araçlardır. Olayı yönetmek için kullanılacak hedefler Olay Yöneticisi (OY) tarafından
tanımlanır ve tüm olay süresince ilgili tüm bireylerle paylaşılarak herkesin bu hedefleri biliyor
ve anlıyor olması sağlanır. Hedefler, her periyot için hazırlanan Olay Eylem Planının bir
bölümünü teşkil edecektir.

9.3.1.'Hedefler' ile Yönetim: Genel Öncelikler
Olayla ilgili hedef ve öncelikleri saptamak esas olarak Olay Yöneticisinin
sorumluluğudur. Hedefleri oluşturan önceliklerin saptanması sırasında baz alınan iki tür
öncelik söz konusudur. Bunlardan biri olaya özgün öncelikler, ki bu olaya bağlı olarak
değişkenlik gösterecektir, diğeri ise tüm olaylar için esas teşkil eden genel önceliklerdir. Acil
durum müdahalesi ile ilgili olay hedefleri, aşağıda belirtilen genel önceliklere göre
saptanacaktır:
1.

Yaşam kurtarmak

2.

Olayın Sabitlenmesi

3.

Mülkün Korunması
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9.3.2.'Hedefler' ile Yönetim: Aşamalar
Olay hedeflerinin tanımlanması ve uygulanması, aşağıda belirtilen aşamalarla
gerçekleştirilecektir5:
Aşama 1: Organizasyona ait tutum ve yönlendirmesinin anlaşılması. Her
organizasyonun; bir olaya yaklaşımla ilgili olarak kendine özgü genel tutum ve yönlendirmesi
olması söz konusudur. Ülkemizden örnek verilecek olursa; belli bir kentsel arama ve kurtarma
ekibi bir enkazda görevlendirildiğinde, her koşulda bina enkazı tamamen kaldırılana kadar
binadan ayrılmazken, başka bir kentsel arama ve kurtarma ekibi, - özellikle çok sayıda yapıda
canlı kazazedelerin olduğu afet koşullarında -, görevlendirildiği enkazda canlı kazazedelerin
tamamlanması sonrasında, başka bir enkazda çalışmaya başlayarak buradaki canlı
kazazedeleri kurtarma çalışmasına geçmektedir. Bu davranış farklılığı esas olarak ekibin bağlı
olduğu organizasyonun enkazlarla ilgili genel tutum ve yönlendirme ile ilişkilidir vb...
Aşama 2: Olayın durumunu değerlendirmek. Her olayın kendine özgü dinamikleri
mevcuttur. Bu aşamada olasılıklar sonsuz olduğundan; açıklamaya yardımcı olmak amacıyla
mevcut senaryoyu kullanabiliriz. Geçen süre de hesaplanmak kaydıyla istatistiklere göre
senaryodaki gibi doğa tecrübesine sahip ve yanlarında ihtiyaç duyabilecekleri malzemeye
sahip olan (bu bilgiler birlikte gözlem yaptığı diğer ekip üyelerinden alınmıştır) baba-oğul
ikilisinin sağ olarak bulunması olasılığı yüksektir (üçüncü kişiler tarafından suça maruz
kalınmaması ve kaza olasılığı dışında). Bu durumda ekipler, kayıp kişilerin canlı olarak
bulunabilecekleri yerlere yoğunlaşacaktır. Fırtına koşulları nedeniyle belli bir yerde sığınmış
olmaları söz konusu olabileceğinden, arama yapılacak yerlerin hepsi göz önündeki
noktalardan olmayacaktır, kaza geçirmiş olabilecekleri konumların tespiti ve aranması gerekli
olacaktır vb. Ayrıca olayda saldırı olasılığı olduğunun düşünülmesi durumunda tüm ekiplere
kolluk / güvenlik kuvvetlerinden personel sağlanması gerekli olacaktır. Son olarak; kişilerin
kaybolmuş ve/veya ilerlemeyi sürdürüyor olmaları durumunda arama ekiplerinden
uzaklaşması ve arama alanının dışına çıkmaları söz konusu olabilir vb.
Aşama 3: Olay hedeflerini oluşturmak. Olayın durumu değerlendirildikten sonra,
değerlendirilen koşullara bağlı olarak olay hedefleri oluşturulacaktır. Senaryoyu ve bir önceki
maddede incelenen durum göz önüne alınarak, oluşturulan hedefler şu tür bir cümle ile
başlayabilir. 'Kayıp kişilerin sağ olduğu varsayımına göre davranılacaktır, yola çıkışlarından
itibaren 48 saat geçtiği ve risk olasılığı 72 saatte büyük nispette yükseldiğinden subjeleri 24
saat içinde bulmayı hedefliyoruz... vb.' Burada konuyla ilgisi olmayan bireyler için cümlenin
başı (kayıp kişilerin sağ olduğu varsayımına göre davranılacaktır) çok anlamlı olmayabilir ya
da yuvarlak bir cümleymiş gibi algılanabilir. Gerçekte bu cümle; bazı taktiklerin ve
konumların göz ardı edilmesini, risk/fayda analizinde karar sürecinin kriterlerini, çalışmanın
hızını ve kullanılacak taktiklerin seçim nedenini anlatan (başka deyişle pek de yuvarlak
olmayan) bir cümledir.
(Yazar Notu) Bu noktada; örnek verilecek olan branşlar (şu an için konumuz doğada arama ve kurtarma) ile
ilgili olarak çok sayıda teknik detay olduğu fark edilecektir. Bu konularla ilgili detayları konuyla ilgili eğitimlere
bırakmak kaydıyla metin içerisinde yalnızca genel bilgilendirme yapılacaktır. Ancak fark edilebileceği gibi olay
yöneticisi olmak için çalışılan branşlarla ilgili bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmak esas kriterlerden biridir.
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Aşama 4: Hedeflere ulaşmak için uygun strateji ya da stratejileri saptamak. Bu
aşamada belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için uygun stratejiler saptanacaktır. Bu
uygulama gerçekleştirilirken; olayın durumu değerlendirirken yapılan tespitler kullanılacaktır.
Bu noktada; ileride yaşanabilecek olası karışıklıklara engel olmak amacıyla mod,
strateji ve taktik kavramlarını kısaca açıklamakta yarar olacaktır6. Bu terimleri açıklamak için
her branş ve kümedeki arama ve kurtarma uygulamalarını örnek göstermek mümkündür,
ancak şu an için senaryoya sadık kalarak doğada arama ve kurtarma ile devam edeceğiz7.
Kişiye ulaşmak amacıyla yapılan çalışmalar aktif mod içerisinde incelenirken, kişinin size
ulaşmasını sağlayacak uygulamalar ise pasif mod olarak tanımlanmaktadır (örneğin senaryoda
karakol komutanının çevre köylerde gece ışık yakılmasını talep etmesi bununla ilgilidir). Bu
modların içindeki uygulama kümeleri genel bir tanımlamayla 'strateji' olarak ifade edilecektir.
Örneğin pasif mod içindeki stratejiler; dikkat çekme (kişinin dikkatini çekecek uygulamalar
gerçekleştirerek ekiplere ulaşmasını sağlamak), sınırlama (kişinin arama alanının dışına
çıkmadığından emin olmak için yapılan uygulamalar) ve araştırma (kişinin davranış
özelliklerini, plan ve malzemelerini öğrenerek pasif ya da aktif arama konusunda
yapılabilecek uygulamaları saptamak) vb. Bunlardan dikkat çekme stratejisi örnek olarak
alınacak olursa, bu amaçla ışık, ses ve duman kullanmanın söz konusu olduğu anlaşılabilir.
Burada ışık, ses ve duman kullanımı, dikkat çekme stratejisinin taktiklerini ifade etmektedir.
Aşama 5: Taktik yönlendirmeyi sağlamak. Stratejilerin ve ilgili taktiklerin
saptanması sonrasında bu taktikleri uygulayacak ekiplerin yapılanması ve arazide
görevlendirilmesi aşamasını ifade etmektedir.
Aşama 6: Gerekli izlemeyi gerçekleştirmek. Ekiplerin arazideki çalışmaları
sırasında sürekli olarak kontrol edilmeleri ve gerçekleşen gelişmelere bağlı olarak
yönlendirmenin revize edilmesi söz konusu olacaktır.

9.4.Olay Eylem Planı (OEP) Kullanımı
Tüm olay müdahalelerinde bir planlama yapılması zorunluluktur. Sözlü ya da yazılı
olabilen Olay Eylem Planlarının (OEP), hatırlanabileceği gibi (üçüncü bölüm - Olaylar)
müdahale ekiplerinin Tip 3 ve daha büyük (Tip 2, 1) bir olay sırasında hazırlayacakları Olay
Eylem Planının (OEP) yazılı olarak hazırlanma sorumluluğu mevcuttur. A.B.D.'de bazı olay
türlerinde olay tipinden bağımsız olarak yazılı olay eylem planı hazırlama zorunluluğu vardır
(özellikle tehlikeli madde olayları).
Genel bir tanımlamayla Olay Eylem Planları;
(Yazar Notu) Burada verilecek mod, strateji ve taktik örnekleri; yalnızca terimlerin anlaşılması amacıyla
kullanılmıştır ve ilgili branşların eğitim konusunu oluşturmaktadır. Okuyucunun her branş için farklılık gösteren
bu uygulamaları bilme sorumluluğu olmamakla birlikte mod, strateji ve taktik terimleri ile ne kast edildiği
biliniyor olmalıdır.
7
(Yazar Notu) Bir diğer örnek olarak; kentsel arama ve kurtarmada aktif mod içinde gerçekleştirilecek arama
çalışmaları kaba ve detaylı olarak iki stratejik başlık altında incelenir. Enkaz üzerinde grid araması yaparak
ekibin yavaş adımlarla ilerlemesi, boşluklara dışarıdan bakılması, enkazı dinleyerek ses duymaya çalışmak gibi
uygulamalar kaba aramanın taktiklerini oluştururken, kamera, dinleme cihazı ve köpek kullanımı gibi taktikler
detaylı arama stratejisinin taktiklerini oluşturmaktadır vb.
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Olay hedeflerini açıklar. Bir önceki konuda açıklandığı üzere müdahale
görevinin temel yapısını açıklayan hedefler planda tanımlanmış olmalıdır. Bu uygulama olay
eylem planını inceleyen tüm personel tarafından biliniyor olacaktır.
Gerçekleştirilmesi amaçlanan aktiviteleri tanımlar. Kim, ne zaman, nerede,
niçin, ne yapacak sorularının cevaplayan yapıda gerçekleştirilmesi planlanan uygulamaları
tanımlayacaktır.
Operasyonel Periyot adı verilen belli bir zaman çerçevesini kapsamalıdır.
Daha önce de incelendiği üzere operasyonel periyotlar genellikle 12 saatlik dilimler halinde
hazırlanmaktadır. Öte yandan olayın özelliklerine bağlı olarak daha uzun (24 saati geçmemek
koşuluyla) ya da daha kısa (örneğin 'ilk periyot') olabilir. OEP, tanımlanmış periyot içindeki
konuları kapsıyor olmalıdır.
Yukarıda açıklandığı üzere, mutlaka hazırlanmalıdır (yazılı ya da sözlü). Olay
Eylem Planının yazılı olarak hazırlanması, Olay Yöneticisinin talebiyle gerçekleştirilir.

9.4.1.Olay Eylem Planının Elementleri
Olayın özelliklerinden bağımsız olarak her Olay Eylem Planı; aşağıda belirtilen dört
elementi kapsamalıdır:
-

Ne yapmak istiyoruz?

-

Kim, neden sorumludur?

-

Birbirimizle ne şekilde iletişim kuruyoruz?

-

Birinin yaralanması durumunda takip edilecek prosedür nedir?

9.4.2.Olay Eylem Planının İçeriği
Olay Yönetim Sistemi için, çalışma sırasında (ve OEP içinde) kullanmak üzere çok
sayıda form geliştirilmiştir. Normal koşullar altında uygulamalı ders programlarının konusu
bu formların kullanımına bu ders içinde değinilmeyecek ancak kapsamı kısaca açıklanacaktır.
Bir Olay Eylem Planı içerisinde sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen
unsurların yer alması gereklidir:
-

Hedefler,

-

OYS Organizasyonu

-

Görevlendirmeler

Destekleyici Malzemeler (örnek senaryomuz için harita, subje bilgileri, Tıbbi
Plan, İletişim Planı vb.)
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Ekip liderleri de dahil olmak üzere tüm yönetim personelinin hazırlanmış olan Olay
Eylem Planı'nın bir kopyasına sahip olması sağlanacaktır.

9.5.Olay Yönetim Sisteminde Yönetim Hiyerarşisi ve Yönetimde
Birlik
OYS organizasyonunda:
Bu organizasyonun kendine özgü yapısı, farklı sorumluluk alanı ve yetki
sahalarındaki kurumların görev unvanları ve organizasyon yapısı ile ilişkili değildir. Bu
durum, karışıklıkları engellemektedir.
Bu yapı içerisinde her gün örneğin ‘şef’ seviyesinde görev alan bir birey, ertesi
gün OYS içindeki başka bir seviyede yer alabilir.
Yönetim Hiyerarşisi
Altıncı bölümde açıklandığı olay yönetimi ile ilgili tüm sistemler hiyerarşik yapıdadır.
Yönetim hiyerarşisi; olay yönetim organizasyonundaki unvanlar arasındaki otoriteyi gösteren
düzenli hattır.
Yönetimin Birliği
Yönetim birliğinin sağlandığı bir yönetim sistemi içerisindeki personel:
-

Yalnızca bir yöneticiye rapor verir.

-

Yalnızca kendi yöneticilerinden görevlendirme alır.

-

Yönetiminin birliği kavramı, 'Bütünleşik Yönetim' ile karıştırılmamalıdır.

9.6.Bütünleşik Yönetim
Bütünleşik Yönetim; genellikle farklı sorumluluk alanı ve/veya yetki sahalarındaki
organizasyonların olay yönetimini birlikte üstlenmeleri ile gerçekleştirilen yönetim biçimidir.
Bu uygulamada:
Ortak hedef ve stratejileri belirleyerek, tüm sorumlu kurumların bir olayı
birlikte yönetmelerini sağlar.
-

Olay yöneticilerinin, tek bir yönetim yapısı içinde ortak karar vermelerini

-

Yönetimin birliğini sağlar. Her personel yalnızca bağlı olduğu yöneticiye rapor

sağlar.

verir.
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9.7.Yönetilebilir Kontrol Aralığı
Daha önce de incelendiği gibi, bir yöneticinin, bir olay sırasında etkin şekilde
yönetebileceği personel/alt yönetici sayısını ifade eden yönetilebilir kontrol aralığı; etkin ve
verimli olay yönetiminin temel kriterlerinden biridir.
Hatırlanabileceği üzere olayın tipi, iş ve sorumlulukların doğası, personel sayısı,
tehlikeler ve emniyet faktörleri, personel ve kaynaklara olan mesafe gibi kriterlere bağlı
olarak yapılandırılan yönetilebilir kontrol aralığı; bir yönetici için 3 ila 7 arasında personel/alt
yönetici olarak tanımlanmıştır ve optimal olarak 5 sayısı elde edilmeye çalışılacaktır.
Optimal yönetilebilir kontrol aralığını elde edebilmek için olay yönetim sisteminin
modüler yapısı kullanılacaktır.
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Uygulamalar
1) Olay Eylem Planının hazırlanması sürecini anlayabilmek amacıyla,
2) Sekizinci bölümde verilmiş olan doğada arama ve kurtarma branşı ile ilgili
senaryoyu inceleyin.
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Uygulama Soruları
1) Verilen senaryodaki bilgileri kullanarak, bu olay için örnek bir Olay Eylem Planı
hazırlayınız.
2) Müdahale öncelikleri neleri kapsamalıdır? Neden? tartışınız.
3) Not: Bu aşamada hazırlayacağınız Olay Eylem Planı'nın tam olarak doğru ya da
yanlış olması önemli değildir. Ekipler istenilen personel ve ekip sayısı ile oluşturulabilir, tüm
personelin doğada arama ile ilgili olarak bilgi sahibi olduğu varsayılabilir. Bu uygulamadan
temel beklenti; verilen bilgiler ışığında plan yapmak amacıyla bir egzersiz uygulanması, bu
yolla planlama 'sürecinin' anlaşılmasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm, Olay Yönetim Sistemi'nin on dört kavramdan oluşan genel özelliklerinin ilk
yedisini incelemek amacıyla oluşturulmuştur. Bölümde incelenen genel özellikler; ortak
terminoloji, modüler organizasyon yapısı, hedeflerle yönetim, olay eylem planı, yönetim
hiyerarşisi ve yönetimde birlik, bütünleşik yönetim ve yönetilebilir kontrol aralığı
kavramlarıdır.
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Bölüm Soruları
1) Olay yönetiminde ortak terminoloji kullanmak neden önemlidir? tartışınız.
2) Olay Yönetim Sistemi içinde modüler organizasyon ile yapılanma ihtiyacı hangi
nedenlere bağlıdır? tartışınız.
3) Olay Yönetim Sistemi'nde 'hedef' neyi ifade etmektedir? tartışınız.
4) Tip 3 bir olaydan itibaren yazılı olarak hazırlanması gereken Olay Eylem
Planlarının içeriği nelerdir?
5) Hiyerarşik yapıda olan ekip ve olay 'yönetiminde birlik' neleri ifade etmektedir?
Tartışınız.
6) Farklı yetki sahaları ve/veya müdahale alanlarına sahip organizasyonların bir olayı
birlikte yönetmelerini sağlayan yönetim sistemine ne isim verilmektedir?
7) Kaynakların sayı ve niteliğinin değişken olduğu koşullarda yönetilebilir kontrol
aralığını sağlayabilmek için ne yapılması gereklidir? Açıklayınız.
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10. OLAY YÖNETİM SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ: 2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Önceden Tanımlanmış Olay Fasiliteleri
10.2. Kaynak Yönetimi
10.3. Bilgi Yönetimi
10.4. Entegre İletişim
10.5. Yönetim Devri
10.6. Kontrol
10.7. Göreve Çıkış (Mobilizasyon Kararı)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Branşlardan bağımsız olarak bir olay müdahalesinde görev alan taktik kaynaklar
hangi statülerde sınıflandırılırlar?
2) Veri ve bilgi arasındaki fark nedir?
3) Yönetimin temel fonksiyonlarından biri olan 'kontrol' unsuru, hangi uygulama
konularını kapsamaktadır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Fasiliteler

Olay Yönetim Sisteminin
standart fasilitelerini
tanımlayabilmek.

