ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
PRATİKLERİ

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

EDİTÖR: DOÇ. DR. NURULLAH HANİLÇİ
DR.ÖĞR.ÜYESİ YILDIRIM GÜNGÖR
DR.ÖĞR.ÜYESİ. İSAK YILMAZ
DOÇ. DR. NAMIK AYSAL

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
PRATİKLERİ

EDİTÖR: Doç. Dr. NURULLAH HANİLÇİ
DR. ÖĞR.ÜYESİ YILDIRIM GÜNGÖR
DR. ÖĞR.ÜYESİ İSAK YILMAZ
Doç. Dr. NAMIK AYSAL

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Gerek acil durumlarda, gerek afetlere dönüşen olaylarda, gerekse normal durumlarda
bir insanın başına hiç beklemediği bir anda bir şey gelebilir. Çağdaş toplumlar afetlere
dönüşebilecek her türlü olaya karşı kendilerini korumak için strateji ve taktikler geliştirirler.
Çoğu zaman bu strateji ve taktikler uygulamaya da konur. Amaç ani, hızlı ve kararlı
reaksiyonlar göstermektir. Bu reaksiyonlar toplumun afetlere karşı ortaya koyduğu tavrın bir
yansımasıdır. Toplum kendine zarar verecek bir olaya karşı hazırsa, o olayla ilgili her türlü
hazırlığını yapmışsa ve bu hazırlık çalışmalarını uygulamaya dökerek tatbikatlar yapmışsa,
olay gerçekleştiği zaman reaksiyon daha hızlı ve daha sağlıklı olur.
Afet riski altına yaşayan toplumların, afetleri en az zararla atlatmalarının ilk şartı
zarar azaltma çalışmalarının kusursuz olmasıdır. Afet olgusu ile baş edebilmeni tek yolu
budur. Riski anlayamayan, önceden tedbir alamayan toplumlar ne yazık ki kriz anında çaresiz
kalırlar. Bu kural asla değişmez.
Bu kitapta, doğada afete yol açabilecek her türlü olaya karşı afetin öncesinde, afet
sırasında ve afet sonrasında yapılacak teorik ve pratik çalışmalar anlatılacaktır.
Doç. Dr. Nurullah Hanilci
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Güngör
Dr. Öğr. Üyesi İsak Yılmaz
Doç. Dr. Namık Aysal

I

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ........................................................................................................................................ I
YAZAR NOTU ......................................................................................................................... X
1. DEPREMLERDE ÖNLEM VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ............................................. 2
1.1. Depremler ............................................................................................................................ 7
1.1.1. Depremin Oluşum Mekanizması, Büyüklüğü ve Şiddeti ......................................... 9
1.2. Afet Yönetimi .................................................................................................................... 11
1.2.1. Afet Yönetimi ile Kriz Yönetimi Arasındaki Fark ................................................. 12
1.3. Afet Yönetiminin aşamaları ............................................................................................. 13
1.3.1 Risk azaltma (Zarar Azaltma) .................................................................................. 13
1.3.2. Hazırlık aşaması ...................................................................................................... 14
1.3.3. Müdahale (Arama – Kurtarma, İlk Yardım ve Yardım Aşaması) .......................... 14
1.3.4. İyileştirme ............................................................................................................... 15
1.3.5. Yeniden İnşa ........................................................................................................... 15
1.4. Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler .............................................................................. 15
1.4.1. Mühendislik Çalışmaları ......................................................................................... 15
1.4.2. Toplum Bilinçlendirme çalışmaları ........................................................................ 18
1.5. Bazı Yanlışlar .................................................................................................................... 22
2. DEPREMLERDE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI............................................................. 27
Giriş .......................................................................................................................................... 32
2.1. Deprem sırasında nasıl davranılmalıdır? ........................................................................... 32
2.2. Enkaz Altında Kalanlar Nasıl Davranmalıdır ................................................................... 37
2.3. Deprem Bitiğinde Nasıl Davranılmalıdır .......................................................................... 37
2.4. Depremlerde Müdahale ..................................................................................................... 37
2.4.1. Depremlerde Arama ve Kurtarma Çalışmaları ....................................................... 38

II

3. DEPREMLERDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI .......................................................... 43
3.1. Ekonomik iyileştirme ........................................................................................................ 49
3.2. Fiziksel İyileştirme ............................................................................................................ 49
3.3. Psikolojik İyileştirme ........................................................................................................ 49
4. YANGIN VE YANGINLA MÜCADELE .......................................................................... 54
4.1. Yanma ve Yangın .............................................................................................................. 59
4.2. Yanıcı Maddeler ................................................................................................................ 59
4.3. Oksijen .............................................................................................................................. 60
4.4. Isı ....................................................................................................................................... 60
4.5. Yangın Türleri ................................................................................................................... 62
4.5.1. A Türü Katı Maddeler Yangını ............................................................................... 62
4.5.2. B Türü Sıvı Maddeler Yangını ............................................................................... 63
4.5.3. C Türü Gaz Yanıcı Maddeler Yangını .................................................................... 63
4.5.4. D Türü Hafif Metaller Yangını ............................................................................... 63
4.6. Yangın Söndürme Yöntemleri .......................................................................................... 64
4.6.1. Soğutarak Söndürme ............................................................................................... 64
4.6.2. Havayı Keserek Söndürme ..................................................................................... 64
4.6.3. Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırma ......................................................................... 65
4.7. Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler ........................................................................ 65
4.7.1. Su ............................................................................................................................ 66
4.7.2. Köpük ...................................................................................................................... 68
4.7.3. Kuru Kimyevi Tozlar .............................................................................................. 69
4.7.4. Gazlı Söndürücüler ................................................................................................. 71
4.8. Yangının Söndürülmesi ..................................................................................................... 72
4.8.1. Yangın Riskine Göre Yangın Söndürme Cihazlarının Dağılımı ............................ 72

III

4.8.2. Yangından Önce Yapılması Gerekenler ................................................................. 73
4.8.3. Yangın Sırasında Yapılması Gerekenler ................................................................. 74
4.8.4. Yangında Tahliye .................................................................................................... 74
5. ÇIĞDA ARAMA -KURTARMA ........................................................................................ 80
5.1. Çığ Altında Kalmamak İçin Yapılacaklar ......................................................................... 85
5.2. Çığ Arama Kurtarma Malzemeleri .................................................................................... 87
5.3. Çığda Arama- Kurtarma Organizasyonu ........................................................................... 88
5.3.1.Son Görüldüğü Nokta .............................................................................................. 89
5.3.2. Gözcü ...................................................................................................................... 89
5.3.3. Emniyetli Bölge ...................................................................................................... 90
5.3.4. Çalışma Liderleri .................................................................................................... 90
5.4. Çığ arama Teknikleri ......................................................................................................... 90
5.4.1. Kaba Arama ............................................................................................................ 90
5.4.2. Cihazla Arama ........................................................................................................ 91
5.4.3. Çığ Sondası ile Arama ............................................................................................ 91
6. ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE ....................................................................... 98
6.1. Orman Yangınları ve Orman Ekosistemleri .................................................................... 106
6.1.1. Yangın Vejetasyon ilişkisi .................................................................................... 106
6.1.2. Yangın Hastalık İlişkisi......................................................................................... 107
6.1.3. Yangın Sonrası Flora ............................................................................................ 107
6.1.4. Yangın Mikroklima İlişkileri ................................................................................ 108
6.1.5.Yangın Toprak İlişkileri ......................................................................................... 108
6.1.6. Yangının Yaban Hayatı Üzerindeki Etkileri ......................................................... 109
6.3.Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri ............................................................................. 110
6.4. Orman Yangınlarını Önleme ........................................................................................... 110