OYS tarafından tanımlanan
standart fasiliteler ile diğer
kurulması gerekli olabilecek
fasiliteler sınıflandırılmıştır.

Kaynaklar

Kaynakları sınıflandırmak,
talep etmek, görevlendirmek,
takip etmek ve kaynak
rehabilitasyonu kavramlarını
anlayabilmek.

Tanımlanan kazanımlarla ilgili
olarak genel seviyede bilgi
sağlanmış ve örneklenerek
aktarılmaya çalışılmıştır.

Bilgi Yönetimi

Veri ve bilgi tanımlamalarını
bilmek, bir olayda ihtiyaç
duyulabilecek veri ve bilgi
türlerini listeleyebilmek.

Veri ve bilgi kavramları ile
ilgili tanımlama sağlanmış, bir
olayda ihtiyaç duyulabilecek
veri ve bilgiler listelenerek
sunulmuştur.

Entegre İletişim

Entegre iletişimi gerekli kılan
koşulları anlayabilmek,
entegre iletişimin elementleri
ile iletişim sisteminin genel
yapısını tanımlayabilmek

Entegre iletişim ile ilgili
karşılaşılabilecek güçlükler ve
elementler ile iletişim
sistemlerinin genel yapısı
konuları sağlanmıştır.

Yönetim Devri

Yönetim devrini gerektiren
koşullar ve yönetim devir
prosedürlerini anlayabilmek.

Bölüm içinde tanımlanan
kazanım konuları ile ilgili
genel bilgiler sağlanmıştır.

Kontrol

Yönetimin temel
fonksiyonlarından 'kontrol'
uygulamalarını
listeleyebilmek.

Kontrol konularını oluşturan
kayıt, yönetimin birliği, OEP,
yönetilebilir kontrol aralığı,
kaynak takibi konuları kısaca
açıklanmıştır.

Göreve Çıkış

Göreve çıkışı ifade eden
mobilizasyon kararının
verilmesi ile ilgili kriterlerin
anlaşılabilmesi.

Sorumlu kurumların direkt
müdahalesi, diğer
organizasyonların ise yardım
talebi ya da görevlendirme ile
mobilizasyon kararı vermesi
incelenmiştir.
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Anahtar Kavramlar


Fasiliteler



Kaynaklar



Bilgi Yönetimi



Entegre İletişim



Yönetim Devri



Kontrol



Göreve Çıkış
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Giriş
Olay Yönetim Sistemi fonksiyonlarının çalışmasına geçmeden önce bu bölüm
içerisinde; Olay Yönetim Sisteminin genel özelliklerinin incelenmesinin tamamlanması
hedeflenmektedir. Bölüm; aşağıda listelenmiş olan yedi konuyu esas alacaktır:
-

Önceden Tanımlanmış Olay Fasiliteleri.

-

Kaynak Yönetimi.

-

Bilgi Yönetimi.

-

Entegre İletişim.

-

Yönetim Devri.

-

Takip.

-

Göreve Çıkış (Mobilizasyon Kararı).
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10.1.Önceden Tanımlanmış Fasiliteler
Beşinci bölümde incelenmiş olan fasiliteler; olayın karmaşıklığına bağlı olarak Olay
Yöneticisi tarafından kurulurlar. Olay Yönetim Sistemi (OYS); aşağıda belirtilen fasiliteleri
önceden tanımlamaktadır:
-

Olay Yönetim Merkezi

-

Toplanma Bölgeleri

-

Ana Kamp

-

Kamplar

-

Helikopter İniş Alanları

Aşağıda belirtilen fasiliteler ise Olay Yönetim Sistemi içinde önceden tanımlanmış
olmamakla birlikte, ekiplerin ihtiyaçlarına bağlı olarak kullanımı sağlanan diğer fasiliteleri
(tesisleri) ifade etmektedir.
-

Tıbbi Müdahale Bölgesi

-

Rehabilitasyon Merkezi

-

Medya Merkezi

-

OSOCC

-

RDC

10.2.Kaynak Yönetimi
Acil durum müdahalesinde görev alacak her türlü kaynakla ilgili yönetim konuları
aşağıdaki işlemlerden oluşmaktadır:
-

Kaynakları kategorize etmek.

-

Kaynak talep etmek.

-

Kaynakları görevlendirmek.

-

Kaynakları takip etmek.

-

Kaynakların rehabilitasyonu.
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10.2.1.Kaynakları Kategorize Etmek
Olay Yönetim Sisteminde kaynaklar; fonksiyonlarına bağlı olarak iki temel kategoride
incelenirler; 'taktik' ve 'destek' kaynakları.
Taktik Kaynaklar:
Operasyon sırasında görev alan personel ve her tür malzeme ve ekipmandan oluşur.
Destek Kaynakları:
Olayı desteklemek amacıyla görev alan tüm diğer kaynaklardan oluşur (lojistik
personeli, yiyecek, iletişim ekipmanı, destek malzemeleri vb.).

10.2.3.Kaynakları Talep Etmek
Senaryo hatırlanacak olursa, arama yapılacak alanın büyüklüğü karşısında olayın
sorumluluğunu üstlenen jandarma karakol komutanı kaynak talebinde bulunmuştu. Bu talebin
gerçekleştirilmesi, birkaç faktöre bağlı olacaktır.
Öncelikle acil durum ve afet yönetiminin normal zamanlarda oluşturacağı ve her yıl
güncelleyeceği bir kaynak listesi, bu kaynaklara hızla ulaşmaya yardımcı olacaktır. İkinci
konu; olayın ihtiyaçları ile mevcut kaynakların karşılaştırılmasıdır. Kaynakların yetersiz
olması ya da özellikle ihtiyaç duyulan aktiviteleri gerçekleştirmek için yeterli olmadığının
anlaşılması halinde, hızla kaynak talebinde bulunmak gecikmeyi engelleyecektir. Bunun için
hem mevcut kapasite ve limitlerin iyi biliniyor olması, hem de ihtiyacın doğru şekilde tespiti
gereklidir.

10.2.4.Kaynakları Görevlendirmek
Tahmin edilebileceği kaynakları görevlendirme sırasındaki gibi amaç; doğru kaynağın,
doğru zaman ve yerde çalışıyor olmasını sağlamaktır. Bu koşulun sağlanması ise kaynak
türlerinin kapasite (yapabilirlikleri) ve limitlerinin (sınırlamaları) ve ilgili taktiklerin bilinmesi
ile ilişkilidir. Bu durum müdahale küme, branş ve disiplinlerine yönelik eğitimlerle
sağlanmaktadır.

10.2.5.Kaynakları Takip Etmek
14. maddede özellikle takip konusu bağımsız olarak inceleneceğinden; bu başlık
altında özellikle kaynakların mevcut durumunu tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen ve
düzenli olarak güncellenen taktik kaynaklara yönelik sınıflandırma çalışmaları konu
edilecektir. Bu yönteme göre her türlü kaynak, üç statüden birinde sınıflandırılmaktadır:
Hizmet
Mevcut değil ya da görevlendirmeye hazır değil (bakım, dinlenme vb.)

Dışı.
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Beklemede
Gerekli ekipmana sahip ve görevlendirilmeyi bekleyen personel
Hizmet
Şu anda bir yönetici altında görev almış ve çalışıyor durumda.

(Hazır).
İçi.

10.2.6.Kaynakların Rehabilitasyonu
Olayda görev alan personel ile her türlü ekipmanın görev sırası ve sonrasında
rehabilitasyonu (normale dönüş) gerekli olacaktır. Ekipman açısından bu uygulama bakım,
onarım ve yenileme gibi işlemlerden oluşurken, personelin rehabilitasyonu, görev sırasında
ihtiyaç duyabilecekleri dinlenme, beslenme ve sıvı alımı gibi temel ihtiyaçların sağlanması ve
görev sırası ve sonrasında 'Kritik Olay Stres Debrifingi' adı verilen uygulama da dahil olmak
üzere psikolojik durumun tespit ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları içerecektir. Bu
fonksiyon ayrıca; kaynakların hazır ve formda olmaları amacıyla gerçekleştirilecek
güçlendirme çalışmalarını da kapsayacaktır.

10.3.Bilgi Yönetimi
Yönetimi özet bir ifadeyle açıklayan K3B formülünden de hatırlanabileceği gibi bilgi
yönetimi; olay yönetimindeki temel fonksiyonlardan biridir ve olay müdahalesi ile ilgili
olarak hayati önem taşır.
Bu noktada sık karşılaşılan iki terimi kısaca incelemekte yarar olacaktır. Bu
terimlerden ilki ham (işlenmemiş) bilgi anlamında kullanılan 'veri' ifadesi, ikincisi ise
verilerin işlenerek kullanılabilir hale getirilmesi sonucunda oluşan 'bilgi'lerdir 8. Edinilen
bilgiler, olay yönetimi sırasında herhangi bir kararın verilmesindeki temel kriterleri birini
oluşturmaktadır. Genel bir ifadeyle bu işlem; veri toplama, değerlendirerek bilgi elde etme ve
bu bilgiyi paylaşarak karar verme sürecini oluşturma şeklinde açıklanabilir.
Bir olayla ilgili veri toplama işlemleri sırasında genel olarak ve sayılanlarla sınırlı
olmaksızın aşağıda belirtilen konularda veri elde etmeye çalışılacaktır:
-

Ortamla ilgili Veriler,

-

Olay ve Olay Koşulları ile ilgili Veriler,

(Yazar Notu). Bu iki kavram (veri ve bilgi) arasındaki farklılığı anlamak bir olay yöneticisi açısından içinde
bulunulan durumu değerlendirmek ve doğru iletişim sağlamak için önemli bir konuyu teşkil etmektedir.
Konunun rahatlıkla anlaşılabilmesine yardımcı olmak amacıyla şu örnek verilebilir; bir kişiye yaşını
sorduğunuzda aldığınız cevap bir 'bilgi'dir (yaşı elde etmek için içinde bulunulan tarihten doğum tarihini
çıkarmak gerekli olacaktır). Öte yandan kişiye doğum tarihini sorduğunuzda alacağınız cevap, 'veri' olacaktır. Bu
sorudan elde edilen veri, kişinin yaşını, belli bir olaydaki yaşını vb. tespit etmek amacıyla kullanılabilir. Benzer
şekilde senaryo ile ilgili bir örnek verilebilir. Arazide arama yapan ekipler, bir mercek kapağı bulmuşlardır. Bu
aşamada mercek kapağı, kayıp kişilere ait olduğu tespit edilene kadar 'olası ipucu' (veri) olarak değerlendirilecek
mercek kapağının kayıp kişilere ait olduğunun tespit edilmesi durumunda 'fiziksel ipucu' (bilgi) haline
dönüşecek ve kayıp kişilerle ilgili olarak 'bilinen son nokta' (BSN) tanımlamasının revize edilerek mercek
kapağının bulunduğu yerle tanımlanmasını sağlayacaktır vb.

8

167

-

Subje/subjeler ile ilgili Veriler,

-

Hava Durumu ve Çevre koşulları ile ilgili Veriler,

-

Müdahale Kaynakları ile ilgili Veriler,

-

Güvenlik ve Emniyetle ilgili Veriler,

Bir kısmı müdahale ekiplerinin çalışmaları, bir kısmı ise araştırma yoluyla elde
edilecek bu veriler daha sonra değerlendirilerek bilgiye dönüştürülür;
bu bilgiler
doğrultusunda müdahale ile ilgili kararlar verilerek hem bilgiler, hem de görevlendirmeye
dönüştürülmüş kararlar Olay Eylem Planı (OEP) içerisinde ekiple paylaşılır.

10.4.Entegre İletişim
İletişim, olay yönetiminin sağlanabilir olması için en temel elementlerinden biridir. Bu
durum; farklı iletişim araçları, frekans, nitelik ve iletişim kanallarına sahip farklı ekiplerin bir
arada çalışmaları sırasında iletişim sistemlerinin tek bir çatı altında entegre hale getirilmesini
gerekli hale getirmektedir. Normal koşullarda; olay yönetimi sırasında bu entegrasyonu
sağlamak amacıyla ön hazırlık yapılması gerekli olmakta, ayrıca olay yönetim merkezi içinde
'olaya özel' bir iletişim merkezi oluşturularak iletişim bu kanal üzerinden gerçekleştirilmesi
sağlanmaktadır.
Bir olay için oluşturulacak iletişim sisteminin:
-

Esnek ve alternatifli yapıya sahip olması

-

Güvenilir olması ve

-

Aktarım hızının bilinmesi

gibi temel ihtiyaçları karşılıyor olması gereklidir. Bu koşulların sağlandığı bir olayda
iletişim, aşağıda belirtilen yöntemler ve kriterlere bağlı olarak sağlanacaktır:
imkanları.

Genel iletişim planının geliştirilmesi ve kullanımı.
İletişim ekipmanı, prosedürleri ve sistemlerinin birbirleri ile çalışabilme

Bir olaydan önce, entegre ses ve bilgi iletişim sisteminin kurulması kritik önem
taşır (ekipman, sistemler ve protokoller).

10.4.1.Entegre İletişim Elementleri
Entegre iletişimin elementleri incelendiğinde üç temel unsur ön plana çıkacaktır:
-

İletişim Araçları,
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-

Planlama,

-

Şebeke Oluşturma.

İletişim
Araçları:
Bu konu esas olarak iletişim modu ile iletişimi sağlayan cihaz ve ekipmanı kapsamaktadır.
İletişim modu ile kast edilen; yüz-yüze görüşme, göz teması ile (ışık, semafor, braille vb.),
sesli, pasif yükselticili (megafon vb.) ve endirekt (telefon, cep telefonu, telsiz, uydu telefonu,
dijital bilgi aktarımı vb.) gibi iletişim yöntemlerinden herhangi biridir.
İletişim araçları ise oldukça geniş çerçeveli bir konudur. Sabit telefon, cep telefonu,
uydu telefonu, bilgisayar, telsiz, anten, semafor flamaları, şarj üniteleri, röleler, bakım
malzemeleri gibi birçok alet ve cihaz bu başlık altında incelenebilir. Acil durum müdahale
ekiplerinin; dahili kaynaklar ya da dışarıdan yardım temin ederek mevcut iletişim
sistemlerinin çalışmadığı koşullarda da gerekli iletişimi sağlayabilecek cihaz ve ekipmana
sahip olması ve bu sistemleri kullanabiliyor olması gerekli olacaktır (esnek ve alternatifli
yapı).
Planlama:
İletişim planları, görev için gerekli olan iletişimin etkin ve verimli şekilde ve her koşulda
gerçekleştirilebilmesini amaçlayarak hazırlanan yapılardır. Bu planda; ekiplerde yer alan tüm
bireyler ile iletişim sağlamak için gerekli olan bilgiler, kullanılacak frekanslar, iletişimin
aksadığı koşullarda yapılacak uygulamalar, düzenli çağrı aralıkları, kayıt sistemleri gibi pek
çok konu yer alacaktır.
Şebeke
(Network)
Bilginin dahili ve harici olarak iletimi ile ilgili prosedür ve işlemlerden oluşur.