IV

7. DOĞADA KAYBOLAN KİŞİLERİN ARANMASI ........................................................ 115
7.1. İnsanlar Neden Kaybolur ................................................................................................ 120
7.2. Müdahale Planlaması ...................................................................................................... 121
7.2.1. Acil Durum Müdahale Planlaması ........................................................................ 121
7.3. Arama Planlaması ........................................................................................................... 121
7.3.1. Kayıp Kişi davranışları ......................................................................................... 122
7.3.2. Doğada arama teknikleri ....................................................................................... 122
7.4. Kurtarma Planlaması ....................................................................................................... 123
7.4.1. Basit Kurtarma ...................................................................................................... 123
8. KAZA YERİ UYGULAMALARI ..................................................................................... 128
8.1. Trafik Kazalarında Müdahale ve Kurtarma..................................................................... 133
8.1.1. Gelişmiş Kurtarma ve Gelişmiş Kurtarmada Temel Kurallar .............................. 133
8.2. Trafik Kazalarına Müdahale ............................................................................................ 133
8.2.1. İstihbarat (Bilgilendirme-Bilgi Toplama) ............................................................. 133
8.2.2. Olay Mahalli Güvenlik Çalışmaları ...................................................................... 134
8.2.3. Kurtarma Ekibinin Güvenliği ............................................................................... 135
8.2.4. Olay Yerinin Güvenliği......................................................................................... 135
8.2.5. Çalışma Alanının Güvenliği ................................................................................. 136
8.2.6. Kazazedenin Güvenliği ......................................................................................... 137
8.3. Sıkışmaların Değerlendirilmesi ....................................................................................... 139
8.4. İlkyardım ve Triaj (Kazazedelerin Gruplara Ayrılması ve Sınıflandırılması) ................ 141
8.4.1. Temel Travma Yaşam Desteği.............................................................................. 141
8.4.2. Oksijen Tedavisi ................................................................................................... 143
8.4.3. Şok Komplikasyonları .......................................................................................... 144
8.4.4. Şok Belirtileri ........................................................................................................ 145

V

9. SABOTAJ VE PATLAMALARA MÜDAHALE ............................................................. 155
9.1. Sabotaj Şekilleri .............................................................................................................. 160
9.1.1.Sabotaj Yapabilecek Kişiler ................................................................................... 160
9.2. Sabotaj Yapılabilecek Yerler........................................................................................... 161
9.3. Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri ............................................................................ 161
9.3.1. Fiziki Güvenlik Önlemleri ve Nöbet Hizmetleri .................................................. 161
9.3.2 Evrak ve Haberleşme Güvenliği ............................................................................ 162
9.4. Patlama Nedir? ................................................................................................................ 162
9.4.1 Mekanik Patlama ................................................................................................... 162
9.4.2. Kimyasal Patlama ................................................................................................. 163
9.4.3.Patlayıcı Ortam Nedir? .......................................................................................... 163
9.5. Patlayıcı, Parlayıcı Ve Yanıcı Gaz, Toz Ve Buharlar ..................................................... 163
9.5.1.Gazlar ..................................................................................................................... 163
9.5.2.Sıvılar ..................................................................................................................... 164
9.6.3.Katı Maddeler, Tozlar ............................................................................................ 164
9.7. Ateşleme Kaynakları ....................................................................................................... 164
9.7.1. Elektrik ark ve Kıvılcımı ...................................................................................... 164
9.4.2. Sıcak yüzeyler (Statik Isı ile Patlama) .................................................................. 165
9.7.3. Mekanik Sürtünme ile Çıkan Kıvılcım ................................................................. 165
9.7.4. Her Nevi Statik Elektriklenme .............................................................................. 165
9.8. Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar ............................................................................... 165
9.8.1.Aşındırıcı Gazlar .................................................................................................... 165
9.8.2.Parlayıcı (Yanıcı) Gazlar ....................................................................................... 166
9.8.3. İnert Gazlar ........................................................................................................... 166
9.8.4.Oksitleyici (Yakıcı) Gazlar .................................................................................... 166

VI

9.8.5.Kriyojenik Gazlar................................................................................................... 166
9.8.6.Toksik veya Zehirli Gazlar .................................................................................... 166
10. KBRN’YE MÜDAHALE ................................................................................................ 174
10.1. KBRN’nin Neden Olabileceği Riskler .......................................................................... 179
10.2. KBRN’nin Özellikleri ................................................................................................... 180
10.3 Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması .......................................................................... 182
10.4. Kimyasal Silahlar .......................................................................................................... 184
10.4.1. Kimyasal Silahlar Nelerdir? ................................................................................ 184
10.4.2.Kimyasal Silah Kullanıldığını Anlaşılması ......................................................... 185
10.4.3. Kimyasal Silahlardan Korunma .......................................................................... 185
10.5. Biyolojik Silahlar .......................................................................................................... 187
10.5.1.Biyolojik Savaş Silahları...................................................................................... 187
10.6. Radyolojik Silahlar ........................................................................................................ 188
10.7. Nükleer Silahlar ............................................................................................................. 188
11. AMBULANS DONANIM ............................................................................................... 194
11.1. Ambülansın Tarihçesi ................................................................................................... 200
11.2. Ambulans Olarak Kullanılacak Araçların Genel Özellikleri ........................................ 203
11.3. Ambülans Çeşitleri ........................................................................................................ 204
11.3.1. Acil Yardım Ambulansları .................................................................................. 205
11.3.2. Nakil Ambulansları ............................................................................................. 206
11.3.3.Özel Donanımlı Ambulanslar .............................................................................. 207
11.4. Acil Sağlık Araçları ....................................................................................................... 208
11.5. Ekipmanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu .................................................................. 209
11.6. Ambulanslardaki Ekipman ve Malzemeler ................................................................... 210
11.6.1. Sedyeler............................................................................................................... 210

VII

11.6.2. Sabitleyiciler ....................................................................................................... 212
11.6.3. Resüsitasyon Ekipmanları ................................................................................... 213
11.6.4. Ambülanslarda Bulundurulacak İlaç ve Serumlar .............................................. 217
11.6.5 Ambulanstaki Diğer Malzeme ve Ekipmanlar ..................................................... 219
11.6.6. Ambulans Temizliği............................................................................................ 221
12. ISI DENGESİ BOZUKLUKLARI................................................................................... 228
12.1. Hipertermi ..................................................................................................................... 234
12.1.1. Sıcak Krampları .................................................................................................. 235
12.1.2. Sıcak Bitkinliği ................................................................................................... 236
12.1.3. Sıcak Çarpması ................................................................................................... 237
12.2. Hipotermi ...................................................................................................................... 239
12.2.1. Hipotermide Acil Yardım Uygulamaları ............................................................ 242
13. AFETLERDE ÇEVİRMENLİK HİZMETLERİ ............................................................. 248
13.1. ARÇ Gönüllü Seminerleri ............................................................................................. 253
13.1.1. Oturum I .............................................................................................................. 253
13.1.2. Oturum II ............................................................................................................ 253
13.1.3. Oturum III ........................................................................................................... 253
13.1.4. Oturum IV ........................................................................................................... 254
13.2. Afette Rehber Çevirmen Temel Eğitimi ....................................................................... 254
13.3. Eğitimli ARÇ Olmanın Anlamı Nedir? ......................................................................... 254
13.4. Afette Rehber Çevirmen Temel Eğitiminin Hedefi ...................................................... 254
13.5. Afette Rehber Çevirmen Temel Eğitiminin Yapısı ....................................................... 254
13.6. Afette Rehber Çevirmen Temel Eğitiminin İçeriği ....................................................... 255
14. TRİYAJ PRATİKLERİ .................................................................................................... 260
14.1. Triyaj Nedir? ................................................................................................................. 265