Oluşturma:

10.5.Yönetimin Devri
Yönetim devri; sorumluluğun bir olay yöneticisinden diğer olay yöneticisine
aktarılması işlemidir. Aşağıda yönetimin devredilmesi ile ilgili koşullar örneklenmiştir:
Görece
gerçekleştirilecektir.

uzun

süreli

görevlerde

yönetim

dönüşümü

normal

olarak

Daha kalifiye bir yöneticinin gelmesi ile olay yöneticisinin değişmesi söz
konusu olabilir.
STK yapısında bir organizasyonun olay yerine resmi organizasyonlardan önce
vararak çalışmayı başlatması durumunda, resmi organizasyon ulaştığında yönetim devrinin
gerçekleştirilmesi söz konusu olabilir (yetkide öncelik, konuyla ilgili yasal sorumluluğu olan
organizasyona aittir).
Olayın durumu süreç içinde değişiklik gösterebilir ve yönetim değişikliğini
gerektiren yasal gereklilikler ortaya çıkabilir.
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Olay müdahalesi sonuçlanmıştır ve yönetim yerel kurum yöneticisine
devredilecektir.
Geçmişte olay yönetimi ile ilgili olarak yaşanmış problemlerden biri, bir olay
yöneticisinin, yeni bir olay yöneticisi geldiğinde (hatta gelmeden önce) direkt olarak bölgeden
ayrılması ile ilişkilidir. Bu gibi durumlarda yeni gelen olay yöneticisi, önceden yapılmış
çalışmalarla ilgili hemen hiçbir bilgiye sahip olmadığından ve birçok çalışmayı tekrar etmek
söz konusu olabilmektedir. Bir diğer konu ise; o zamana kadar oluşturulmuş ilişkiler ile
ilgilidir. Bazı bilgi ya da kaynakları, birçok kez olay yerinde tanışılan insanlardan temin
etmek söz konusu olabilecektir. Yönetim devrinin irtibat noktalarını iletmeden gerçekleşmesi
durumunda, bu irtibat noktaları ile temasın yeniden sağlanması gecikebilir ya da irtibat
yapılamayabilir. Bu ve benzeri koşullara bağlı olarak yönetim devri sırasında sayılanlarla
sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen uygulamaların yapılması önerilmektedir:
Yönetim devri, silahlı kuvvetlerdeki nöbet devri gibidir. Yeni yönetici olay
yerine gelmeden, eski yöneticinin görev yerinden ayrılması söz konusu değildir.
Yönetim devri; yeni gelen olay yöneticisine o ana kadar yapılan tüm
çalışmaları açıklayan bir yönetim brifingini kapsamak zorundadır (sözlü, yazılı ya da her iki
yöntemle birden olabilir).
Eski olay yöneticisinin, görevin gerçekleştirilmesine kritik yarar sağlayan
kaynaklar ile yeni olay yeri yöneticisini tanıştırması ve irtibat sağlaması söz konusu olabilir.
Yeni olay yöneticisi, koşullara adapte olana kadar eski olay yöneticisinden
kendisine yardımcı olmasını talep edebilir (olay yönetici yardımcısı).
Olay yönetiminin devri sırasında, tarih/saat bilgisi ve özel koşullar belirtilmek
kaydıyla tutanak hazırlanması söz konusu olabilir.
-

Yönetimin devri ile ilgili bilgi, alanda çalışan personel ile paylaşılmalıdır.

10.6.Kontrol
Yönetimi özet bir ifadeyle açıklayan K3B formülünden de hatırlanabileceği gibi
kontrol; yönetim uygulamasının temel fonksiyonlarından biridir ve kontrolün sağlanabilmesi
amacıyla aşağıda listelenen prensiplerin devreye sokulması gereklidir:
Kayıt (Check-In). Olay yöneticisinin uyguladığı prosedürlere bağlı olarak tüm
müdahaleciler; bir görevlendirme alabilmek için önce rapor vermek zorundadır.
Olay Eylem Planı. Müdahale operasyonlarının Olay Eylem Planında (OEP)
belirtildiği şekilde koordine edilmesi gereklidir.
alacaktır.

Yönetimin Birliği. Her birey, yalnızca bir yöneticiye bağlı olarak görev
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Yönetilebilir Kontrol Aralığı. Yöneticiler, kendilerine bağlı personel ile
iletişim kurmak ve onları yönetme sorumluluğuna ek olarak; onları sürekli olarak gözetmek
ve kontrol etmekten sorumludur.
Kaynak Takibi. Yöneticiler, kaynak statüsünde değişim gerçekleştikçe, bu
değişiklikleri kaydetmek ve raporlamak zorundadır.

10.7.Göreve Çıkış (Mobilizasyon Kararı)
Hemen her organizasyonun, olay müdahalesi ile ilgili kendine özgü bir prosedürü
mevcuttur. Buna karşın organizasyonlar; bir görev sahası içindeki doğal acil durum müdahale
sorumluluğuna sahip olmadıkları müddetçe, yalnızca yetkili otorite tarafından
görevlendirildikleri ya da yardım talebi gerçekleştiğinde müdahale çalışmalarına katılacak ve
mobilize olacaklardır.
Olay müdahalesinde görev alma kararı veren ekip her olayda;
-

Durumun değerlendirilmesi ve müdahalenin planlanması zorunludur.

Kaynakların emniyetli, etkin ve emniyetli şekilde yönetilmesi en önemli
konuyu oluşturur.
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Uygulamalar
1) Bilgi yönetimi konularını daha iyi anlayabilmek amacıyla,
2) http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/1517/16719.pdf web adresinden Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan 'Enformasyon ve Bilgi
Kavramları Bağlamında Enformasyon Yönetimi ve Bilgi Yönetimi' isimli dokümanı indirin.

172

Uygulama Soruları
1) 'Enformasyon ve Bilgi Kavramları Bağlamında Enformasyon Yönetimi ve Bilgi
Yönetimi' isimli dokümanı inceledikten sonra, enformasyon teriminin tanımını yapınız.
2) Sizce bilgi yönetimi ile ilgili konuyu inceleyen ders notları içerisinde enformasyon
yönetimi konusuna neden değinilmemiştir? tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bölüm, Olay Yönetim Sistemi'nin genel özelliklerini oluşturan on dört konu
başlığından daha önce incelenmemiş yedisini incelemek üzere oluşturulmuştur. Bölümde
incelenen genel özellikler; önceden tanımlanmış olay fasiliteleri, kaynak yönetimi, bilgi
yönetimi, entegre iletişim, yönetim devri, takip ve göreve çıkış konularını kapsayacak şekilde
yedi başlık altında toplanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bir olayda kurulmasında yarar görülen tesis/fasiliteleri önceden tanımlamak neden
önemlidir? tartışınız.
2) Olay Yönetim Sistemi içerisinde kaynaklar destek ve taktik kaynaklar olarak iki
başlık altında incelenmektedir. Taktik kaynaklar, bir olay içinde hangi statülerde olabilir?
3) Bir olay sırasında elde edilmeye çalışılan veri ve bilgiler kaç başlık altında
incelenmektedir? Sekizinci bölümde verilen senaryoyu kullanarak cevabınızı tartışınız.
4) Entegre iletişimin elementleri nelerdir?
5) Yönetimin devri sırasında gerçekleştirilen uygulamalar nelerdir? Olası uygulamalar
ile birlikte açıklayınız.
6) Olay yönetiminde 'kontrol' fonksiyonunun
uygulamaların devreye sokulması gereklidir? Neden?

uygulanabilmesi

için

hangi

7) Bir bölgede olay müdahalesi ile ilgili olarak görevlendirilmiş ve sorumlu olan
ekipler, olay ihbarını değerlendirerek mobilizasyon kararını herhangi bir danışma ihtiyacı
olmaksızın gerçekleştirebilir. Diğer ekipler için kriterler nelerdir? Açıklayınız.
nız.
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11. OLAY YÖNETİCİSİ VE YÖNETİM KADROSU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Olay Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları
11.2. Olay Yönetici Yardımcısının Görev ve Sorumlulukları
11.3. Olay Yönetiminin Devri
11.4. Yönetim Kadrosunun Görev ve Sorumlulukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)'Yardımcı' ile 'Asistan'ın farklılıkları nelerdir? Tartışınız.
2)Bir
olay
yöneticisinin
gerçekleştirilmektedir? Tartışınız.

belirlenmesi,

genellikle

hangi

şekillerde

3)Yönetim kadrosu kimlerden oluşur? Bir olayda diğer kurumlarla irtibatı sağlamaktan
sorumlu olan irtibat sorumlusu mevcutken, olaydan etkilenen kişilerin aileleri ile irtibatı
sağlaması amaçlanan ikinci bir kişi belirlenmesi durumunda bu kişinin pozisyonu ve görevleri
neler olacaktır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Olay Yöneticisi

Olay Yöneticisinin (OY)
belirlenme koşulları ile görev
ve sorumluluklarını
açıklayabilmek.

Kazanım hedeflerine
ulaşılabilmesi amacıyla Olay
Yöneticisinin belirlenmesinde
rol oynayan faktörler
listelenmiş, bu kişinin görev ve
sorumlulukları açıklanmıştır.

Olay Yönetici
Yardımcısı

Olay Yönetici Yardımcısının
görev ve sorumluluklarını
açıklayabilmek.

'Yardımcı' ve 'asistan'
terimlerinin temel farklılığı
açıklanmış, bu duruma bağlı
olarak Olay Yönetici
Yardımcısının görev ve
sorumlulukları listelenmiştir.

Yönetim Kadrosu

Yönetici Kadrosunun görev
ve sorumluluklarını
açıklayabilmek.

Yönetim kadrosunun genel
özellikleri ve bu kadroyu
oluşturan emniyet,
enformasyon ve irtibat
sorumlularının görev ve
sorumlulukları açıklanmıştır.
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Anahtar Kavramlar


Olay Yöneticisi



Olay Yönetici Yardımcısı



Yönetim Kadrosu
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Giriş
Bu bölüm sekizinci bölümü oluşturan Olay Yönetim Sistemi'ne Giriş konusunun en
sonunda incelediğimiz; sisteme ait temel fonksiyonlardan yönetimi ve yönetim kadrolarından
yönetim kadrolarını incelemek üzere hazırlanmıştır.
Bu amaçla bölüm önce Olay Yönetici ve Yardımcısının genel özellikleri ile görev ve
sorumluluklarını kısaca inceleyerek yönetim devri konusunu hatırlatacak, sonrasında ise
direkt olarak OY'ne bağlı olarak görev alan ve bu bireyin yönetim yükünün bir kısmını
üstlenen Yönetim Kadrosu incelenecektir. Yönetim Kadrosu; Emniyet Sorumlusu,
Enformasyon Sorumlusu ve İrtibat Sorumlusu adı verilen unvanlardan oluşacaktır.
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11.1.Olay Yöneticisi (OY)
Bu aşamaya gelinceye kadar çoktan biliniyor olduğu üzere Olay Yöneticisi; bir olay
yönetiminin başındaki kişiyi ifade etmektedir. Ayrıca yine tahmin edilebileceği gibi bir
olayda ekip ya da ekipleri yönetmesi beklenen kişinin en az bir ekip lideri vasfına sahip
olması ve bu vasıfların üzerine Olay Yönetim Sistemi ve ilgili diğer konularda yetişmiş bir
birey olması gereklidir. Hatırlanabileceği gibi Ekip Lideri olmanın ön koşulları ve bu unvana
ait görev ve sorumluluklar yedinci bölümde incelenmiştir. Kentsel arama ve kurtarma örneği
ile hazırlanmış bu listeden ortam ve branşla ilgili konuları, ilgili branşa çevirdiğiniz anda
burada belirtilen temel kriterler tüm ekip liderleri için geçerli olduğu görülecektir ve liderlik,
doğru iletişim kurma, personel yönetimi ve problem çözmeyi de kapsayacak şekilde beşeri
ilişkiler konusunda bilgi, tecrübe ve eğitime sahip bu bireylerin ayrıca Olay Yönetim Sistemi
konusunda eğitilmeleri de gerekmektedir; çünkü ekip yerine ekipler söz konusu olduğunda
(sayılar değişken hale geldiğinde) mevcut diğer sistemler birçok kez yeterli çözümü
sağlayamayabilmektedirler..
Olay Yöneticisi’nin; aynı organizasyon ya da farklı bir organizasyondan bir ya da daha
fazla yardımcısı olabilir. Olay Yönetici Yardımcıları, Olay Yöneticilerine vekaleten aynı
görevi üstlenebildiklerinden en az Olay Yöneticisi ile aynı kalifikasyona sahip olmaları esas
alınacaktır.
Operasyon büyüdükçe veya daha karmaşık hale geldikçe, sorumlu yerel yönetim veya
organizasyon, olay yönetimi ile ilgili olarak daha yetkin bir Olay Yöneticisi’ni olay için
görevlendirebilir. Bu durum bir önceki bölümde 'Yönetimin Devri' başlığı altında
incelenmiştir ve Olay Yöneticisi ve Olay Yönetici Yardımcısını inceleyen bu bölümde de
yapılacak işlemleri listelerken kısaca tekrar edilecektir.
Olay Yöneticisinin
gerçekleşmektedir:

belirlenmesi

genellikle

aşağıdaki

koşullardan

biriyle

Olay yerine ulaştıktan sonra, bu konumda çalışmak üzere görevlendirilmiş
ekibin en yüksek unvanına sahip olan kişi ya yönetimi üstlenebilir.
-

Bu kişi yönetimi başka bir kişiye transfer edebilir.

Bazı olaylarda ya da organizasyonların prosedürlerine bağlı olarak;
organizasyonu içinde unvanı daha alt seviyede olmasına karşın örneğin ilgili branşta daha
kalifiye olan bir personelin, Olay Yöneticisi olarak atanması söz konusu olabilmektedir.
Yönetilebilir kontrol aralığına bağlı olarak; Olay Yöneticisinin, yönetim ve
genel kadroya herhangi bir görevlendirme yapmadığı durumlarda; Olay Yöneticisi, kendi
sorumluluklarına ek olarak yönetim ve genel kadronun tüm sorumluluklarına da sahip
olacaktır.
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11.2.1.Olay Yöneticisinin Görevi
Olay Yöneticisinin temel görevi, aşağıdaki gibi listelenebilir:
Olay müdahalesi için genel liderlik sağlar. Olayla ilgili temel karar ve onay
mekanizması, yapılan ve yapılmayanlardan sorumlu olan kişidir.
Diğerlerini yetkilendirerek görevlendirme yapar. Yönetim ekibi oluşturmadığı
durumlarda tüm operasyonel kaynakları direkt olarak kendisi harekete geçirir. Genel ve
yönetim kadrosu oluşturarak yönetim ekibinin kurduğu durumlarda ise bu işlemi ilgili
yönetim ekibi üzerinden gerçekleştirir.
Genel
ve
idari
talimatlarını
bağlı
olduğu
organizasyonun
idarecisi/sorumlusundan alır. Ancak görevde olduğu müddetçe, olayla ilgili temel kararlar
Olay Yöneticisinin sorumluluğu altındadır.

11.2.2.Olay Yöneticisinin Sorumlulukları
Olay yöneticisi özellikle aşağıdan belirtilen unsurlardan sorumludur:
-

Olay ile ilgili emniyetin sağlanması.

-

Ekip içi ve dışı (dahili ve harici) katılımcılar için bilgi sağlanması.

-

Olayda görev alan diğer kurumlarla irtibat kurmak ve yönetmek.

Bir görevlendirme ya da delegasyon yapmadığı müddetçe, tüm aktivite ve
fonksiyonlardan sorumludur.
-

Kadro oluşturmaya ihtiyaç olup olmadığını değerlendirir.

-

Olay hedeflerini tespit eder.

-

Olayın Önceliklerini tespit eder.

-

Olay Eylem Planının geliştirilmesi için ekibi yönetir.

11.2.3.Olay Yönetici Yardımcısı
Olay Yönetici Yardımcısının özelliklerini ve genel görev ve sorumluluklarını
incelemeden önce; OYS içinde 'yardımcı' unvanının ne anlama geldiğini tanımlamak gerekli
olacaktır. Yardımcı; yardımcılığını üstlendiği kişinin görevlerini vekaleten üstlenebilecek
bilgi, beceri ve kapasiteye sahip olan kişiyi ifade etmektedir. Bu özelliği ile 'yardımcı' unvanı;
birlikte çalıştığı kişiye yardımcı olan, ancak bilgi, beceri ve kapasite olarak bu seviyenin
altında olan 'asistan' unvanından ayrılmaktadır.
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Tanımdan da anlaşılabileceği gibi, Olay Yönetici Yardımcısı, Olay Yöneticisi ile aynı
kalifikasyona sahip bir bireyden oluşmaktadır. Aşağıda; bir Olay Yönetici Yardımcısı ile ilgili
temel görev ve koşullar özetlenmektedir:
Olay Yöneticisi tarafından talep edilen belli yönetim uygulamalarını
gerçekleştirir.
-

Gerektiğinde dönüşümlü olarak olay yönetim fonksiyonunu üstlenir.

-

Yetki sahasını paylaşan yardımcı bir kurumu temsil edebilir.

11.2.Olay Yönetiminin Devri
Detayları bir önceki bölümde incelendiği üzere; olayın ve olay yönetiminin büyümesi
veya küçülmesi, yetki sahası, branş/disiplinde gerçekleşen bir değişim ya da olayın daha az ya
da çok karmaşık hale gelmesi gibi koşullara neden olan şartlar altında, olay yönetiminde
değişiklik yapılabilir.
Olay yönetiminin devredilmesi, minimum şartlar altında aşağıdaki işlemlerden
oluşacaktır:
-

Yeni gelen olay yöneticisi için düzenlenecek bir yönetim aktarım brifingi.

-

Tüm personelin, yönetimin değiştiğine dair bilgilendirilmesi.

11.3.Yönetim Kadrosu
Olay Yöneticisinin yönetim fonksiyonları ile ilgili olarak mevcut yükü azaltmak
amacıyla oluşturduğu kadroya yönetim kadrosu adı verilmektedir. Yönetim kadrosunda yer
alan bireyler 'sorumlu' unvanını alırlar (enformasyon sorumlusu, irtibat sorumlusu ve emniyet
sorumlusu).
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Bu kadroda yer alan personel; iş yüküne bağlı olarak ihtiyaç duyması durumunda
çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir ya da daha fazla sayıda 'asistan' çalıştırabilir
(vekaleten görev üstlenecek 'yardımcıları' olmaz).

Emniyet
Sorumlusu
Enformasyon
Sorumlusu
İrtibat
Sorumlusu

Operasyon
Bölümü

Planlama
Bölümü

Lojistik
Bölümü

YÖNETİM KADROSU

Yönetim

Finans
Bölümü

GENEL KADRO

Şekil 10.1.: Yönetim Kadrosu

11.3.1.Emniyet Sorumlusu
Bu kişi, emniyet / güvenlik koşullarını izler ve görevlendirilen tüm personelin emniyetini
sağlayacak uygulamalar geliştirir.
-

Olayın emniyeti ile ilgili olarak Olay Yöneticisine tavsiyelerde bulunur.

-

Arazide görev alan personelin emniyetini sağlamak amacıyla operasyon bölümü ile
birlikte çalışır.

-

Olayda görev alan tüm personelin emniyetini sağlar.
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11.3.2.Enformasyon Sorumlusu
Olay yönetiminde medya ile irtibat konusunda sınırlamalar mevcuttur. Normal koşullar
altında; olayda görev alan personel, aksi yönde görevlendirilmediği müddetçe medya ile
röportaj sağlamaz (Medya mensuplarına yalnızca o an için yapılan çalışma ve isim bilgisi
sağlanarak, daha fazla bilgi için, Olay Yöneticisi ya da Olay Yöneticisinin görevlendirmiş
olması durumunda Enformasyon Sorumlusu'na yönlendirilir).
Enformasyon Sorumlusu; gerçekleştirilen müdahale görevi ya da aktivite hakkında doğrudan
bilgi edinmek isteyen medya ve diğer organizasyonlar için temas noktasını oluşturacaktır.
Başka bir deyişle bu kişi, organizasyon dışından birçok kişi için organizasyonun 'görünen
yüzü' olacaktır. Bu nedenle iletişim ile ilgili birden fazla kişi çalışıyor olsa dahi, Enformasyon
Sorumlusu olarak yalnızca bir kişi görevlendirilecektir. Öte yandan Enformasyon Sorumlusu
kendisine bağlı asistan çalıştırabilir.
Enformasyon Sorumlusu, medya mensupları haber aktarımı için zaman sınırlamalarına sahip
olabileceğinden, medya duyurularını belli zaman dilimlerinde hazırlamaktan sorumlu
olacaktır.
-

Olay Yöneticisine bilginin dağıtılması ve medya duyuruları ile ilgili olarak tavsiyelerde
bulunur. Bu kişi tarafından yapılacak medya duyuruları, Olay Yöneticisi tarafından
onaylamalıdır.

-

Hazırlanan duyuru metninin görevde yer alan tüm organizasyonları kapsaması ve içeriğin
uygulamaları yansıttığından emin olmak amacıyla İrtibat Sorumlusu ile temas kurar.

-

Planlama bölümünden bilgi temin eder ve bu bölüme bilgi sağlar.

-

Toplum ve medyadan bilgi temin eder ve bilgi sağlar.

11.3.3.İrtibat Sorumlusu
Özellikle büyük ölçekli olaylarda, olay müdahalesinde görev alan organizasyonlar, yönetim
yapısı ile kendi organizasyonları arasında koordinasyon sağlamak amacıyla bir temsilci
görevlendireceklerdir. Genellikle Kurum Temsilcileri olarak adlandırılan bu kişiler ile olay
yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlayan kişi ise irtibat sorumlusu olarak adlandırılacaktır.
Anlaşılabileceği gibi İrtibat Sorumlusu, esas olarak diğer kurumlarla irtibatı sağlayan kişidir
ve bu kişinin yardımcısı olmaz (bir ya da birden fazla asistan çalıştırabilir). İrtibat
Sorumlusu'nun temel görevleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
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-

Operasyonları destekleyen kurumların temsilcileri ile irtibat noktası oluşturarak, Olay
Yöneticisini asiste eder.

-

Destek sağlayan kurumlara brifing sağlar ve bu kurumların sorularını cevaplar.

Münferit ve/veya uzun süreli olaylarda subje ya da subjelerin aileleri ile olay bölgesinde uzun
süreli irtibatın sağlanmasının söz konusu olduğu durumlarda, bu amaçla İrtibat Sorumlusu'nun
bir asistanı görevlendirilebilir.
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Uygulamalar
1)Yönetsel işlerin kapsamı hakkında fikir edinebilmek amacıyla,
2)Yedinci bölümde verilen '4. Senaryomuz ve Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin
İşleri' başlıklı metin içerisinde listelenen örnek işleri inceleyiniz. Bu senaryoda birden fazla
ekip olduğunu ve değişken ekip sayısına bağlı olarak Olay Yönetim Sistemi'nin kullanıldığını
varsayınız...
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Uygulama Soruları
1) Örnek senaryo içerisinde verilmiş işler listesini inceledikten sonra (bu işler
listesindeki maddeleri arttırmak her zaman için mümkündür), edindiğiniz bilgiler
doğrultusunda Olay Yöneticisinin kendisinin direkt olarak yürüteceği ve yönetim kadrosuna
delege edeceği işleri tanımlayınız. Neden?
2) Yönetim kadrosunda yer alan emniyet, enformasyon ve irtibat sorumlularının bu
senaryo içindeki sorumluluklarını bağımsız olarak listeleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları
yönetim kadrosundaki görev ve sorumluluk maddeleri ile karşılaştırarak tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm; olay yöneticileri ile yönetsel fonksiyonlarda bu kişilere bağlı olarak görev
alan yönetim kadrolarının görev ve sorumluluklarını açıklamak üzere hazırlanmıştır. Bu
kapsamda ilk olarak; bir olay yöneticisinin belirlenmesi ile ilgili kriterler incelenmiş, olay
yöneticilerinin genel görev ve sorumlulukları açıklanmıştır. Sonrasında gerektiğinde
vekaleten olay yöneticiliği de yapabilen olay yönetici yardımcılarının görev ve sorumlulukları
tanımlanmıştır. Son olarak; yönetsel fonksiyonlarda olay yöneticilerine yardımcı olan yönetim
kadrolarının genel özellikleri incelenmiş ve bu kadroyu oluşturan emniyet, enformasyon ve
irtibat sorumlularının genel görev ve sorumlulukları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bir Olay Yöneticisinin görev ve sorumlulukları nelerdir?
2) Olay Yönetici Yardımcısının görev ve sorumlulukları nelerdir?
3) Minimum şartlarda bir olay yönetiminin devri sırasında gerçekleştirilmesi beklenen
uygulamalar nelerdir?
4) Yönetim Kadrosu hangi yönetsel fonksiyonlardan oluşur?
5) Emniyet Sorumlusunun görev ve sorumlulukları nelerdir?
6) Enformasyon Sorumlusunun görev ve sorumlulukları nelerdir?
7) İrtibat Sorumlusunun görev ve sorumlulukları nelerdir?
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12. GENEL KADRO 1: OPERASYON VE PLANLAMA
BÖLÜMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Genel Kadro
12.2. Operasyon Bölümü
12.3. Planlama Bölümü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Olay yönetiminin temel fonksiyonlarından operasyon, planlama, lojistik ve finans
bölümlerinin yöneticileri olan şef unvanına sahip bireyler, aynı olay yöneticileri gibi görevleri
sırasında 'yardımcı' çalıştırabilirler. Neden?
2) Operasyon Bölümü'nün olay özellikleri ve mevcut ekip sayısı ile bağlantılı olarak
kurulan alt organizasyonları nelerdir ve hangi kriterlere bağlı olarak oluşturulmaktadır?
3) Planlama Bölümü'nün olay özellikleri ve kaynak sayısı ile bağlantılı olarak
kurulabilen ünite yapıları hangi fonksiyonlardan oluşmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Genel Kadro

Genel Kadro ve kadroyu
oluşturan bölüm ve yöneticilerin
tanımlanması, genel yapı ve
özelliklerinin açıklanabilmesi.

Kazanım elde edilmesi
hedeflenen konulardaki genel
bilgiler liste olarak sağlanmıştır.

Operasyon Bölümü

Bölümün ve Bölüm Şefi'nin
görev ve sorumluluklarının
tanımlanması, bölümün alt
yapısını oluşturan şube, kısım,
grupların ve ekipleri oluşturan
birim, tim ve takımların
tanımlanması.

Kazanım elde edilmesi
hedeflenen konulardaki genel
bilgiler liste olarak sağlanmış,
bölümün ünite yapısının
anlaşılması amacıyla örnek
grafikler sunulmuştur.

Planlama Bölümü

Bölümün ve Bölüm Şefi'nin
görev ve sorumluluklarının
tanımlanması, bölümün alt
yapısını oluşturan ünite
yapılarının tanımlanması.

Kazanım elde edilmesi
hedeflenen konulardaki genel
bilgiler liste olarak sağlanmış,
bölümün ünite yapısının
anlaşılması amacıyla örnek
şemalar sunulmuştur.
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Anahtar Kavramlar


Genel Kadro



Operasyon Bölümü



Planlama Bölümü
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Giriş
Dersin 12 ve 13. bölümleri; Olay Yönetim Sisteminin fonksiyonel elementleri olan
operasyon, planlama, lojistik ve finans fonksiyonlarını kapsayacaktır. Bu bölümde önce genel
kadro konusu kısaca açıklanacak, daha sonra ise Operasyon ve Planlama Bölümleri ile bu
bölümlerin altında kurulması söz konusu olabilen alt fonksiyonlar genel olarak incelenecektir.
Lojistik ve Finans Bölümleri ise bir sonraki bölümün konusunu oluşturmaktadır.
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12.1.Genel Kadro
Sekizinci bölümden de hatırlanabileceği gibi 'bölümler'; Olay Yönetim Sisteminin,
yönetime bağlı fonksiyonel yapılarını oluşturmaktaydı.

Emniyet
Sorumlusu
Enformasyon
Sorumlusu
İrtibat
Sorumlusu

Operasyon
Bölüm Şefi

Planlama
Bölüm Şefi

Lojistik
Bölüm Şefi

YÖNETİM KADROSU

Yönetim

Finans
Bölüm Şefi

GENEL KADRO

Şekil 12.1. Genel Kadro
Yine hatırlanabileceği gibi olay yönetiminin saha çalışmalarını yöneten bölümlerin
başında olan ve bu fonksiyonların yöneticiliğini üstlenen bireyler ise 'şef' unvanı ile
anılmaktaydı. Genel kadro terimi, esas olarak 'bölüm şeflerini' ifade etmek amacıyla
kullanılmaktadır. Başka bir deyişle; Genel Kadro içerisinde Operasyon Bölüm Şefi, Planlama
Bölüm Şefi, Lojistik Bölüm Şefi ve Finans Bölüm Şefi konu edilmektedir. Bu ve devam eden
bölümde bölümlerin incelenmesi sırasında bölümlere bağlı alt fonksiyonların oluşturulması
söz konusu olacaktır. Bu alt fonksiyonların yöneticileri genel kadroya dahil değildir.
Her bir genel kadro personelinin, gerektiğinde bir ya da daha fazla yardımcısı olabilir.
Hatırlanabileceği gibi 'yardımcı'; yardımcılığını üstlendiği kişinin görevlerini vekaleten
üstlenebilecek bilgi, beceri ve kapasiteye sahip olan kişiyi ifade etmektedir. Başka bir deyişle
bölüm şefi kalifikasyonuna sahip olan kişileri ifade etmektedir. 'Yardımcı' pozisyonunun rolü
esnektir. Vekil, asli pozisyonunda çalışabilmekle birlikte, yardımcı olarak da çalışabilir veya
özel görevlere tayin edilebilir.
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Genel kadroyu oluşturan bölüm şefleri; bu ve takip eden bölümde, bölümlerin
açıklanması sırasında incelenecektir.

12.1.2.Görev Unvanlarının Tanımlanması
Aşağıda listelenen OYS görev unvanlarını kullanmak;
-

Performans beklentilerini açıklayacak genel standart sağlar,

-

Kalifiye bireylerin görev pozisyonlarına getirilmesine yardımcı olur,

-

Standart hale getirilmiş iletişim sağlar,

-

Görev tanımlarını açıklar.

Görev

Unvanı

Destek Görevi

Olay Yönetimi

Olay Yöneticisi

Yardımcı

Yönetim Kadrosu

'Sorumlu'

Asistan

Bölüm

Şef

Yardımcı

Şube

Direktör

Yardımcı

Kısım/Grup

Süpervizör

Yoktur

Tim/Takım

Lider

Yoktur

Ünite

Lider

Müdür

Birim

Göreve Bağlı

Yoktur

12.2.Operasyon Bölümü
Olay niteliği Olay Yöneticisinin yönetilebilir kontrol aralığını sağladığı hallerde OY,
alandaki taktik kaynakların direkt yönetiminden sorumlu olacaktır. Öte yandan olayın niteliği,
Olay Yöneticisinin alanda çalışacak personel için yönetilebilir kontrol aralığı
sağlayamayacağı boyutlara geldiği takdirde; OY Operasyon Bölümü'nü aktive edecek ve bu
bölüm için bir şef görevlendirecektir.
Operasyon Bölümü'nün görevleri aşağıdaki gibi açıklanabilir:
-

Olayla ilgili tüm taktik operasyonları yönetir ve koordine eder.

-

Tipik olarak bir olayda kurulacak ilk organizasyonlardan biridir.

-

Hiyerarşi yukarıdan aşağıdır, büyüme ise aşağıdan yukarı doğru gerçekleşir.

-

Olay kaynaklarının çoğunluğuna sahiptir.
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-

Toplanma bölgeleri ve özel organizasyonlara sahip olabilir.

Operasyon Bölümü'nün yapılanması aşağıda belirtilen uygulamaları kapsayacaktır:
Arazideki kaynakların organize edilmesi ve şube, grup ve kısımlar kullanılarak
yönetilebilir kontrol aralığının sağlanması kritik önem taşır.
-

Karmaşık olaylarda; Operasyon Bölüm Yardımcısı olabilir.

Operasyon Bölüm Şefi; çalışmalarının diğer bölümleri için genel kadronun
desteğine bağımlıdır (Olay Eylem Planı ile ilgili olarak planlama, malzeme ve destekle ilgili
olarak lojistik bölümü vb.).

12.2.1.Operasyon Bölüm Şefi
Operasyon Bölüm Şefinin sorumlulukları aşağıdaki gibi listelenebilir:
uygular.

Olayın hedeflerini sağlayabilmek amacıyla strateji ve taktikler geliştirerek

-

Arazideki taktik kaynakları organize eder, görevlendirir ve yönetir.

-

Hava operasyonlarını ve toplanma bölgesindeki kaynakları yönetir.

12.2.2.Operasyon Bölümünde Yönetilebilir Kontrol Aralığı
Operasyon
Bölüm Şefi
Toplanma Bölgesi

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Şekil 12.2. Ara yönetim seviyelerine ihtiyaç duyulmaksızın yönetilebilir kontrol aralığına
sahip organizasyon yapısı içindeki bir 'Operasyon Bölümü' örneği...
Operasyon Bölümü'nün yapılanması sırasında yönetilebilir kontrol aralığı elde etmek için
aşağıda belirtilen yönetim seviyeleri eklenebilir:
Kısımlar: Ekipleri coğrafi olarak inceler.
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Gruplar: Ekipleri fonksiyonel alanlarına bağlı olarak inceler.
Şubeler: Coğrafi ya da fonksiyonel olabilen şubeler, aşağıda belirtilen koşullarda kurulur:
-

Kısım ya da grupların sayısı, yönetilebilir kontrol aralığını aştığında,

-

Özel fonksiyonların (hava operasyonları vb.) yönetimini sağlamak amacıyla.