VIII

14.2. Afetlerde Triyaj Neden Gereklidir? .............................................................................. 265
14.3. Triyaj Pratikleri ............................................................................................................. 266

IX

YAZAR NOTU
Bu ders notları afete yol açan her türlü olay için toplumun yapması gereken
çalışmaları esas almıştır. Afete hazır olmayan toplumların bazen bağımsızlıklarının bile
tehlikeye girdiği, hatta bazı uygarlıkların zaman içinde çöktüğü bilinen bir gerçektir. Bu
nedenle afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılacakların toplum tarafından öğrenilmesi çok
önemlidir. Bu bilinç ne kadar artarsa toplumların afetten olumsuz etkilemesi de o kadar
azalacaktır. Bilinçlenme teorik olarak gerekli olsa da, öğrenilenlerin pratik olarak öğrenilmesi
sorunun üstesinde gelme olasılığını da artıracaktır.
Eserin, AUZEF Acil Yardım ve Kurtarma Lisans Tamamlama Programı’nda
eğitimlerine devam eden öğrenci arkadaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.
Doç. Dr. Nurullah Hanilci
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Güngör
Dr. Öğr. Üyesi İsak Yılmaz
Doç. Dr. Namık Aysal

X

KISALTMALAR

KBRN : Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer
KAFZ : Kuzey Anadolu Fay Zonu
DAFZ: Doğu Anadolu Fay Zonu
PASS : Pimi çek- Ateşe tut- Sık- Söndür

172

1. DEPREMLERDE ÖNLEM VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Depremler
2. Afet Yönetimi
3. Deprem Öncesi Yapılması Gerekenler
4. Bazı Yanlışlar

3

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Deprem nedir?

2)

Afet yönetimi nedir?

3)

Önlem ve hazırlık nedir?

4)

Toplum bilinçlendirme çalışmaları nasıl yapılmalıdır?

4

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Deprem

Depremler hakkında genel
bilgilennme

Deprem üzerine yapılan videolar,
çalışmalar, ders notları, internet

Önlem ve Hazırlık
çalışmaları

Önlem ve Hazırlık
çalışmalarının önemini
kavramak

Zor Koşullarda Yaşam üzerine
yapılan videolar, çalışmalar,
ders notları, internet

Toplumun afetlere
karşı
bilinçlendirilmesi

Afetlere karşı
bilinçlenmenin önemini
kavramak

Zor Koşullarda Yaşam üzerine
yapılan videolar, çalışmalar,
ders notları, internet

5

Anahtar Kavramlar


Afet yönetimi



Önlem çalışmaları



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

Şekil 1.1: Türkiye Avrupa’nın sismik riski en büyük ülkesidir.

17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde 100.000 civarında
bina ağır hasar, bir o kadarı da orta hasar görmüştür. Yaklaşık 40.000 bina ise yerle bir olmuş,
enkaz hâline gelmiştir. Hayatını kaybedenlerin sayısı da yaklaşık 18.000 civarındadır. Bu
depremlerde hasar gören Bolu, Adapazarı, Sapanca, İzmit, Derince, Körfez, Gölcük,
Değirmendere, Halıdere, Karamürsel, Yalova ve Çınarcık gibi yerleşim merkezlerinin tümü
aktif fay zonu üzerinde yer almasına rağmen, buralarda ne yazık ki başta Tüpraş olmak üzere
Türkiye’nin kamu ve özel sektörüne ait yüzlerce büyük sanayi tesisi bulunmaktadır. Bu
yerlerin büyük çoğunluğunun ortak noktası, aktif fay zonu üzerinde bulunmalarının yanı sıra
zeminlerinin de inşaata uygun olmamasıdır. Bolu, Düzce, Adapazarı, Yalova ve Çınarcık
inşaat için uygun olmayan zeminlere sahiptir. Diğer yerlerde hasarın çok olmasının nedeni,
inşaatların denizden yer kazanmak için doldurulmuş dolgu zeminler üzerinde yapılmış
olmasıdır.
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Şekil 1.2: Türkiye’nin depremselliğini meydana getiren plakaların hareket yönleri ve oluşan
aktif fayların konumu
Bu iki büyük depremden sonra Türkiye’de, çok büyük olmasa bile can ve mal kaybına
yol açan depremler olmaya devam etmektedir. Çerkeş, Aşkale, Tunceli, Bingöl ve Elazığ
depremlerinin büyüklüğü fazla olmamasına rağmen onlarca kişi yaşamını kaybetmiştir.
Türkiye Dünyanın önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer almakta olup
Avrupa’nın da sismik riski en yüksek ülkesidir. Bunun nedeni doğuda Arap plakasının
sıkıştırması Ege’de ise Afrika plakasının Anadolu’nun altına dalmasıdır.
Ne yazık ki aktif fay zonunun üzerine ev yapılmasının yanı sıra kalitesiz ve eksik
malzeme ile inşaat yaparak aslında insanlar kendilerine zarar vermişlerdir. Önemli
depremlerin meydana geldiği Amerika, Japonya, Tayvan, Meksika gibi ülkelere bakıldığında
bu ülkelerin depremden az zarar görmek için yapılaşma çalışmalarında jeoloji biliminden
yararlanıldığı görülmektedir.
Bu ülkelerde deprem riski yüksek olan bölgelerin jeolojik haritaları çıkarılarak
zeminlerin özellikleri belirlenmiştir. Böylece hangi zemine, ne tür yapıların yapılacağı ortaya
çıkarılmış ve inşaatlar bu bilgilerin ışığında yapılmıştır. Yine jeolojik çalışmalarla aktif fay
zonları haritalanmış ve bu bölgelere büyük sanayi tesislerinin yapılması engellenmiştir. Bu
çalışmaların tümü depremin vereceği zararları en aza indirmek için yapılmıştır.
Tüm dünyada yıllardır yapılan çalışmalar, aktif fay zonları üzerine yerleşim alanı ve
sanayi tesisi kurulmayacağını göstermiştir. Bunun yanı sıra killi, kumlu gevşek zeminlere,
eski akarsu yataklarına ve dolgu zeminler üzerine inşaat yapılmaması gerektiği ortaya
çıkmıştır. Bu zeminlere sahip yerlerde yapılacak binalar depremden uzakta olsalar bile yıkıma
uğrayabilir. Örneğin; 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde büyük yıkımların yaşandığı
İstanbul’un Avcılar ilçesi, depreme en uzak bölgelerden biriydi. Buna rağmen inşaata uygun
olmayan zemin ve kalitesiz inşaat yüzünden Avcılar’da yüze yakın bina yıkılmış, yüzlerce
kişi de hayatını kaybetmiştir. Yine 8 Eylül 1999’da Atina’da meydana gelen 5.9
büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların çoğu, dere yatakları üzerine kurulmuştur. Aynı
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şekilde 28 Ocak 2001 tarihinde Hindistan’ın Guajarat Eyaletinde meydana gelen depremde
ölümleri çoğu zemini kum olan Anchar kentinde olmuş, kent neredeyse yerle bir olmuştu.
Depremden göreceğimiz zararın en aza inmesi için öncelikle deprem riski olan yerler
iyi belirlenmeli ve buralarda bulunan yerleşim alanlarındaki binalar, zemin koşullarına uygun
olarak yapılmalıdır. Bunlar yapıldığı zaman depremden göreceğimiz zarar en aza inecek ve
belki bir daha depremlerde büyük yıkımlar yaşanmayacaktır.