Bu aşamadan itibaren kısım, grup ve şubelerin ne şekilde oluşturulduğu ve yapılandığı
konuları incelenecektir.

12.2.2.1.Operasyon Bölümü: Kısımlar
Hiyerarşik olarak yukarıdan aşağıya doğru yapılanıyor olsa dahi; operasyon bölümü
genellikle aşağıdan yukarı doğru gelişir. Bu durum, kaynak kullanımı arttıkça, yönetim
ihtiyacının artması, ya da tam tersine kaynak kullanımı azaldıkça yönetim ihtiyacının
azalması ile ilişkilidir. Özetle ifade edilecek olursa kısımlar;
-

Olayın ihtiyaçlarına bağlı olarak coğrafi olarak bölümlenmeyi ifade eder.

-

Harf kullanımı ile işaretlenir (A, B, C, vb.).

-

Yönetici unvanı ‘Süpervizör’dür. Bu yönetim seviyesinin 'yardımcısı' yoktur.

-

Hiyerarşik olarak; fonksiyonel bölümlemeyi kapsayan 'gruplar' ile aynı seviyededir.

Operasyon
Bölüm Şefi
Toplanma Bölgesi

Kısım A

Kısım B

Kısım C

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip
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Şekil 12.4. Yukarıdaki örnekte ekip sayısı, Operasyon Bölüm Şefi açısından yönetilebilir
kontrol aralığının üzerinde olduğundan (15) süpervizör seviyesinde ara yönetim kademesi
oluşturulmuştur. Burada ara yönetim seviyesi olayı coğrafi olarak bölümleyerek
gerçekleştirilmiştir. Başka bir deyişle Kısım A içindeki ekipler A bölgesine, Kısım B bölgesi
içindeki ekipler B bölgesine, Kısım C içindeki ekipler ise C bölgesine müdahale
edeceklerdir...
Bu bölümlemedeki hedef; organizasyonu mümkün olduğu kadar basit ve düz hatlı yaparak
yönetilebilir kontrol aralığını aşırı genişletmemektir. Bu işlemi gerçekleştirirken, 'coğrafi'
bölümlemeyi tercih etmek, örneğin çalışılan alanın büyüklüğü, karmaşıklığı ve/veya mevcut
kaynakların özellikleri gibi kriterlere bağlı olabilir.

12.2.2.2.Operasyon Bölümü: Gruplar
Gruplar, operasyonun fonksiyonel alanlarını tanımlamak (açıklamak) için
oluşturulmaktadır. Kurulacak grubun türü ise katılım gösterilen olayın gereklerine
(ihtiyaçlarına) göre belirlenir. Özet bir ifadeyle gruplar;
-

Olayın ihtiyaçlarına göre kurulur.

-

Yapılan görevlendirme ile işaretlenir.

-

Yönetici unvanı ‘Süpervizör’dür. Bu yönetim seviyesinin 'yardımcısı' yoktur.

Görevlendirildikleri iş her ne ise onu gerçekleştirirler ve bir coğrafi sınırlamaya
sahip değillerdir.
Hiyerarşik olarak; coğrafi bölümlemeyi

-

açıklayan kısımlar ile aynı

Operasyon
Bölüm Şefi
Toplanma Bölgesi

Yangın Grubu

Medikal Grup

Kurtarma Grubu

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip
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seviyededirler.
Şekil 12.5. Yukarıdaki örnekte ara yönetim kademesi, ekipleri fonksiyonlarına göre
bölümlemek amacıyla 'grup' yapısında oluşturulmuştur. Bu organizasyon yapısındaki
ekiplerin, çalışabilecekleri alanlar coğrafi olarak sınırlı değildir.
Bir olay müdahalesinde grup ve kısımlar bir arada kurulabilir (Şekil 12.6).
Operasyon
Bölüm Şefi
Toplanma Bölgesi

Kısım A

Kısım B

Kısım C

Kurtarma Grubu

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Şekil 12.6. Sekizinci bölümde verilen senaryoya göre oluşturulan bu örnek yönetim
yapısında; kayıp iki kişiyi arayan ekipler farklı coğrafi bölgelere göre bölümlenmiştir ve
arama sürdüğü müddetçe kişinin yeri tespit edilemediğinden, kişi bulunduktan sonra kurtarma
işleminin gerekli olması durumunda hangi coğrafi bölgede görevlendirileceği henüz belli
değildir. Ayrıca her biri farklı konu ve ortamlarda uzmanlaşmış kurtarma ekiplerini ihtiyaç
duyulan koşul da henüz bilinmediğinden kısımlara bölmenin uygun olmayacağı düşünülmüş,
bu nedenlere bağlı olarak kurtarma ekipleri bir grup yapısında oluşturulmuştur. Fark
edilebileceği gibi grup ve kısımların birbirini yönetmesi söz konusu değildir, hiyerarşik olarak
aynı seviyede yer almaktadırlar9.
Anlaşılabileceği gibi ekiplerin üzerinde oluşturulacak yönetim kademesi, coğrafi ya da
fonksiyonel olarak bölümlenmekte, görev alınan olayın özelliklerine göre kimi zaman hem
coğrafi hem de fonksiyonel bölümlenme gerçekleştirilebilmektedir. Buradaki yapılanma
formatı ile ilgili karar, Olay Yöneticisi ve Operasyon Bölüm Şefinin, olay yönetimi ile ilgili
ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucunda ortaya çıkacaktır.
(Yazar Notu) Sekizinci bölümde verilen senaryoya göre hazırlanan buradaki örnek yapının yalnızca bir örnek
olduğu unutulmamalıdır. Benzer durumlarda, ancak koşullara bağlı olarak farklı yönetim organizasyonlarını
yapılandırmak her zaman için söz konusu olabilir.
9
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12.2.2.3.Operasyon Bölümü: Şubeler
Operasyon Bölümünün alt organizasyonları içinde son olarak incelenecek olan
yönetim kademesi, 'Şube'dir. Özet bir ifadeyle şubeler;
Şubeler; kısım ve grupların sayısının yönetilebilir kontrol aralığını aştığı
durumlarda kurulurlar.
Bazı fonksiyonlar; kendilerine özgü özelliklerine bağlı olarak, direkt şube
yapısında oluşturulmaktadır.
Olay operasyonlarını önemli bir kısmı için fonksiyonel ya da coğrafi
sorumluluk üstlenirler.
-

Roma rakamları ya da fonksiyonel ismi ile işaretlenir.

-

Şubeler, hiyerarşik olarak grup ve kısımların üzerindedir.

-

Yönetici unvanı ‘Direktör’dür. Bu yönetim seviyesinin 'yardımcısı' olabilir.

Operasyon
Bölüm Şefi
Toplanma Bölgesi

Hava Operasyonları Şubesi

Kısım A

Kısım B

Kısım C

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Şekil 12.7. Verilen şemada; özel yönetim ve koordinasyon gerektiren yapısı gereği direkt
olarak şube yapısında oluşturulan 'Hava Operasyonları Şubesi'nin yer aldığı bir
organizasyon şeması görülmektedir.

204

Kısım A

Kısım B

I. Şube (K)

Kısım C

Kısım D

Kısım E

II. Şube (G)

Toplanma Bölgesi

Hava Operasyonları Şubesi

Operasyon
Bölüm Şefi

Kısım F

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Ekip

Şekil 12.8. Çok geniş bir arazi çalışması gerektiren ve yüksek sayıda kaynağa sahip bir organizasyon yapısı örneklenmektedir.
Helikopterlerin de görev aldığı bu görevde arazi önce iki temel bölüme ayrılmış (ana yolun kuzey ve güneyi vb.), sonrasında bu
bölümler de kendi içinde bölümlenerek kaynaklar bu noktalarda görevlendirilmiştir.

Ekip

Anlaşılabil
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eceği gibi çok sayıda kaynağın mevcut olduğu müdahale görevlerinde Operasyon Bölüm
Şefinin hemen altındaki temel organizasyon seviyesini oluşturan şubeler, büyük ve karmaşık
operasyonların önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Örneğin; büyük afetlerde kolluk
kuvvetleri, sağlık hizmetleri ve itfaiye gibi farklı yetki sahalarındaki temel müdahale unsurları
şubeler altında yapılandırılacaktır.
Operasyon Bölümünün incelendiği bölüm içerisinde, bu aşamaya gelinceye kadar
anlaşılmış olacağı üzere; OYS organizasyonunda temel yapı; yönetim organizasyonunun
gerekli fonksiyonlarını yerine getirecek ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde geliştirilmesi
üzerine kurulmuştur. Başka bir deyişle bir olay müdahalesini organize etmenin 'tek' ve 'en iyi'
yolu yoktur, esas olan; mevcut kriterlere bağlı olarak olayın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir
yapıyı kurabilecek kapasiteye sahip olmaktır.

12.2.3.Operasyon Bölümü: Ekipler
Ders süresince bazı bölümlerde üzerinde durulduğu üzere müdahale ekiplerinin yapısı
ile uygulama konuları; görevin niteliği, içinde bulunulan ortamla ilişkili branşlar, arama ve
kurtarma kümeleri ya da disiplin farklılığı gibi nedenlerle farklılık göstermektedir. Benzer
şekilde, aynı nedenlere bağlı olarak ekip içindeki personel sayısı da gerçekleştirilen
uygulamaya göre farklılık gösterecek ya da değişken bir yapıya sahip olabilecektir.
Yukarıda belirtilen tüm farklılıklara karşın, bu aşamaya kadar 'yuvarlak' bir ifadeyle
'ekip' olarak nitelediğimiz yapıların, genel özelliklerine bağlı olarak üç farklı şekilde
sınıflandırılması söz konusudur. Bu sınıflandırma aşağıda belirtilen terimler ile ifade
edilecektir:
-

Birim,

-

Tim,

-

Takım

12.2.3.1.Operasyon Bölümü: Birimler
Olay müdahalesinde görev alan en küçük ekip yapısını ifade eder. Genel özellikleri
kısaca incelenecek olursa aşağıdaki gibi bir liste oluşacaktır:
-

Müdahale görevi ile ilgili tek bir fonksiyonu yerine getirirler.

Ekip yapısı genellikle; tek bir birey, birey ve köpek, ekipman ve ilgili personel,
fonksiyonun tek personelle gerçekleştirilemeyeceği koşullarda ise ekip lideri yapısı altındaki
bireylerden oluşur.
Tek personelin görev aldığı birimlerde genellikle çağrı kodu tanımlanmaz
(personelin adı kullanılır), birden fazla personelin görev aldığı birimlerde ise çağrı kodu
kullanılabilir.
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Birimler olay müdahalesinde görev alan en küçük yapıları oluşturmaktadır. Bir köpek
ve sahibi ya da bir kamyon ve şoförü birimlere örnek olarak gösterilebilir.

12.2.3.2.Operasyon Bölümü: Timler
Olay müdahalesinde görev alan, birimlerden daha büyük ekip yapısını ifade eder.
Genel özellikleri kısaca incelenecek olursa aşağıdaki gibi bir liste oluşacaktır:
-

Müdahale görevi ile ilgili tek bir fonksiyonu yerine getirirler.

-

Ekip yapısı; bir ekip lideri altında (birden fazla) yer alan personelden oluşur.

-

Bir çağrı koduna sahiplerdir.

Tek bir fonksiyon ya da taktiği yerine getiren ekip yapısındaki personel sayısı ile ilgili
bir sınırlama söz konusu olmadığı gibi, ekiplerin sayısının uygulanan taktiğe bağlı olarak
değişkenlik göstermesi de söz konusu olabilir. Ayrıca; timler sıklıkla, İki köpek ve sahipleri,
iki kamyon ve şoförleri, iki dozer ve operatörleri vb. şekilde birden fazla birimin bir araya
gelmesi ile oluşturulabilmektedir. Örneğin kentsel arama ve kurtarma koşullarında bu şekilde
oluşturulmuş köpek ekipleri; köpeklerin birbirlerinin peşi sıra (aynı anda değil) arama
yapması yöntemi ile çalıştırılarak, edinilen sonuçları onaylama mekanizması kullanılması
yolu ile görev almaktadırlar (bir köpeğin ikaz verdiği yerde ikinci köpeğin de ikaz vermesi
durumunda olasılık daha yüksek olacaktır vb.).

12.2.3.3.Operasyon Bölümü: Takımlar
Olay müdahalesinde görev alan en büyük ekip yapısını ifade eder. Genel özellikleri
kısaca incelenecek olursa aşağıdaki gibi bir liste oluşacaktır:
-

Müdahale görevi ile ilgili birden fazla taktik ve fonksiyonu yerine getirirler.

Bir ekip liderinin altında görev alan en kalabalık ekip yapısından oluşurlar.
Bünyeleri içinde birimler, timler ya da alt takımlar barındırabilirler.
-

Bir çağrı koduna sahiplerdir.

Tanımlamalardan da anlaşılabileceği gibi takımlar; genel olarak bir lider altında
organize edilmiş birim, tim ve takımlardan oluşturulmaktadır. Takımlar farklı
organizasyonlarda farklı isimlerle anılabilmektedir. Örneğin takım formatında ekip örneği
olarak gösterilebilecek kentsel arama ve kurtarma ekipleri, bazı organizasyonlarda 'birlik',
bazı durumlarda ya da organizasyonlarda ise 'görev gücü' olarak isimlendirilebilmektedir
(İngilizceden direkt çeviri ile elde edilen terim).

12.3.Planlama Bölümü
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Ekibin bağlı olduğu organizasyon ya da acil durum ve afet yönetimi içinde bir
müdahale alanı için yapılan hazırlık çalışmalarını kapsayan ve 'ön planlama' adı da verilen
süreç bir yana bırakılacak olursa; ekip açısından planlama fonksiyonu, bir ihbarın gelmesi ile
aynı anda başlatılacaktır. Normal koşullar altında ve ekip yapısının yönetilebilir kontrol
aralığı içinde olması durumunda bu işlem Olay Yöneticisi unvanını üstlenecek olan birey
tarafından gerçekleştirilmektedir. Ekip sayısının yönetilebilir kontrol aralığını aşması
durumunda ise olay yöneticisi planlama bölümünü aktive etme kararı verebilir. Bu durumda
OY, bir personeli Planlama Bölüm Şefi olarak görevlendirecektir.

Planlama
Bölüm Şefi

Kaynaklar
Ünitesi

Durum
Ünitesi

Dokümantasyon
Ünitesi

Demobilitasyon
Ünitesi

Teknik
Uzmanlar

Şekil 12.9. Şemada, Planlama Bölümü için önerilen alt ünite yapıları gösterilmektedir.
Planlama Bölümünün görevi, aşağıdaki gibi listelenebilir:
-

Kaynakların durumunu sürekli olarak günceller ve yönetir.

-

Olayın durumunu idare eder ve sunar.

-

Olay Eylem Planı’nı hazırlar.

-

Alternatif stratejiler geliştirir.

-

Dokümantasyon hizmetleri sağlar.

-

Demobilizasyon Planını hazırlar.

-

Olayda görevlendirilen teknik uzmanlar için birincil konumu oluşturur.

-

Teknik uzmanları yönetir.

Fark edilebileceği gibi bir olay müdahalesi sırasında her periyot için tekrar etmesi
gereken bu işlerin yoğunluğu, bazı olaylarda Planlama Bölüm Şefi'ne bağlı alt ünitelerin
kurulmasını zorunlu hale getirebilir.
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12.3.1.Planlama Bölüm Şefi
Planlama Bölümü'ne bağlı alt ünitelerin kurulması söz konusu olsa dahi; Planlama
Bölümünün temel sorumluluğunu üstlenen Planlama Bölüm Şefi; temel olarak aşağıda
belirtilen konulardan sorumlu olacaktır:
-

Veri/Bilgi toplamak, analiz etmek ve iletmek (yaymak).

-

Planlama işlemini yönetmek.

-

Olay Eylem Planını oluşturmak.

12.3.2.Planlama Bölümü: Üniteler
Planlama Bölüm Şefi; olayın ihtiyaçlarına bağlı olarak bölümü içerisinde yer
alabilecek ünitelerden bir kısmını ya da tümünü aktive edebilir. Aşağıda; Planlama Bölümü'ne
bağlı olarak oluşturulan ünite yapıları genel olarak incelenecektir.

12.3.2.1.Planlama Bölümü: Kaynaklar Ünitesi
Görece düşük sayıdaki kaynakların takibi nispeten zor olmayan bir işmiş gibi algılansa
dahi, tüm görevler için gerçekleştirilmesi gereken temel işlevlerden birini oluşturmaktadır. Bu
işlem; özellikle kalabalık ve çok ekipmanlı kaynak kullanımı söz konusu olduğunda (sekizinci
bölümde sağlanan senaryodaki gibi) yaşamsal önem taşıyan ve gerçekleştirilmesi nispeten güç
bir hale dönüşebilir. Bu durumda Kaynaklar Ünitesinin kurulması kaçınılmazdır. Kaynaklar
Ünitesinin görevleri kısaca aşağıdaki gibi açıklanabilir:
Tüm kayıt (check-in) aktivitelerini gerçekleştirir ve olaydaki tüm kaynakların
durumunu ve statüsünü takip eder.
-

Yazılı Olay Eylem Planı’nın hazırlanmasında önemli rol oynar.

12.3.2.2.Planlama Bölümü: Durum Ünitesi
Durum Ünitesi; olayın mevcut durumu ile ilgili güncellemeleri sağlayarak, her an için
hangi durumda olunduğunu, planlamaya göre nasıl bir hızla ilerlendiğini vb. takip etmeyi
sağlayan ünitedir10.
-

Mevcut durumla ilgili olarak bilgi toplar ve analiz eder.

-

Durum sunuları oluşturur ve durumun özetini hazırlar.

-

Harita ve projeksiyonlar hazırlar.

(Yazar Notu) Akılda kalması amacıyla 'Durum Ünitesini' gözünüzün önüne getirmek isterseniz; eski savaş
filmlerinde, karargahta yer alan büyük bir masa üzerindeki harita üzerinde maket gemi, tank vb. savaş aletlerini
sopalarla itip yerleştiren birim gibi kurgulayabilirsiniz.

10
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12.3.2.3.Planlama Bölümü: Dokümantasyon Ünitesi
Olay Yönetim Sistemi içerisinde; oluşturulan ünite sayısına da bağlı olmak üzere otuz
kadar iletişim formu kullanılmaktadır11. İletişimin yazılı olarak ya da formlarla
gerçekleştirilmesi durumu fark etmeksizin; kayıt altına alınan tüm uygulamaların ekiplerden
toplanması ve bir araya getirilmesi, genel resmin görülmesini sağlamasının yanı sıra görev
sonunda hazırlanması amaçlanan olay raporunun da temelini oluşturmaktadır.
Dokümantasyon Ünitesinin fonksiyonu, esas olarak aşağıda belirtilen fonksiyonları
kapsamaktadır:
Yazılı Olay Eylem Planı da dahil olmak üzere dokümanların çoğaltılarak
dağıtılmasını sağlar.
-

Olayla ilgili tüm dokümanların bakım ve arşivlenmesini sağlar.

12.3.2.4.Planlama Bölümü: Demobilizasyon Ünitesi
Ekiplerin geri dönüşlerini kapsayan demobilizasyon sürecinin, demobilizasyon
başlamadan önce planlanması, bu sürece ulaşıldığında; dönüşün emniyetli koşullarda
gerçekleşmesine yardımcı olmak, ekibin zamanında ve olabildiğince düşük maliyetle dönmesi
gibi önemli yararlar sağlamaktadır12. Özet bir ifadeyle Demobilizasyon Ünitesinin görevi,
aşağıdaki gibi açıklanabilir:
Demobilizasyon Ünitesi; olay sonrasında serbest bırakılan kaynakların
emniyetli, düzenli ve düşük maliyetle demobilizasyon yapmalarına yardımcı olur.

12.3.2.5.Planlama Bölümü: Araştırma ve Teknik Uzmanlar
Planlama Bölümü içerisinde son olarak incelenecek ünite; teknik uzmanlar ve
araştırma personelini kapsamaktadır. Müdahale görevi süresince şahitlerle görüşme,
araştırma, bilgi toplama ve teknik uzmanlık fonksiyonlarını yerine getirecek olan personel
temel olarak bu ünitede incelenmekle birlikte, özellikle teknik uzman statüsündeki personelin
görevlerinin gereği olarak başka bölümlerde de görevlendirilmeleri söz konusu olabilir.
Özetlenecek olursa Teknik Uzmanlar Ünitesi:
-

Özel uzmanlıkları ile olay yönetimi ve müdahalesi için yarar sağlarlar.

Bu bireyler, Planlama Bölümü içerisinde görev alabilecekleri gibi başka
bölümlerde de yer alabilmektedirler.

(Yazar Notu) Olay Yönetim Sistemi içerisinde kullanılan formlar, temel olarak uygulamalı eğitimlerin
konusunu oluşturduğundan bu içerikte yer almamaktadır.
12
(Yazar Notu) Geçmişte müdahale ekipleri tarafından yaşanmış olan tecrübeler; ekiplerin dönüş sırasında kaza
yaşama olasılıklarının, olaya gidişe nispetle daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sürecin yönetilmesi;
ekiplerin emniyetli şekilde geri dönüşlerine yardımcı olacaktır.

11
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Uygulamalar
1) Arama ve kurtarma görevlerinde gerçekleştirilen Planlama fonksiyonunu, günlük
yaşamdaki proje yönetimi uygulamalarındaki planlama fonksiyonu ile karşılaştırmak
amacıyla,
2)http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/proje-planlama-ve-projey%C3%B6netim-s%C3%BCre%C3%A7leri-1.pdf?sfvrsn=0 web adresinden 'Proje Planlama
ve Proje Yönetim Süreçleri' isimli dokümanı indirin.
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Uygulama Soruları
1) Proje Planlama ve Proje Yönetim Süreçlerini inceleyen bu dokümanı inceledikten
sonra, şu ana kadar öğrendiğiniz kadarıyla olay müdahalesinde gerekli olan planlama
fonksiyonu ile günlük yaşamdaki proje yönetimi arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
2) Olay müdahalesi ile günlük yaşamdaki projeleri karşılaştıracak olursak, nasıl
benzerlikler fark edeceğinizi düşünüyorsunuz. Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Olay Yönetim Sistemi içerisindeki 'Bölümler' ders içerisinde iki bölümde
verilmektedir. Bu anlamda ilk bölümü oluşturan bu bölüm; Olay Yönetim Sisteminin temel
fonksiyonları arasında yer alan operasyon, planlama, lojistik ve finans bölümlerinin 'şef'
unvanına sahip yöneticilerinden oluşan genel kadroyu tanımlayarak başlamaktadır. Devam
eden aşamada bölüm; Operasyon ve Planlama bölümlerini, bölümün ve bölüm şeflerinin
görev ve sorumluluk tanımlamalarını kapsayacak şekilde açıklamakta ve olayın ihtiyaçlarına
bağlı olarak kurulabilecek alt fonksiyonlarını genel olarak inceleyecek şekilde
yapılandırılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Genel Kadro kimlerden oluşmaktadır?
2) Operasyon Bölüm Şefi'nin görev ve sorumlulukları nelerdir?
3) Operasyon Bölüm Şefi'nin kendisine bağlı ekipleri, çalışma yapılacak alan
içerisinde coğrafi olarak bölümlemesi durumunda, oluşturulan alt fonksiyonlara ne isim
verilmektedir? Bu fonksiyonların yöneticilerinin unvanı nedir?
4) Şubeler, hangi durumlarda kurulurlar? Açıklayınız.
5) Olay Eylem Planı'nı hazırlamaktan kim sorumludur? Neden?
6) Bir olay sırasında mevcut çok sayıdaki şahitlerle görüşerek enkaz altında kalan bir
ortamın özellikleri öğrenilmeye çalışılacaktır. Hangi bölümün hangi ünitesi bu uygulamayı
gerçekleştirmekten sorumlu olacaktır?
7) Olay Yöneticisi, olayda görev alan toplam personel sayısını ve bu personelin
statülerini öğrenmek isterse hangi bölümün hangi ünitesinden bilgi alması gerekecektir?
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13. GENEL KADRO 2: LOJİSTİK, FİNANS VE İDARİ KONULAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Lojistik Bölümü
13.2. Finans ve İdari Konular Bölümü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Lojistik Bölümü'nün olay özellikleri ile bağlantılı olarak kurulabilen alt
organizasyonları nelerdir ve hangi fonksiyonları üstlenirler?
2) Finans Bölümü'nün olay özellikleri ile bağlantılı olarak kurulabilen alt
organizasyonları nelerdir ve hangi fonksiyonları üstlenirler?
3) Yapısal revizyon gerçekleştirerek uluslararası görevlere de çıkmayı planlayan bir
arama ve kurtarma ekibi, olası bir uluslararası görevde ekiplerini haftanın herhangi bir gün ve
saatinde yurt dışına gönderebilmek amacıyla (bankaların açılmasını beklemeksizin) bir miktar
parayı 'yedek akçe' olarak bir kenara koymayı düşünmektedir. Ekip; biriktirip acil durum
oluşana kadar bir yerde muhafaza edeceği paranın miktarını tespit etmek amacıyla geçmiş
olaylarda çalışma yapmış olan hangi bölümün hangi ünitesinden elde ettiği bilgilerden
yararlanacaktır? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Lojistik Bölümü

Lojistik Bölümü ve bölüm
şefinin görev ve
sorumluluklarını tanımlamak,
olay özelliklerine bağlı olarak
oluşturulabilecek alt
fonksiyonlarını anlayabilmek.

Lojistik bölümü ve bölüm
şefinin görev ve sorumlulukları
metin içinde tanımlanmıştır.
Lojistik Bölümünün alt
fonksiyonlarını oluşturan şube
ve üniteler ise listelenerek ve
grafikle örneklenerek genel
olarak açıklanmaya
çalışılmıştır.

Finans Bölümü

Finans Bölümü ve bölüm
şefinin görev ve
sorumluluklarını tanımlamak,
olay özelliklerine bağlı olarak
oluşturulabilecek alt
fonksiyonlarını anlayabilmek.

Finans bölümü ve bölüm
şefinin görev ve sorumlulukları
metin içinde tanımlanmıştır.
Finans Bölümünün alt
fonksiyonlarını oluşturan
üniteler ise listelenmek ve
grafikle örneklenmek suretiyle
genel olarak açıklanmaya
çalışılmıştır.
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Anahtar Kavramlar


Lojistik Bölümü



Finans Bölümü
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Giriş
Bu bölüm; genel kadro içinde henüz incelenmemiş olan Lojistik ve Finans Bölüm
Şefleri ile bu bireylerin bağlı oldukları bölümleri genel olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu
şekilde hem genel kadro, hem de olay yönetiminin temel fonksiyonları konuları bu bölüm
içerisinde tamamlanmış olacaktır.
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13.1.Lojistik Bölümü
Bir olay sırasında personel için iletişim, medikal ve beslenme hizmetlerini sağlamak
ve personel ve malzemenin nakilleri, gerekli olan her türlü araç, malzeme ve ekipmanın
sağlanması, bakımı ve korunması, olay için gerekli olan tesislerin kurulum ve işletimleri gibi
hizmetleri ve destek fonksiyonlarını sağlayan fonksiyon, lojistik Bölümü olarak
isimlendirilmektedir.

Lojistik
Bölüm Şefi

Hizmet Şubesi

Destek Şubesi

İletişim
Ünitesi

Malzeme
Ünitesi

Medikal
Ünite

Fasilite
Ünitesi

Yiyecek
Ünitesi

Yer Destek
Ünitesi

Şekil 13.1. Şemada, alt şube ve üniteleri açılmış bir Lojistik Bölümü yapısı örneklenmektedir.
Lojistik Bölümü; bir olay sırasında müdahale ekipleri için gerekli olan hizmet ve
desteği sağlamak üzere Olay Yöneticisi'nin görevlendirmesi ile aktive edilecek ve bu
fonksiyonu yönetmek üzere bir Lojistik Bölüm Şefi atanacaktır. Olayın büyüklüğü ve
karmaşıklığı ile müdahale ekibinin sayı ve yapısı gereği ihtiyaç duyacağı destek ve
hizmetlerin tanımlanması, bu bölümün aktive edilmesi ile ilgili karar mekanizmasında temel
kriterleri teşkil etmektedir.
Lojistik Bölümü'nün sorumlu olacağı konular; detayları ilgili şube ve ünite yapısı
içerisinde daha detaylı şekilde inceleneceği üzere aşağıda belirtilen konu başlıkları ile özet bir
şekilde listelenmektedir:
-

İletişim.

-

Olayda görev alan personel için tıbbi destek sağlamak.
221

-

Olayda görev alan personel için yiyecek ve su sağlamak.

-

Malzeme, destek sağlamak.

-

Fasiliteler (tesisler).

-

Yer destek (ulaşım).

13.1.1.Lojistik Bölüm Şefi
Lojistik Bölümü'nün yönetimine getirilecek Lojistik Bölüm Şefi; herhangi bir alt şube
ya da ünite kurmamış olması durumunda genel sorumlulukların yanı sıra, ilgili şube ve
ünitelerin sorumluluğunu taşıyacaktır. Öte yandan ihtiyaç duyması durumunda şube ve ünite
yapılarının bir kısmı ya da tümünü kullanarak bölümde yer alan ekibini genişletebilir; bu
durumda şube ve ünite başlıkları altında incelenen sorumluluklar, ilgili bireylerin
sorumluluğuna delege edilmiş olacaktır. Lojistik Bölüm Şefi ise; aşağıda belirtilen genel
sorumluluklara sahip olacaktır:
-

Olayla ilgili aktiviteler için ihtiyaç duyulan kaynak ve hizmetleri sağlamak,

Olay Eylem Planı’nın kendisiyle ilgili konuları hakkında planı geliştirerek
Planlama Bölümüne iletmek,
Olayla ilgili olarak ihtiyaç duyulan hizmet ve malzemelere dair satın alma ve
sözleşmelerini gerçekleştirmek.

13.1.2.Lojistik Bölümü: Hizmet Şubesi
Olay yerinde sağlanacak hizmetlerden sorumlu olacak Hizmet Şubesi; aşağıda
belirtilen ünitelerden oluşacaktır:

13.1.3.Hizmet Şubesi: İletişim Ünitesi
İletişim Ünitesi; olayla ilgili her türlü iletişim sisteminin ve şebekenin kurulması, ilgili
kişilerin iletişim kurmasını sağlayacak koşulların yaratılması, Olay İletişim Merkezi
kurulması yoluyla gerçekleştirilen görüşmelerin kayıt altına alınması, iletişim malzemelerinin
kurulum, bakım, onarım ve depolanması ve iletişim planının hazırlanması gibi olay
iletişiminin pek çok unsurundan sorumlu olacaktır. Genellikle bir iletişim uzmanının
yönetiminde oluşturulan İletişim Ünitesi, özet bir ifadeyle aşağıda listelenen uygulamalardan
sorumlu olacaktır:
-

Olay İletişim Planı’nı hazırlar ve destekler.

-

İletişim ekipmanlarını dağıtır ve bakımlarını sağlar.

Olay İletişim Merkezini yönetir (bu merkez genellikle Olay Yönetim
Merkezi'nin içerisi ya da yakınında oluşturulur).
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-

Olayda yeterli seviyede iletişimin olmasını sağlar.

İletişim Ünitesi bir iletişim sistemi kurarken aşağıda belirtilen kriterleri esas alacaktır:
-

Kurulacak sistem güvenilir yapıda olacaktır (iletişim sağlayacaktır).

Kurulacak sistem esnek yapıda olacaktır. Belli bir yöntem ya da aracın
çalışmaması durumunda, alternatif çözümler sağlayacaktır.
Aktarım hızı bilinecektir. Oluşturulacak sistemlerde bilgi aktarımı kimi zaman
(direkt iletişimin sağlanamadığı koşullarda) belli bir süre alabilmektedir.

13.1.4.Hizmet Şubesi: Medikal Ünite
Hizmet Şubesi içinde oluşturulan Medikal Ünite; alanda görev alan medikal ekibi
desteklemenin yanı sıra, esas olarak müdahale personelinin tıbbi durumu (fiziksel ve/veya
zihinsel) ile ilgilenmekten sorumludur. Bu amaçla çalışan Medikal Ünite, aşağıda belirtilen
uygulamalardan sorumlu olacaktır:
-

Tıbbi Planı hazırlar.

-

İlk yardım ve hafif seviyede tıbbi müdahale sağlar.

-

İleri seviyedeki tıbbi acil durumlar için prosedür hazırlar.

13.1.5.Hizmet Şubesi: Yiyecek Ünitesi
Olayda görev alan personelin beslenme ve sıvı alımı ihtiyaçlarını karşılamak üzere
oluşturulan Yiyecek Ünitesi, aşağıda belirtilen sorumluluk ve özelliklere sahiptir:
-

Yiyecek ve içilebilir özellikte su sağlar.

Yiyecek hizmet fasilitesinin işletilmesi için gerekli olan ekipman ve
malzemelere sahiptir.
Olayın durumuna ve mevcut imkanlara bağlı olarak Yiyecek Ünitesi'nin hem destek,
hem de hizmet sağlaması söz konusu olabilir. Yiyecek Ünitesi çalışmaları sırasında personelin
besin ihtiyaçlarını karşılarken bu işlemi, göreve giden personelin yanına kumanya vermek
şeklinde desteklemek ya da sıcak yiyecek servisi (hizmet) sağlamak şeklinde
gerçekleştirebilir.