1.1.1. Depremin Oluşum Mekanizması, Büyüklüğü ve Şiddeti
Depremler önce hafif bir sarsıntı ile başlar ve yer içinden gelen çok şiddetli
gürültülerle birlikte sarsıntı şiddetlenir. 10 - 45 saniye gibi kısa bir süre içinde sarsıntılar en
üst düzeye çıkar, sonra da yavaşlayarak durur. Bu sarsıntı sırasında arazinin şekli değişebilir,
evler yıkılabilir ve insanlar hayatlarını kaybedebilirler.
Depremler genel olarak tektonik depremler, volkanik depremler ve çöküntü
depremleri olarak üçe ayrılır. Depremler oluştukları zaman katı olan litosfer parçasını belli
aralıklarla kırarak enerji boşalmalarına neden olurlar. Bu enerji boşalımları yüzeye deprem
dalgası olarak ulaşmakta ve şiddetine karşı koyamayacak karakterde olan tüm yapıları yerle
bir edebilmektedir. Yer yuvarında depremlerin büyük bir çoğunluğu tektonik ve volkanik
nedenlerle meydana gelmektedir. Bu tür depremlere tektonik depremler ve volkanik
depremler adı verilmektedir. Depremlerin, küçük bir kısmının oluşumu da yer kabuğunda
meydana gelen büyük çaplı çökmelere bağlanmaktadır.
Bu tür depremler çöküntü depremleri olarak anılmaktadır. Yer yuvarındaki deprem
bölgeleri incelendiğinde, bunların belli bölgelerde yer aldığı görülür. İşte bu yerler, aktif levha
tektoniği hareketlerinin olduğu yerlerdir. Belli bölgelerde biriken elâstik deformasyon (şekil
değiştirme) enerjisinin, yer kabuğunu meydana getiren kayaçların kırılma dayanımlarını
yenmesi sonucunda ortaya çıkan anî kırılma veya yırtılma hareketi ile depremler meydana
gelmektedir. Yani, faylanma meydana gelmeden önce kayaç kütlesi içinde elâstik
deformasyon enerjisi adı altında bir enerji birikmektedir. Kırılma hattının çevresinde toplanan
elâstik deformasyon enerjisi, kayacın direncini yendiği takdirde kırılma meydana gelmekte ve
biriken enerji deprem dalgası olarak açığa çıkmaktadır. Yer yuvarı üzerinde neden deprem
oluyor? Bu enerjinin birikmesine neden olan ve depreme yol açan mekanizma nedir? Bu
soruların yanıtını bulmaya çalışalım:
Yer yuvarında harekete neden olan olay, magmanın okyanusal kabuk içinde
bulabildiği bir yarıktan yükselerek okyanus tabanına yayılması ile başlar. Yükselmenin
nedeni, magma içinde meydana gelen konveksiyon akımlarıdır. Okyanus tabanına çıkan
bazalt bileşimli magma malzemesi, yukarıya doğru yükselmeyi sağlayan yarığın her iki
yanına eşit olarak yayılır. Deniz suyu ile temas ettiği için hızla soğuyarak kristalleşmeye
başlar. Bu arada magmadan yukarı doğru yeni malzeme gelişi devam etmektedir. Yeni gelen
malzeme, okyanus tabanına yayılmak için burada yerleşmiş olan eski malzemeyi iterek onun
yerini almaya çalışacaktır. Bu itme sonucunda da yukarı çıktığı yarığı genişletecektir. Bu
olaya deniz tabanı yayılması adı verilmektedir.
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Yayılma hızı yıllık ortalama 6 cm civarındadır. Bu hareket milyonlarca yıl sürekli
olarak tekrar edeceği için başlangıçta küçük olan yarık, yüzlerce kilometre genişliğinde bir
açılma havzasına dönüşecektir. Açılma hareketi yer yuvarının katı kısmı olan litosferin
hareket etmesine neden olmaktadır. Bu hareketler de yer yuvarı yüzeyinde kırılmalar şeklinde
kendini gösterecektir. İşte çok basit olarak bu kırılmalar yer yuvarında meydana gelen
depremlerin büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bu bölgelerde, yani açılma zonlarında
görülen depremler büyük depremler değildir.
Yakınsak (birbirine yaklaşan) levha sınırlarında, jeolojik olarak yer kabuğunun
şekillenmesi ve deprem oluşumu açısından önemli olaylar meydana gelmektedir. Bu
bölgelerde meydana gelen depremlere tektonik depremler denir. Buralarda ya bir okyanusal
kabuk bir kıtasal kabuğun altına, ya da bir okyanusal kabuk bir okyanusal kabuğun altına
dalmaktadır. Bu işlem sürecinde dalan okyanusal kabuk bittikten sonra kıtasal kabuk başka bir
kıtasal kabukla çarpışarak sıradağları oluşturabilir. Tektonik depremler bu tür bölgelerde
oldukça geniş yayılım gösterir.
Tektonik depremleri oluşturan kırıklara/faylara diri veya aktif fay adı verilir. Aynı
bölgelerde bulunan, aktivitesini kaybetmiş faylara ise ölü fay denir. Bu faylar doğrudan
depreme yol açmazlar ama çok şiddetli bir deprem sonrasında yeniden harekete geçerek
depremlere neden olabilirler.
Yerin içerisinde depremin enerjisinin ortaya çıktığı derinliğe odak derinliği denir.
Odak derinliği 0 - 60 km arasında değişen depremlere sığ odaklı depremler, odak derinliği
60-300 km arasında değişen depremlere orta odaklı depremler ve odak derinliği 300 - 700
km arasında olan depremlere de derin odaklı depremler adı verilir. Odak derinliği ne kadar
sığ ise depremin vereceği zarar da o kadar fazladır.
Yitim zonlarında daha çok sığ odaklı depremler meydana gelmektedir. Bu zonlarda
depremler, karşılaşan iki levhanın birbirleri üzerinde yapmış oldukları baskı sonucunda
oluşur. Bu nedenle dünya deprem kuşakları haritasına bakıldığında yoğun deprem
kuşaklarının yitim (dalma-batma) zonlarının yani açılma ve çarpışma kuşaklarının üzerinde ve
etrafında odaklanmış olduğu görülecektir.
Volkanizmanın egemen olduğu bazı bölgelerde volkanik hareketlere bağlı olarak
oluşan depremlere volkanik depremler adı verilir. Volkanizmanın yol açtığı sarsıntıların
mekanizması çok karışıktır. Ama ortaya çıkan patlamalar düşük magnitüdlü depremlere yol
açarlar ve bunların büyük bir çoğunluğunun yıkıcı etkisi yoktur.
Yer altında bulunan tuz, jips, anhidrit gibi suda kolay çözünebilen minerallerin
eriyerek meydana getirdiği boşlukların çökmesiyle meydana gelen depremlere çöküntü
depremleri denir. Bunlar yeterli enerji birikimi olmadığı için çok hasar vermezler. Bu
depremler yer yuvarı üzerinde çok yaygın olarak oluşmazlar. Etkileri de volkanik depremler
gibi sadece belli bir alan içinde kalır.
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Şekil 1.3: Dünya deprem kuşakları haritası (Kırmızı noktalar depremlerin oluştuğu yerleri
göstermektedir.

Ülkemiz de bu kırmızı noktaları oluşturan önemli tektonik hatların

üzerindedir.
Ana depremlerden sonra meydana gelen irili ufaklı depremlere artçı deprem veya
artçı şok adı verilir. Her büyük depremin artçı şoku vardır. Ama büyük depremlerin öncü
şoku yoktur. Depremi önceden bilmek, günümüz teknolojisiyle mümkün değildir. Aletsel
olarak depremi önceden belirleyecek bir alet yapılamamıştır. Çünkü depremlerin
mekanizmaları çok karmaşıktır ve bu mekanizmayı çözmek çok zordur. Bu nedenle herhangi
bir yerde meydana gelen bir depremi daha büyük bir depremin öncü şoku diye tanımlamak
yanlıştır. Her depremin artçı şoku vardır. Ama bir bölgede arka arkaya meydana gelen
depremler daha büyük bir depremin öncüsü olamaz. Çünkü öncü deprem kavramı doğru bir
kavram değildir.
Özetleyecek olursak, levha tektoniği kuramı gereği dünya hareketlidir ve bu hareketli
dünyanın önemli levhalarından ikisi, Afrika levhası ve Arabistan Levhası Türkiye’nin
depremlerini oluşturan hareketleri kontrol ederler.

1.2. Afet Yönetimi
Türkiye, jeolojik ve jeomorfolojik yapısı nedeniyle doğa kaynaklı afetlerin, jeopolitik
konumu nedeniyle de insan kaynaklı hedeflerin merkezinde olan bir ülkedir. Depremsellik
açısından oldukça riskli bir bölgede bulunan ülkemizde diğer doğa, insan ve teknoloji
kaynaklı afetler de en az deprem kadar büyük bir önem taşımaktadırlar. Doğa kaynaklı
afetlerin başında deprem geldiği için Afet yönetimi denince de akla ilk olarak “Depremde
Afet Yönetimi” gelmektedir. Oysa afet yönetimi kavramı içinde özel bir afet türü yoktur.
Çalışmalar ve senaryolar farklı afetlere göre yapılsa da Afet Yönetimi aslında bir değerler
bütünüdür ve tüm afetler için aynı şekilde uygulanır. Türkiye bir efet ülkesi olmasına rağmen
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ne yazık ki Afet Yönetimi kavramı ile ilk kez 17 Ağustos 1999 tarihinde tanışmıştır. Yerel ve
ulusal kaynaklarımızın çok yetersiz kaldığı bu deprem, ülkemizde afet yönetimi kavramının
hiç bilinmediğinin en büyük kanıtıdır. Bu depremlerle ilgili birkaç gerçek olay ders sonundaki
tartışma kısmnda ele alınacaktır. Afetle tanışan ülkemiz bu kez de afet yönetimi ile Kriz
yönetimi kavramlarını birbirine karıştırmıştır.
Ülkemizde halen bir çok kişi Afet Yönetiminin, afet olduktan sonra devreye
gireceğine inanmaktadır. Oysa uygar ülkelerde bir afet ülkesinde afet yönetimi çalışmaları
afet gerçekleşmeden çok önce başlar ve afet sırasında devam eder ve afetin etkileri azalmaya
başladıktan onra iyileştirme çalışmalarının sonuna kadar devam eder. Tüm bu süreç içinde
afet yönetiminin iskeletini oluşturan kavramlar bir zincir gibidir. Hazırlık, Rrisk Azaltma,
Müdahale (Arama-Kurtarma ve ilk yardım), İyileştirme ve Yeniden İnşa aşamalarından
birinin bile zayıf kalmaması lazımdır. Eğer her aşama güçlü olmazsa hedef afet için yapılacak
çalışmalar genellikle eksik kalır. Zincir ne kadar sağlam olursa olsun, zincirin gerçek gücü en
zayıf halkanın gücü kadardır. Kapsamlı bir afet yönetimi için olmazsa olmaz kurallardan biri
hazırlık aşamasıdır. Hazırlık aşaması ne kadar iyi olursa afetlerden etkilenen insan sayısı o
kadar azalır.
Özet olarak; afetlere sadece afet sırasında değil, afet öncesinde ve afet sonrasında da
özel ilgi gösterilmelidir. Tüm bu yaklaşımlardan yola çıkarak Afet Yönetimini çok basit
olarak şu şekilde tanımlamak mümkündür: Afet yönetimi, herhangi bir afetin önlenebilmesi
için afet öncesinde, sırasında ve sonrasında gerekli planlamaların yapılarak afetlerin etkisini
en aza indirmek için yapılan çalışmalardır.

1.2.1. Afet Yönetimi ile Kriz Yönetimi Arasındaki Fark
Ülkemizde Afet Yönetimi ile Krizi Yönetimi birkaç yıl öncesine kadar sık sık
karıştırılmaktaydı. Kriz sırasında afete yapılan müdahalenin afet yönetimi olduğu
sanılmaktaydı. Ancak, 7 Ağustos Depreminden sonra yapılan çalışmalarla bu iki kavramın
gerçek yerine oturmuş durumdadır. Kriz yönetimi afet başladıktan sonra başlar, afetin en
şiddetli olduğu dönemde devam eder ve afetin etkisi azaldıktan sonra sona erer. Buradan yola
çıkarak “Kriz Yönetimi”ni “olası tehlikeler ve oluşabilecek risklerden en az zararla
çıkmak için afetlerden önce ve afetler sırasında yapılacak çalışmaların tümüdür” diye
tanımlamak doğru olacaktır. Yani, olası bir afet öncesinde çalışmalar yapılır ve afet sırasında
hızla uygulanır. Kriz yönetimi aslında Afet yönetiminin bir parçası olmasına rağmen özellikle
afetin ilk anlarında Afet yönetimini de kapsayacak genişliğe dönüşebilir. Bu aşamayı, yani
krizi yönetimi aşamasını iki farklı açıdan ele almak mümkündür.
Bunlardan ilki krizi önleme aşamasıdır. Afet sonrasında çıkacak krizin önlenmesi için
afet sırasında bölgede bulunacak yöneticilerin inisiyatif kullanma becerilerinin olması çok
önemlidir. Bu durunlarda istenmeyen durumların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Öngörülü bir
kriz yöneticisi, durumu saptamayı başarırsa ikinci aşama olan krizi çözme aşamasını çok
kolay atlatır. Örneğin, 2003 yılında maydana gelen Bingöl depremi sonrasında bölgeye
gönderilen çadırlar zamanında dağıtılmadığı için “çadırlar tanıdığı olanlara veriliyor”
dedikodusu çıkmış ve kent merkezinde çatışma boyutuna kadar gidebilecek sorunlar
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oluşmuştur. Afeti yönetenlerin çok kısa süre içinde şoktan çıkmaları ve krizi çözmek için
sorunları saptayarak verileri değerlendirip krizi büyümeden önlemleleri gerekir.
Olayın boyutları Afet’e dönüşecek izlenimi veriyorsa hemen bir kriz masası kurularak
kriz yönetimi için çalışmalar başlatılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
Kriz Masası’nı yönetenlerin işin ehli olmalarıdır. Kriz Masası, bir kriz üreten yer değil,
çözüm üreten bir yer olarak görev yapmalıdır.
Kriz yönetimi konusunda çeşitli yönetmelik ve yönergeler yayınlanmış ve bu konuda
önemli adımlar atılmıştır. Afet bölgelerinde oluşturalacak kriz merkezleri bu yönetmelik ve
yönergelere göre kurulmaktadır. Sistemin başında ise Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
bulunmaktadır.
Özetle; Kriz Yönetimi, Afet Yönetimi’nin aşamalarından biridir ama kriz anında
boyutları afet yönetimini de içine alacak şekilde genişleyebilir.