13.1.6.Lojistik Bölümü: Destek Şubesi
Olay yerinde sağlanacak desteklerden sorumlu olacak Hizmet Şubesi; aşağıda
belirtilen ünitelerden oluşacaktır:
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13.1.7.Destek Şubesi: Malzeme Ünitesi
Bir olay sırasında kaynakların çok sayıda malzeme, ekipman kullanımı ve sarf
malzemesi tüketmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca bu malzemelerin temin, depolama, bakım
ve dağıtımı (zimmet) ile her türlü malzeme için envanter hazırlanması ve güncellenmesi söz
konusu olduğunda bu konu oldukça iş yoğun bir hale gelecektir. Malzeme Ünitesi; olayla
ilgili her türlü malzeme ve ekipmanla ilgili olarak, aşağıdaki uygulamalardan sorumlu
olacaktır:
Olay çalışmalarını desteklemek için ihtiyaç duyulabilecek her türlü
malzemenin tipi ve miktarının tespit edilmesine yardımcı olur.
sorumludur.

Malzemelerin sipariş ve teslim alınması, depolanması ve dağıtılmasından

-

Sarf malzemesi olmayan ekipmanları sağlar.

-

Tüm kaynak taleplerini karşılar.

-

Ekipman ve malzemelerle ilgili envanter tutar ve günceller.

13.1.8.Destek Şubesi: Fasilite Ünitesi
Beşinci bölümde incelenmiş olan ve olay yerinde kurulum ihtiyacı oluşan olay yeri
tesislerinin (fasiliteler) kurulum ve işletilmesinden sorumlu olan Fasilite Ünitesi, kısaca
aşağıda belirtilen fonksiyonları üstlenecektir:
-

Fasiliteleri kurar ve işletir.

-

Ana kamp ve kamplar için yöneticiler sağlar.

-

Fasilite güvenlik ve bakım hizmetlerini sağlar (tuvalet, aydınlatma, temizlik

vb.).

13.1.9.Destek Şubesi: Yer Destek Ünitesi
Acil durumlarla ilgili müdahaleler; birçok kez çok sayıda personel ve ekipmanın
düzenli olarak yer değiştirmesini/taşınmasını gerektirir. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere
oluşturulmuş Yer Destek Ünitesi; aşağıda belirtilen sorumluluklara sahiptir:
-

Ulaşım Planını hazırlar.

Yer kaynaklarının (araçların) yakıt ikmali ve bakımlarını ayarlar, aktive eder
ve kayıt altına alır.
-

Personel, malzeme, yiyecek ve ekipmanın ulaşımını ayarlar.
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13.2.Finans ve İdari Konular Bölümü
Olay Yöneticisi'nin, Finans/İdari Konular Bölümüne ihtiyaç olduğuna karar vermesi
halinde, bu görevi üstlenmesi için bir kişiye yetki verecektir (Finans Bölüm Şefi). Aynı diğer
bölümlerde olduğu gibi, Finans Bölümünün oluşturulmaması halinde bu bölümün tüm
fonksiyonlarını Olay Yöneticisi yerine getirir.

Finans
Bölüm Şefi

Zaman
Ünitesi
Satın Alma
Ünitesi
Zarar Telafi
Ünitesi
Maliyet
Ünitesi

Şekil 13.2. Şemada, üniteleri açılmış bir Finans ve İdari Konular Bölümü'nün yapısı
örnek olarak gösterilmektedir.
Özellikle büyük olaylardaki masrafların kontrolü için büyük önem taşıyan Finans ve
İdari Konular Bölümü'nün kurulumuna (kısaca Finans Bölümü olarak isimlendirilmektedir),
küçük olaylarda nadiren ihtiyaç duyulmaktadır.
Finans Bölümü'nün temel fonksiyonları aşağıdaki gibi listelenebilir:
-

Sözleşmelerle ilgili pazarlık ve gözlem

-

Zaman tutma

-

Maliyet Analizi

-

Yaralanma ya da mülke verilen zararlarla ilgili zarar telafisi.
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13.2.1.Finans ve İdari Konular Bölüm Şefi
Finans Bölümü'nü yönetmek üzere görevlendirilen Finans/İdari Konular Bölüm
Şefi'nin sorumlulukları, kısaca aşağıda listelendiği şekilde tanımlanabilir:
-

Finansal konular ve maliyet analizinden sorumludur.

-

Sözleşme pazarlıklarını gözlemler.

-

Personel ve ekipman zamanının takibinden sorumludur.

-

Kaza ve yaralanmalara dair işlemlerle uğraşır.

-

Kaynakların temin edildiğinden emin olmak için Lojistik Bölümü ile çalışır.

13.2.2.Finans Bölümü: Zaman Ünitesi
Profesyonel kurumlarda ya da geçici işçi çalıştırma prosedürü içinde bordro
düzenleme işlemleri ile ilgili bir fonksiyon olmakla birlikte, gönüllü kuruluşlarda da yapılan
çalışmanın adam/saat cinsinden tespitini ve verimlilik ölçümlerini de sağlayan bir
fonksiyondur.
-

Olayda görev alan personelle ilgili zaman tutma sorumluluğuna sahiptir.

13.2.3.Finans Bölümü: Satın Alma Ünitesi
Büyük olaylarda satın alma işlemleri ile ilgili olarak çalışan fonksiyondur. Özet bir
ifadeyle Satın Alma Ünitesi; aşağıda belirtilen satın alma konuları ile ilgili olarak, tüm mali
konularından sorumludur:
-

Tedarikçi sözleşmeleri.

-

Kiralamalar.

-

Satın almalar.

13.2.4.Finans Bölümü: Zarar Telafi Ünitesi
Acil durum içeren olayların bir kısmında, olaya katılan kişilerin yaralanması ya da
yaşamlarını kaybetmesi söz konusu olabildiği gibi, bazı olaylarda üçüncü kişilere verilen
zararların tazminini gerektiren koşullar gerçekleşebilmektedir. Zarar Telafi Ünitesi bu olası
zararların karşılanması amacıyla görev alacaktır.
Zarar Telafi Ünitesi; aşağıda belirtilen idari konularla ilgili yönetim ve yürütmeden
sorumludur:
-

Yaralanmalarda sigorta işlemleri ve tazminat.
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-

Şikayet konusu olabilecek olayla ilgili aktivitelerin çözümlenmesi.

13.2.5.Finans Bölümü: Maliyet Ünitesi
Olaylarda görev alan Maliyet Ünitesi, çalışmalarını olaydan sonra da sürdüren ve bir
müdahale ekibinin sürdürülebilir koşullarda çalışmasına yardımcı olan önemli bir
fonksiyondur. Genel işlevleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
-

Tüm maliyet bilgilerini toplar.

-

Maliyet verimliliği analizlerini gerçekleştirir.

-

Maliyet tahminleri sağlamak.

-

Maliyet düşürücü önermelerde bulunmak.

Normal koşullarda bir olay sırasında ortaya çıkabilecek maliyetler ile ilgili çalışmalar
yürüten Maliyet Ünitesi'nin elde ettiği ortalama maliyet sonuçlarının önemli bir kullanımı,
ortalama görev maliyetlerinin elde edilmesi ile ilişkilidir. Bu maliyetler; ekiplerin normal
günlük döngüleri sırasında karşılaşabilecekleri yüksek maliyetli bir çalışmaya karşı finansal
açıdan hazırlıklı olabilmelerine yardımcı olacaktır (yedek akçe vb.)
.
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Uygulamalar
1) Bu aşamaya kadar öğrendiğiniz kadarıyla arama ve kurtarma ekiplerinin lojistik
ihtiyaçları ile günlük yaşamdaki ticari ürünlere dair lojistik hizmetlerini karşılaştırmak
amacıyla,
2) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Lojistik Yönetimi' başlıklı metni;
http://www.onderalioglu.com/mesleki-egitim/lojistik/LojistikYonetimi.pdf
web
adresinden indirin.
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Uygulama Soruları
1) Lojistik Yönetimi isimli bu dokümanı inceledikten sonra, günlük yaşamdaki lojistik
hizmetler ile olay müdahale ekiplerinin lojistik ihtiyaçları arasında ne gibi farklılıklar
olduğunu düşünüyorsunuz?
2) Olay müdahale ekiplerinin lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için hangi farklı
alanlarda yapılanma oluşturulması gereklidir, tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Olay Yönetim Sistemi içerisindeki 'Bölümler', ders içerisinde iki bölümde
verilmektedir. Bu anlamda ikinci bölümü oluşturan bu bölüm; Olay Yönetim Sisteminin temel
fonksiyonları arasında yer alan lojistik ve finans bölümlerini incelemektedir. Lojistik ve
finans bölümlerinin ve bölüm şeflerinin görev ve sorumluluklarını açıklayan bölüm, ayrıca
metinler içerisinde yazılı ve grafik olarak, her iki bölümde oluşturulabilecek alt ünite
yapılarını incelemektedir.
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Bölüm Soruları
1)Lojistik Bölümünün görevleri nelerdir?
2)Lojistik Bölüm Şefinin görev ve sorumlulukları nelerdir?
3)Lojistik Bölümünün Hizmet Şubesi altında yer alan üniteler nelerdir ve bu üniteler
nelerden sorumlu olacaklardır? Tartışınız.
4)Lojistik Bölümünün Destek Şubesi altında yer alan üniteler nelerdir ve bu üniteler
nelerden sorumlu olacaklardır? Tartışınız.
5)Finans Bölümünün görevleri nelerdir?
6)Finans Bölüm Şefinin görev ve sorumlulukları nelerdir?
7)Olayın boyutlarına bağlı olarak Fin
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14. GENEL SORUMLULUKLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Mobilizasyon Öncesi Sorumluluklar
14.2. Mobilizasyon Sorumlulukları
14.3. Olay Yeri/Bölgesi Sorumlulukları
14.4 Demobilizasyon Sorumlulukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)Bir ekip bir görevle ilgili olarak, normal koşullar altında kaç tür brifing alır?
Açıklayınız.
2)Debrifing ne demektir? Kimler tarafından gerçekleştirilir? Açıklayınız.
3)Bir olay yerine gidildiğinde kaydolmak neden önemlidir? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mobilizasyon Öncesi Görevlendirme, çağrı, kişisel
Sorumluluklar
malzemeler ve KKD alınması,
göreve çıkış noktasına ulaşım
ve göreve çıkış brifingi
kavramlarını tanımlayabilmek.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Ekip personelinin bir olayın
gerçekleştiğini öğrendiği andan
itibaren ilk olarak
uygulayacaklarını kapsayan
kazanım hedefleri içinde yer alan
maddeler kısaca açıklanmıştır.

Mobilizasyon
Sorumlulukları

Ekiplerin mobilizasyon kararı
ile ilgili kriterlerini
tanımlayabilmek.

Organizasyona ait mobilizasyon
planı çerçevesinde gerçekleştirilen
intikal sırasında ekiplerin
mobilizasyon karar kriterleri
tekrar edilmiştir.

Olay Yeri/Bölgesi
Sorumlulukları

Kayıt, brifing (genel ve taktik),
debrifing (geri bildirim)
tanımlamaları ile
dokümantasyon ve süpervizör
genel sorumluluklarını
açıklayabilmek..

Kazanım hedeflerinde yer alan
maddelere yönelik örnekleri de
kapsayan genel bilgiler,
tanımlama detayları ile birlikte
sunulmuştur.

Demobilizasyon
Sorumlulukları

Demobilizasyon öncesi, sırası
ve sonrasındaki genel
sorumlulukların
listelenebilmesi.

Görev devir brifingi,
dokümantasyon tamamlama ve
ayrılma kaydı gibi işlemleri de
kapsayan demobilizasyon öncesi
ve plana uygun demobilizasyon,
zimmet teslimi, görev sonu
raporları, idari işlerin
tamamlanması ve çıkış noktasına
geri dönüldüğünde dönüş bilgisi
vererek bir sonraki göreve
hazırlanmayı kapsayan
demobilizasyon sırası ve sonrası
sorumluluklar listelenmiştir.
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Anahtar Kavramlar


Mobilizasyon Öncesi Sorumluluklar



Mobilizasyon Sorumlulukları



Olay Yeri/Bölgesi Sorumlulukları



Demobilizasyon Sorumlulukları
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Giriş
Bu bölüm; müdahalenin kendisinden bağımsız olarak, bir olay yönetimi sırasında
gerçekleştirilen yönetsel 'işleri' açıklamak amacıyla konuya müdahale personelinin
perspektifinden yaklaşmakta, bu uygulama sırasında tüm personel açısından genel
sorumlulukları incelemek ise yönetsel işleri tanımlamak için araç olarak kullanılmaktadır.
Bölüm; Olay Yönetim Sistemi'nin kullanımının üzerinde durmak ve kolay
anlaşılmasını sağlamak amacıyla il, bölge, ulusal ya da uluslararası müdahale alanlarını esas
alan olayları örnekleyecektir.
Genel sorumlulukları inceleyen bölüm, bu uygulamayı aşağıda belirtilen evrelerle
bağlantılı olarak açıklamaktadır:
-

Mobilizasyon Öncesi

-

Mobilizasyon

-

Olay Yeri/Bölgesi Sorumlulukları

-

Demobilizasyon

237

14.1.Mobilizasyon Öncesi
Müdahale ekiplerinin olay yeri/bölgesine doğru yola çıkmasından önceki evreyi
inceleyen bu başlık altındaki süreç, ekip türü ve olay tipine göre önemli farklılıklar
gösterecektir. Bu koşullara bağlı olarak 30 saniye (acil müdahale hizmetleri; itfaiye, ambulans
hizmetleri, kolluk kuvvetleri vb.) ile birkaç saat (kentsel arama ve kurtarma) arasında değişen
zaman aralığında gerçekleşen bu sürecin temel konuları iki başlık altında toplanmaktadır:
-

Görevlendirme

-

Göreve çıkış brifingi.

Bölüm; anlamayı kolaylaştırmak amacıyla, sekizinci bölümde verilen senaryoya
müdahale etmek amacıyla farklı bir ilden olay bölgesine gitmeyi hedefleyen bir ekibi örnek
alarak yapılanacaktır.

14.1.1.Görevlendirme
Personelin görevlendirilmesi ya da gönüllü yardımının talep edilmesi 'çağrı' adı verilen
işlemle gerçekleştirilmekte, bu prosedürle personel olayın genel niteliğini ve yapması
gerekenlerle ilgili temel bilgiyi edinmektedir. Aşağıda bu süreçle ilgili temel uygulamalar yer
almaktadır:
-

Görevlendirilme. Çağrı prosedürü ile gerçekleştirilir.

Kişisel malzemeler ve KKD’ların Alınması. Kişisel malzemelerin niteliği
gidilecek mesafeye ve tahmini olay müdahale süresine bağlı olarak değişkenlik göstermekle
birlikte, Kişisel Koruyucu Donanımlar, çalışılacak ortam ve gerçekleştirilen müdahale türüne
bağlı olarak saptanmaktadır. Personel, kişisel malzemelerine ek olarak; kendisine tahsisli
olan tüm malzemeler ile kişisel koruyucu donanımı getirmekten sorumlu olacaktır.
Göreve Çıkış Noktasına Ulaşım. Göreve gitmek amacıyla mobilizasyon
uygulamasının gerçekleşeceği nokta (çıkış noktası), personele bir zaman kriteri ile verilecek
ve personelin belli bir noktada (organizasyon merkezi, istasyon vb.) belli bir zamanda
bulunması talep edilecektir.

14.1.2.Göreve Çıkış Brifingi
Göreve gitmek amacıyla çıkış noktasına gelen personel, burada gidilecek olayla ilgili
daha detaylı bilgi sağlanacak olan bir bildirim (brifing) alacaktır. Göreve Çıkış Brifingi adı
verilen bu uygulamada, sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen konular yer alacaktır:
-

Konum ve müdahale alanının açıklanması.

Olay yeri kayıt (check-in) konumları (bu konu ile ilgili detaylar 4.1
maddesinde yer almaktadır)
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-

Özel görevlendirmeler (ekip tanımları, konumlar, özel görevler vb.)

-

Raporlama zamanı

-

İletişim Talimatları (frekanslar vb.)

-

Özel destek gereksinimleri (tesisler, ekipman ulaştırılması, yükleme/boşaltma

-

Yolculuk düzenlemeleri (gerekli olması halinde)

vb.)

14.2.Mobilizasyon
Çıkış Noktasında Göreve Çıkış Brifingi alındıktan sonra, yetkili bir otoritenin
görevlendirmesi ya da uygun bir kaynaktan alınan yardım talebi sonucunda planlanan
mobilizasyon uygulaması gerçekleştirilecektir.

14.3.Olay Yeri/Bölgesi Sorumlulukları
Müdahale ekibinin olay yeri/bölgesine varması ile mobilizasyon aşaması tamamlanmış
olacaktır. Bu aşamadan itibaren tüm personel; olay yerinde kaydolmak, brifinglere katılmak,
müdahale görevinde yer almak, debrifing vermek, dokümantasyonu tamamlamak, görev
sonrası demobilizasyon öncesinde ayrılma işlemini gerçekleştirerek planlamaya uygun
demobilizasyon gerçekleştirmek gibi çok sayıda fonksiyon içerisinde yer alacaktır.

14.3.1.Kayıt (Check-In)
Aynı öğretim kurumlarındaki 'yoklama' gibi, olay yeri/bölgesindeki mevcudiyeti
göstermek ve olay yönetiminin kaynakları ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamak
amacıyla gerçekleştirilen kayıt işlemi, göreve katılan tüm personelin gerçekleştirmek zorunda
olduğu bir uygulamadır. Başka bir deyişle, görev alan tüm personel olay yerine vardığında
kayıt olacaktır.
Personelin kayıt olması ile ilgili amaç ve prosedürler aşağıda incelenecektir.

14.3.1.1.Kayıt (Check-In): Amaç
Olay Eylem Planının hazırlanması için çok önemli bir fonksiyon olmakla birlikte kayıt
işleminin temel amaçlarından biri, emniyetin sağlanmasıdır. Geçmişte ülkemizdeki bir
kurtarma ekip liderinin dediği gibi 'Bir olaya kaç kişi katıldığınızı bilmezseniz, kaç kişi
ayrılmanız gerektiğini de bilmezsiniz...' ifadesinden anlaşılabileceği gibi, bir olayda yer alan
tüm personelin biliniyor olması gerek emniyet, gerekse planlama ve yönetim açısından temel
bilgilerden birini oluşturacaktır. Öte yandan kayıt işlemi yalnızca sayısal değer bilgisini değil,
aynı zamanda personel ve olaya katılan ekiple ilgili kalifikasyon konularını da kapsadığından
planlama için önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır.
Kayıt işlemi; olay yönetimine aşağıda belirtilen konularda yardım sağlayacaktır:
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-

Personel takibini sağlamak.

-

Kaynakları izlemek.

-

Personelin görevlendirilme ve yeniden görevlendirme için hazırlanması.

-

Acil bir durumun gerçekleşmesi durumunda personelin konumunu tespit

-

Personelin zaman kayıtlarını oluşturmak.

-

Personelin serbest bırakılması için planlama yapmak.

-

Demobilizasyon için organizasyon yapmak.

etmek.

14.3.1.2.Kayıt (Check-In): Konum ve Prosedürler
Olay yerinde katılım sağlayacak birey ve ekipler için birden fazla noktada kayıt
noktası oluşturulması gerekli olacaktır. Kayıt işlemi yazılı bir işlemdir ve aşağıda belirtilen
yetkilendirilmiş konumlardan birinde gerçekleştirilecektir:
-

Olay Yönetim Merkezinde

-

Ana kamp ya da kamplarda,

-

Toplanma Bölgesinde,

-

Helikopter iniş alanında,

-

Kısım/Grup Süpervizörleri ile (doğrudan görevlendirme).

Yukarıda belirtilen farklı noktalardan elde edilen kayıt formları, Planlama Bölümü'nde
Kaynaklar Ünitesi yapısı altında toplanacaktır.

14.3.2.Brifing
Olaya katılarak kayıt olan ve sisteme entegre olan13 tüm kaynaklar; olaya ilk kez dahil
olduklarında ve her periyot başında olay yönetiminden brifing alacaktır. Genel Brifing ve
Taktik Brifing adı verilen iki aşamadan oluşan bu brifingler Olay Yöneticisi ya da Operasyon
Bölüm Şefi tarafından sağlanacaktır.
Genel ve taktik brifing adı verilen bu bildirimler aşağıda genel olarak incelenmektedir.
Bazı kaynak türleri sisteme entegre değillerdir. Bu kaynakların, gerçekleştirdikleri görev itibarıyla her periyot
başında olay yönetim merkezinde olma imkanı ve zamanı olmayacaktır. Bu ekipler taktik brifinglerini aldıktan
sonra alana çıkacak ve ancak çalışmalarını tamamladıklarında geri döneceklerdir (periyot sonunda değil). Bu tür
kaynakların çalışma süreleri periyotlardan bağımsız olarak belirlenmektedir. Sekizinci bölümde verilen senaryo
ile ilgili örnek verilecek olursa; doğada arama ve kurtarma görevlerinde yer alan iz takip ekipleri ya da iz takip
köpek ekipleri bu kategoride yer alan kaynaklar arasında incelenmektedirler.

13
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14.3.2.1.Genel Brifing
Genel brifing, bir olaya katılan tüm ekip ve personelin, ‘büyük resmi’ anlamasını
sağlamak amacını taşır. Bu brifingde aşağıda verilen konular yer alacaktır. Bu brifing içinde,
brifingden sonra kısa süreli hazırlık zamanı verilerek, taktik görevlendirmeyi de kapsayan
taktik brifingin zamanı tanımlanacaktır.
Aşağıda genel brifingde incelenen konular genel olarak yer almaktadır:
-

Genel Durum

-

Hedefler

-

Strateji

-

Organizasyon & Yapı

-

Çalışan Kurumlar

-

Subje Bilgileri

14.3.2.2.Taktik Brifing
Olay Yöneticisi ya da Operasyon Bölüm Şefi tarafından olay yerinde/bölgesinde
gerçekleştirilen ikinci brifing ise taktik brifing olacaktır.
Alan çalışması öncesindeki son bildirimleri kapsayan bu brifing; ekiplerin
gerçekleştirmesi beklenen çalışmaları, karşılaşılabilecek tehlikeler ve alınması gereken
önlemler ile olay yönetimi ile ilişkili çok sayıda konuyu detaylı olarak kapsayacaktır. Aşağıda
bir taktik brifing sırasında ekiplere iletilen konu başlıkları - sayılanlarla sınırlı olmaksızın sunulmuştur:
-

Subje Bilgileri

-

Olayın oluşumu

-

Subje ile ilgili medikal konular

-

İpucu (Bulgu) konuları

-

Taktik Görevlendirmeler

-

Tehlikeler

-

Emniyet Talimatları ve KKD

-

Hava Durumu bilgileri
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-

İhtiyaç duyulan özel malzemeler

-

Haberleşme Detayları

-

Medya Konuları

-

Ulaşım Detayları

-

Raporlama talimatları

-

Demobilizasyon prosedürleri

-

Debrifing Talimatları

Müdahale ekibinin çok kalabalık yapıda olması halinde taktik brifing iki kerede
gerçekleştirilecektir. Bu uygulamadan önce Olay Yöneticisi ya da Operasyon Bölüm Şefi
tarafından Şube direktörleri ve/veya kısım/grup süpervizörlerine brifing sağlanacaktır.
Süpervizörler daha sonra ekipleri ile bir araya gelerek aynı brifingi (ikinci kez) kendi
personeline aktaracaklardır.
Periyot başında taktik brifingi alan ekipler; görevlerini gerçekleştirmeleri için gerekli
olan ekibe ait ekipman ve malzemeleri temin ederek alana çıkar ve çalışmalarını
gerçekleştirirler...

14.3.3.Debrifing
Debrifing; alandan geri dönen ekiplerin, alanda elde ettikleri tecrübe hakkında olay
yönetimini bilgilendirmeleri, başka bir deyişle 'geri bildirim' toplantısı için kullanılan
terimdir.
Bu uygulamada periyotun sonuna doğru görevlerini tamamlayan ekipler; Toplanma
Bölgesi'ne geri dönerek, alanda yaptıkları çalışmaları değerlendirirler. Kendilerine bağlı ekip
üyelerinden, yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi alan ekip liderleri, olay yönetimini
yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgilendirmek üzere Planlama Bölümü tarafından
düzenlenen 'Debrifing' toplantısına katılırlar.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi edinecek olan Planlama Bölümü, edindiği bu bilgiler
ışığında bir sonraki periyota dair Olay Eylem Planı'nı hazırlayacak ve bu plan da daha sonraki
periyotun başında gerçekleştirilen taktik brifing sırasında ekiplere sunulacaktır.
Aşağıda, bir debrifing toplantısı sırasında gerçekleştirilen uygulamalar, - sayılanlarla
sınırlı olmaksızın - sunulmaktadır:
-

Planlama bölümü tarafından gerçekleştirilir

Yapılan
bilgilendirmesi

çalışma

ile

ilgili

olarak

yönetim

ekibinin

detaylı

şekilde
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Ekip, ekip liderini; ekip lideri Planlama Bölüm Şefini yapılanlar konusunda
bilgilendirir.
-

Daha sonraki Olay Eylem Planlarını (OEP) ve ekip görevlendirmesini etkiler

-

Gerçekleştirilen çalışmanın hassasiyeti ve devam ihtiyacı hakkında bilgi sağlar

Daha önce belirtilmemiş ve karşılaşılan bilinmeyen bilgi ve her tür tehlike,
Planlama Bölümüne aktarılır.

14.3.4.Dokümantasyonun Tamamlanması
Debrifing işlemi sonrası ve bir sonraki periyotun öncesinde alandan dönen ekipler
açısından oluşan kısa süreli zaman boşluğu, hazırlanacak form ya da dokümanların
tamamlanması ve arazide çalışırken uğraşılması mümkün olmayan yazı işlerinin
tamamlanması açısından fırsat olarak kullanılacaktır. Raporların tamamlanması sırasında
aşağıda belirtilen genel kurallara uyulması talep edilecektir:
-

Form kullanılması durumunda tüm girişlerin yazılması gereklidir.

-

Tarihler, gün/ay/yıl şeklinde yazılmalıdır.

-

Zamanlar, 24 saat formatında yazılacak ve yerel saat kullanılacaktır.

-

Tüm form ve kayıtların üzerine tarih ve zaman yazılacaktır.

Bölüm Şefleri ve üzeri seviyedeki yönetim personelinin kayıtlar için personel
görevlendirmeleri söz konusu olabilir.

14.3.5.Süpervizör Sorumlulukları
Operasyon Bölümü'nün yönetiminde ara yönetim aşamalarından birini ifade eden
süpervizörlük unvanı; esas olarak, her bir periyot için, alanda ekip liderliği yapma
kapasitesine sahip 'teknisyen' seviyesi bir personelden seçilecektir (süpervizörlük seviyesinin
her bir periyot için, bir önceki periyottan bağımsız olarak tanımlanması, bu seviyesinin
yardımcı bulundurmama nedeni olarak açıklanmaktadır. Bu görev ve unvan bir periyot için
tanımlanmakta ve her periyotta tekrar belirlenmektedir).
Süpervizör unvanına sahip yönetim personelinin, normal yönetim fonksiyonlarına ek
olarak aşağıda listelenen uygulamaları gerçekleştirmesi beklenecektir:
Günlük Ünite Kayıt formunu doldurmak (Log). Görevlendirilen personelin
isimleri, operasyonel periyot boyunca gerçekleştirilen temel aktiviteler bu kayıtlarda yer
alacaktır.
Görev değişimi sırasında alt yöneticiler, ilgili personel ile görev değişikliği
yapılacak personele brifing sağlamak.
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14.4.Demobilizasyon
Görevini tamamladıktan sonra çıkış noktasına geri dönme işlemini açıklayan
demobilizasyon, müdahale ekipleri açısından planlanması gereken bir süreci ifade edecektir.
Öncelikle; özellikle uzun mesafe için araç kullanmanın söz konusu olduğu olaylarda, acil
durum müdahale ekiplerinin yaşadığı kazaların önemli bir kısmının, olaydan dönüş sırasında
(yorgunluk, tükenme vb. nedenlerle) olduğu akılda tutulmalıdır. Bu durum, dönüşe geçecek
ekibin ilgili üyelerinin yol öncesinde dinlenmiş olduğundan emin olmayı gerektirir.
Ayrıca dönüş için araç ayarlanması, gerekli koşulların sağlanması gibi işlemlerin
gerçekleştirilmesi, personel sayısı, olayın konum ve özelliklerine bağlı olarak birçok kez
önceden planlama yapılmasını gerekli kılacaktır. Bu durum; dönüş yapacak ekibe dair
personel ve malzeme ile ilgili bilgilerinin tahmini dönüş tarihi ile birlikte önceden temin
edilmesi ile ilişkili olacaktır.

14.4.1.Demobilizasyon Öncesi
Demobilizasyon uygulamasına geçilmeden önce tamamlanması gereken işlemler
aşağıdaki gibi örneklenebilir:
-

Tüm çalışma görevlendirmeleri ve gerekli form ya da raporlar tamamlanması,

-

Görevi devir brifingi,

-

Ekip liderlerinin personeline yönelik performans değerlendirmeleri,

Olay ve kuruma ait ayrılma (Check-out) prosedürlerini takip etmek. Olayın
özelliklerine bağlı olarak yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü gerçekleştirilebilen bu uygulama,
mutlaka uygulanmalıdır.
-

Takip amaçlı, iletişim bilgilerini temin etmek ve sağlamak.

14.4.2.Demobilizasyon Sırası ve Sonrası
Demobilizasyon sırası ve hemen sonrasında başlayan görev sonrası sürecinde
yapılacak işler aşağıdaki gibi örneklenebilir:
geri iadesi.

Olay için hazırlanmış demobilizasyon planına uygun şekilde davranmak.
Olayda zimmetlenmiş ekipman ve sarf malzemesi olmayan tüm malzemelerin

Olay sonrasına ait raporları, eleştirileri, değerlendirmeleri tamamlamak ve tıbbi
değerlendirmeden geçmek.
-

Tüm idari konuları tamamlamak.
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Çıkış noktasına ulaşıldığında, ekibin bağlı olduğu organizasyon temsilcisine
dönüş bilgisini vermek ve bir sonraki görev için hazırlanmak.
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Uygulamalar
1) Kentsel arama ve kurtarma görevlerinde çalışma alanında görev tamamlandıktan
sonra hazırlanacak raporda bulunması gereken konuları tanımlayabilmek amacıyla,
2) https://owncloud.unog.ch/index.php/s/77fcebb68d9014a4456030376c0f31d8 web
adresinden INSARAG Rehberi V3, Operasyonel Saha Rehberi isimli dokümanı indirin.
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Uygulama Soruları
1) Sayfa 82'de verilen 'Ek X: Çalışma Alanı Rapor Formunu' inceleyerek;
2) Bir enkaz çalışması sonrasında hazırlanması gereken raporda bulunması gereken
konuları tanımlayınız.
3) Not: Bu formda yer alan 'dönem' terimi 'periyot'u (G13 ve G19). G12'de verilen
'kontak' terimi 'irtibat'ı ifade etmektedir. Ayrıca G5'de verilen 'ASR seviyesi' terimini anlamak
amacıyla aynı dokümanın 73. sayfasında yer alan Ek T: ASR Seviyesi tablosunu
inceleyebilirsiniz (ASR; Assessment Search and Rescue - Arama ve Kurtarma
Değerlendirmesi anlamında kullanılmaktadır).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm; müdahalenin kendisinden bağımsız olarak, bir olay yönetimi sırasında
gerçekleştirilen yönetsel 'işleri' açıklamak amacıyla konuya müdahale personelinin
perspektifinden yaklaşmakta, bu uygulama sırasında tüm personel açısından genel
sorumlulukları incelemek ise yönetsel işleri tanımlamak için araç olarak kullanılmaktadır. Bu
çerçevede genel sorumluluklar mobilizasyon öncesi, mobilizasyon sırası, olay yeri/bölgesi ve
demobilizasyon sorumlulukları başlıkları altında dört sürece bağlı olarak oluşturulmuştur.
Bölüm içerisinde müdahale ekiplerinin sıklıkla kullandıkları brifing, debrifing, kayıt, ayrılma
kaydı, ünite kayıt formu gibi kavramlar tanım olarak açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Göreve çıkış brifingi hangi konuları kapsamaktadır??
2) Genel Brifing'in amacı nedir ve hangi konuları kapsamaktadır? Tartışınız.
3) Taktik Brifing'in amacı nedir ve hangi konuları kapsamaktadır? Tartışınız.
4) Bir olayda kayıt olmak neden önemlidir?
5) Bir olayda kayıt olacak personelin bu işlemi olayla ilgili hangi konum / fasilitelerde
gerçekleştirebildiğini açıklayınız. Neden?
6) Bir görevden ayrılma işlemi neden önemlidir? Açıklayınız.
7) Acil durum müdahalesinde yer alan organizasyonlara ait demobilizasyon süreci
trafik kazaları dikkate alınması gereken önemli bir değerlendirme konusudur. Nedenlerini
tartışınız.
ans Bölümü içinde yer alabilecek olan üniteler nelerdir ve bu üniteler nelerden
sorumlu olacaklardır? Tartışınız.
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