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

1.3.1 Risk azaltma (Zarar Azaltma)
Bu aşamanın ana amacı, tehlikeyi tüm açıklığıyla ve kapsayacağı alanın boyutuyla
birlikte ortaya koyarak afet sırasında büyük bir can ve mal kaybının olmaması için yapılacak
her türden çalışmayı ve önlemleri kapsar. Bu aşamanın sağlıklı olup olmaması Afet
aşamasında işlerin çok iyi gidip gitmemesini doğrudan etkiler. Yeni yönetmelik ve
genelgelerin çıkarılması, afet risk haritalarının çıkarılması, afetle ilgili her türlü teknik
çalışmaların hazırlanıp raporlanması, afet gözlem istasyonlarının kurulması, malzeme
ihtiyaçlarının belirlenerek bunların hızla sağlanması, sağlık hizmetlerinin nasıl verileceği,
afetten etkilenecek insanların konaklayacağı çadır alanlarının belirlenmesi, bilimsel
araştırmalar için desetk sağlanması, mühendislik çalışmalarının sağlıklı yürümesi, afet riski
olan bölgelerde veya binalarda afet riskinin en aza indirilmesi ve yapılan çalışmaların her
aşamasının kamuoyu ile paylaşılması aşamalarını kapsar. Türkiye bu konuda çok önemli
aşamalar katetmesine rağmen bu başarı bölge düzeylerinde kalmakta bazı bölgeler çok iyi
hazırlanmasına rağmen, bazı bölgelerin çalışmaları ne yazık ki kağıt üzerinde kalmaktadır.
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1.3.2. Hazırlık aşaması
Risk azaltma çalışmalarının sağlıklı sonuçlanmasından sonra, ikinci aşama olan
toplumu afete hazırlama aşamasına geçilir. Bu aşamada, afetin oluşması durumunda toplumun
nasıl tepki vereceği planlanır. Amaç; ortaya çıkacak olumsuz etkilerin yol açacağı zararları
çok hızlı ve sağlıklı bir müdahaleyle minimum düzeyde tutmaktır. Bu aşamanın en önemli
çalışması eğitim çalışmalarıdır. Bu eğitim çalışmalarının Afet Yönetiminde çalışacak veya
Afet Yönetimi planlarını hazırlayacak personelin eğitiminden, kamu ve sivil toplum
örgütlerinin afet sırasında çalışacak personelinin ve halkın eğitimine kadar büyük bir kapsama
alanı olmalıdır. Hazırlık aşamasının iyi geçmesi, müdahale aşamasında çıkacak bir çok
sorunun en hızlı şekilde çözülmesine neden olacak ve afet hafif atlatılabliecektir.

1.3.3. Müdahale (Arama – Kurtarma, İlk Yardım ve Yardım
Aşaması)
Afetin en kritik ve en önemli aşamasıdır. Artık afet gerçekleşmiş ve tepki dönemi
başlamıştır. İlk iki aşamayı sağlıklı planlayan toplumlar bu aşamayı çok kolay atlatabilirler.
Eğer ilk aşamalar başarısız ise bu aşamada afet büyük bir krize dönüşebilir. Böyle bir
durumda kriz masası çalışanlarına çok büyük görevler düşmektedir. İlke olarak, kriz masası
çalışanlarının afate uğramamış olması tercih edilir. Çünkü afete maruz kalmış bir birey
sağlıklı düşünemez ve kriz masası kısa sürede çözüm üreten değil, kriz yaratan bir sisteme
dönüşür. Doğru olan; Kriz Masasının afet alanına dışarında gelecek insanlarca yönetilmesidir.
Ancak afetin ilk aşamalarında bu olamayabilir. İlk ekipler bölgeye vardıkları anda Kriz
Masası’nın yönetimini, bölge idarecilerinin de onayını alarak üstlenmeleri gerekir. Çünkü
burada amaç, çok kısa bir zaman dilimi içinde çok fazla can kurtarmak ve hayatın akışını
normale en yakın bir duruma getirmektir.
Bu nedenle, kriz masası çok iyi yönetilmelidir. Bu aşamaya ilk müdahale, zor
durumda kalanların kurtarılması, yaralıların tedavisi, ağır yaralıların nakli, afetzedelerin
beslenme, barınma ve sağlık sorunlarının çözülmesi konuları girer. Eğer hazırlık aşamasında
halk iyi bir ilk yardım ve basit arama kurtarma eğitimi almışsa bu aşama daha kolay
atlatılabilir. Çünkü özellikle depremde kurtarılanların sadece %3 gibi küçük bir kısmını
Arama – Kurtarma ekipleri kurtarmıştır. Geri kalanların tümü enkazdan komşuları tarafından
çıkarılmıştır. İlk 72 saatin çok önemli olduğu, depremde insanların eğitimli olmasının tepkinin
olumlu olmasına neden olduğu açıkça ortadadır.
Müdahale aşaması kısaca; İlk haber alımı ve bölgeye ulaşım, güvenliğin sağlanması,
varsa yangınların söndürülmesi, gereksiminlerin belirlenmesi, sağlık ekiplerinin devreye
girmesi, Arama – kurtarma ekiplerinin çalışması, haberleşmenin sağlanması, tahliye, geçici
barınma alanlarının korunması, Yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak sağlanması, çevre
sağlığının düzenlenmesi, hasar tespiti ve tehlikeli yıkıntıların hızla kaldırılması aşamalarını
kapsar.

14

1.3.4. İyileştirme
Bu aşamada artık afetin kaotik etkileri azalmış ama kriz yönetimi devam etmektedir.
Artık hem kriz yöneticileri hem de afetzedeler daha sağlıklı kararlar verebilmektedirler. Bu
aşamanın ana hedefi; afet bölgesinin haberleşme, ulaşım, su, elektrik, uzun süreli barınma,
eğitim, yaşamın normale dönmesi için sosyalleşme çalışmaları gibi bir çok ana konuyu
kapsamaktadır. Arama-kurtarma çalışmaları yerini, isanları sosyal yaşama hazırlama
çalışmalarına bırakır.

1.3.5. Yeniden İnşa
Bu aşama, afet yönetiminin en son ama en karmaşık aşamasıdır. İnşa kelimesi sadece
bina yapımı için değil, her türlü psikolojik ve sosyolojik destek için de geçerlidir. Afetzedeler
artık normal yaşama dönmüşler ve önceliklerini belirlemeye başlamışlardır. Burada yapılacak
çalışmalarla afetzedelerin yaşam satandartların en azından afet olmadan ömceki durumlarına
getirmek amaçlanmalıdır.

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

1.4.1. Mühendislik Çalışmaları
Depremden korunmanın tek yolu mühendislik hizmeti almış sağlıklı binalarda
oturmaktır. Mühendislik hizmeti almamış veya yanlış almış bir binanın depremde içinde
yaşayanları koruma özelliği yoktur.

1.4.1.1. Mikro Bölgelendirme Çalışmaları
Mikro bölgelendirme çalışmaları; yerleşime açılması düşünülen boş alanlardaki tüm
afet tehlikelerini, yapılaşmış alanlarda ise tüm afet risklerini büyük ölçekli hâlihazır haritalar
üzerinde belirleyen çalışmalara verilen genel isimdir. Güvenli arazi kullanımı kararları
alınmasını, kentsel dönüşüm ve zarar azaltma planlaması çalışmalarında ise öncelikler ve
stratejilerin belirlenmesine temel girdileri sağlayan çok disiplinli çalışmalardır. Mikro
bölgelendirme çalışmaları yapılmış bir bölgede zeminin tüm özellikleri hakkında önemli
bilgiler elde edilmektedir.
Türkiye’de yapılmış an kapsamlı mikro bölgelendirme çalışması İstanbul Büyük Şehir
Belediyesi tarafından yapılmıştır. İstanbul her 250 metrede bir delinerek tüm zemin profilleri
ortaya çıkarılmıştır.
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1.4.1.2. Zemin Etütleri
Bir arsaya ait yeraltı tabakalarının; durumunu, konumunu, jeolojik yapı türünü,
kalınlığını, jeofizik özelliklerini, yeraltı su derinliğini ve zeminin olası bir deprem karşısında
göstereceği tepkiyi tespit etmek için yapılan çalışmaların tümüne verilen isimdir. Burada
amaç zemin – bina ilişkisini doğru kurarak binanın depremden zarar görmesini engellemektir.
(Şekil 1.4). Bingöl depreminde aynı zeminde farklı yükleniciler tarafından yapılan üç binadan
yurt binasının tamamen yıkılması, okul binasının ağır hasarlı olması ve beş katlı lojman
binasında ise çatlak bile olmaması sorunun sadece zeminden değil yanlış mühendislik
uygulamasından kaynaklandığında en acı örnektir.

Şekil 1.4: Bir zeminin profilinin ortaya çıkarılması
Zemin etüdü, zeminin cinsine göre çeşitli jeolojik ve jeofizik yöntemlerle yapılır.
Jeolojik yöntemlerde, çeşitli zemin mekaniği ve kaya mekaniği testleri yapılarak zeminlerin
fiziksel özellikleri belirlenir. Jeofizik yöntemler ise sismik, elektrik, manyetik,
elektromanyetik, gravite, radyoaktivite olarak sıralanabilmektedir.
Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında
hayati bir öneme sahiptir. Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden
öngörerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa
edilmesine rehber olur.
Özellikle imara yeni açılacak bölgelerde, geniş alanların sismik mikro bölgelendirme
haritalarının hazırlanması (yer seçimi gibi) ve yapılacak zemin etütlerinde, kurallara uygun,
doğru bir zemin etüdü çalışması, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından
gereklilik arz etmektedir.
Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında
kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak – taş türü,
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bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi bilgileri
içeren ve detaylı incelemeler sonucunda söz konusu alanın inşaata elverişli olup olmadığı
bilgilerini bir araya getiren rapordur.

1.4.1.3. Binaların Kontrolü ve Kentsel Dönüşüm
Deprem öncesinde yapılması gereken önemli çalışmalardan biri de mevcut bina
stokunun kontrol edilmesidir. Ne yazık ki İstanbul’da binaların büyük bir çoğunluğunu nasıl
yapıldığına dair bir bilgi veya proje bulunmamaktadır. Ancak, yapılan çalışmalar sonucunda
bina kontrolleri de hızlanmıştır. Binaların sağlamlaştırılmasının ve insanların depremin etki ve
zararlarından kurtulmasının en sağlıklı, ama en çetrefilli yolu ise kentsel dönüşümdür. Kentsel
dönüşüm kavramı 2012 yılında çıkan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” ile birlikte gündemimize girmiştir. İstanbul’da kentsel
dönüşüm çalışmalarına 2014 yılında başlanmıştır. Kentsel dönüşümün amacı; mevcut bina
stoklarının olası bir depremde zemin- bina ilişkisinden yola çıkarak nasıl davranış
göstereceğini ortaya koymak, kötü binalarının yıkılarak, yerine bilimsel çalışmalar ışığında,
zemin-bina ilişkisini de göz önüne alınarak yenilerinin yapılmasını sağlamaktır.

1.4.1.4. Zorunlu Deprem Sigortası
Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir güvencedir. Bu sigorta,
konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve
tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alır.
Evlerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına almak isteyen konut sahipleri, en
yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını yaptırabilir. Konut ve
kimlik bilgilerini beyan eden herkes poliçe sahibi olabilir.
Yıllık olarak düzenlenen poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt
yüzölçümüne ve bulunduğu bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanır. DASK prim
tutarını, tüm vatandaşların karşılayabileceği seviyede tutmaya özen gösterir.
Poliçe sahibi, evi depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı
Merkezi’ne başvurur. Yetkiliye, poliçe ve/veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören
konutun açık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının açılması için
yeterlidir. Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi sigortalı
konutları ziyaret eder. Böylece uygun olan en kısa sürede hasar tespit edilerek, tazminat tutarı
belirlenmiş olur.
Tazminat en kısa zamanda, DASK tarafından tapuda adı geçen Hak Sahibi’nin banka
hesabına yatırılır. Hak Sahibi, adına yapılan tazminat ödemesini en yakın banka şubesinden
teslim alır.
DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen
yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları,
poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.
17

Binanız tamamen, ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Aşağıda
belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:














Temeller
Ana duvarlar
Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
Bahçe duvarları
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar
Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

1.4.2. Toplum Bilinçlendirme çalışmaları

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


Binanızın depreme dayanıp dayanamayacağını kontrol ettirin.


Yapısal olmayan hasarlardan kurtulmak için bulunduğunuz mekanda sarsıntı
sırasında size zarar verecek eşyaları sabitleyin.

Alt yapı hasarlarını önlemek için çalışmalar yapın. Doğal gaz, su, elektrik,
kanalizasyon vb. alt yapı tesisatlarını belli periyotlarla kontrol edin. Arızalı olanları tamir
ettirin.

Deprem sırasında nasıl davranacağınızın planını yapın. Toplanma bölgesi tespit
ederek oraya nasıl ulaşacağınızı planlayın.

Yapmış olduğunuz planı çeşitli aralıklarla uygulayarak pekişmesini sağlayın.
Böylece deprem sırasında ve sonrasında nasıl hareket edeceğiniz alışkanlık haline gelmiş olur.

uygulayın.

Evinizin, işyerinizin ve okulunuzun tahliye planları için farklı senaryolar


Deprem sonrası evden çıkacaksanız nasıl çıkacağınızı, nereden çıkacağınızı ve
dışarı çıktığınızda nerede toplanacağınızı önceden belirleyin.
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Panik olmayın. Panik yüzünden insanlar pencerelerden atlamakta, sağa sola
koşturmaktadırlar. Kendilerine zarar vermektedirler.

Bulunduğunuz mekânda üzerinize düştüğü zaman tehlike yaratabilecek
gardırop, vitrin, kitaplık, portmanto gibi ağır eşyaları monte ettirin. Tavanlarda büyük avizeler
varsa bunları daha sade şeylerle değiştirin. Vitrinlerde bulunan tehlike yaratabilecek cam
eşyaları alt gözlere alın. Mutfak dolaplarının üst gözlerinde bulunan, çelik tencere, cam
kavanoz gibi tehlike yaratabilecek cisimleri mutfak tezgâhlarının altına yerleştirin.


Elektrik ve doğal gaz sistemlerinin periyodik kontrollerini yaptırın.


Bulunduğunuz yerde bina giriş kapılarının dışarı açılmasını sağlayın. Çünkü
içeri doğru açılan kapılar panik sırasında sıkışmalara neden olmaktadır.

Evinize yangın tüpü bulundurun. Yangınların büyük bir çoğunluğu ilk
müdahalenin zamanında yapılmaması yüzünden büyümektedir.

Abartılı bir depreme çantası bulundurmayın. Deprem sonrası dışarı çıktığınızda
hayatınızı idame ettirecek şekilde bir çanta planlayın. Çok ağır bir çantanın deprem
sonrasında dışarı çıkışı zorlaştıracağını unutmayın.

Evde mutlaka bir kaç tane fener olsun. Bu fenerlerin kafa feneri olması dışarı
çıkarken iki elin de boşta kalmasını sağlar.

Ailenizin ve yakın çevrenizin en azından temel yaşam desteği verebilecek ilk
yardım eğitimi almasını sağlayın.

1.4.2.1. Acil Eylem ve Tahliye Planları
Afet sırasında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri insanların ne yapacağını
bilemeden panik halinde sağa sola koşturarak hem kendilerine hem de çevresine zarar
vermesidir. Bunu önlemek için tüm modern toplumlarda tek bir şey yapılmaktadır. Olası bir
acil durumda ne yapılması gerektiği planlanmakta, bu planlar insanlara anlatılmakta ve sık sık
tatbikatlar yapılarak bu planların pekişmesi sağlanmaktadır. Bunun için ilk yapılması gereken
şey en büyük binalardan en küçük dairelere kadar tüm alanlarda bir Acil Eylem Planı
yapılmasıdır. Bu planlamanın başlangıcı ise binaların basitleştirilmiş bina ve kat planlarının
hazırlanmasıdır. Ancak her bireyin veya ailenin kişisel deprem öncesinde yapacakları ile ilgili
eylem planı bulunmalıdır (Şekil 1.5 )
Mekânın boyutu ne olursa olsun yapılacak bir eylem planı hiç umulmadık bir zamanda
ortaya çıkacak bir acil durumda çok işe yarayacaktır. Bu planda bir afet durumunda yapılması
gereken her şey olmalıdır. Yapılan kat planları üzerinde acil çıkış kapılarını belirgin olarak
gösterilmesi çok önemlidir. Bunun çok basit bir neden var. Genellikle Acil Çıkış Kapılarının
fazla işe yaramadığını düşünenler çok büyük bir çoğunluktur. Ancak unutulmaması gereken,
panik halinde bırakın acil çıkışı bulmaları, insanlar kendi odalarının kapısını bile
bulamamaktadırlar. Bu nedenle belli çıkışı noktalarına planlı bir şekilde konacak fosforlu
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oklarda oluşan acil çıkış işaretleri, mevcut yapının hızlı bir şekilde sağlıklı olarak boşaltılması
için çok önemlidir.
Bu nedenle, her birimin mutlaka acil eylem planı yapması ve bina çalışanlarının
herhangi bir doğal afet sırasında acil çıkışı nereden yapacakları konusunda bilgilendirilmesi
şart, aynı zamanda da zorunludur. Kat planları hazırlanırken bina içinde hangi odada kaç
kişinin çalıştığını bilmek çok önemlidir. İzinli olan personelin isimlerine çok çabuk ulaşılacak
bir sistemin olması çok önemlidir. İzinli personel bilinirse acil boşaltmadan sonra içeride
kimsenin kalıp kalmadığını anlamak daha kolay olur. Ayrıca çıkış sırasında hangi odaların
hangi çıkış kapısına yönelecekleri çok önceden saptanmalı ve bu plan tüm odalara bildirilmeli
ve koridorlara da asılmalıdır. Burada asıl görev kat ve koridor sorumlularına düşmektedir.
Sorumluların Belirlenmesi: Acil eylem planlamasında bina, kat ve koridor
sorumlularının belirlenmesi çok önemlidir. Bu kişilerin gönüllü, tercihen daha önce afet
çalışmalarında yer almış, panikten olabildiğince uzak, soğuk kanlı ve inisiyatif kullanabilecek
kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Sorumlular her hangi bir afet sırasında binaların sağlıklı
olarak boşaltılmasının kilit noktalarıdır. Sorumluların aksaması halinde ortaya ciddi
problemler çıkabilir.
Sorumluların Eğitimi: Bina, kat ve koridor sorumlularına herhangi bir doğa kaynaklı,
isan kaynaklı veya teknolojik kaynaklı afetlerde veya yangın sırasında nasıl davranacaklarını
içeren eğitimlerden geçmeleri gerekmektedir. Bu eğitime bir de ilk yardım ve triyaj eğitimi
eklenmelidir. Bu eğitimler, ilk aşamada farkındalık eğitimleri şeklinde olarak afet bilinci
artırılmalıdır. Hevesli olanlar ise ikinci aşama eğitimden geçerek hafif arama kurtarma
bilgileri edinmeleri sağlanmalıdır. Eğitim ne kadar iyi olursa müdahale de en az o kadar iyi
olabilir. Sorumlu personelin belli periyotlarla eğitimler alması acil eylem planının başarısı
için olmazsa olmaz bir kuraldır. Binaların acil durumlarda boşaltılması için büyük bir öneme
sahip olan bu personelin, mutlaka yangın ve deprem eğitim alması gerekir. Bu eğitimlerin
pekişmesi içinde belirli aralıklarla tatbikatlar yapılmalıdır.
Seminer ve Eğitimler: En yüksek binalardan en küçük mekanlara kadar tüm yaşam
alanlarını paylaşan bireylere mutlaka “Farkındalık Eğitimi” verilerek afetler hakkında
bilinçlendirilmelerini sağlamak gerekmektedir. Bu eğitimleri alan kişilerin afetlere bakış açısı
değişmekte yaşamlarını afetlere göre düzenleme bilgisine sahip olmaktadırlar. Bu farkındalık
eğitimi ve seminerleri zaman zaman tekrarlanarak öğrenilenlerin pekişmesi sağlanmalıdır.
Özellikle ilk yardım eğitimleri artık modern dünyadan herkesin mutlaka alması gereken bir
eğitimdir. Söz konusu ilk yardım eğitimleri sadece afetlerde değil yaşamın her anında işe
yarayacak bilgileri içermelidir.
Acil Müdahale Birimlerinin Kurulması: Afet riski yaşayan toplumlarda devlet
tarafından afetlere yönelik kurulan ve yönetilen kurumlar dışında belli sayıda insanların
bulunduğu işyerleri, hastaneler, okullar, mahalleler vb. gibi yerlerde acil müdahale birimleri
kurulması çok önemlidir. Olayın boyutu büyük olduğunda devlet tarafından yönlendirilen
kurumların olay yerinde herkese müdahale etmesi ilk saatlerde veya günlere zor
olabilmektedir. Oysa kurulacak ve hafif arama kurtarma eğitimi alacak olan küçük birimler
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hızlı bir müdahale birçok kimsenin canını kurtarabilir veya büyük maddi kayıpların olmasın
önleyebilir. Bu kurulacak acil müdahale birimini daha önceden saptanan sorumluların
oluşturması daha doğru bir yaklaşımdır ama zorunlu değildir.
Yangın Risklerinin Belirlenmesi: Yangın bölümünde de anlatıldığı gibi yangına
müdahale için sadece koridor sorumlularının değil, tüm personelin yangın tüpü kullanması iyi
bilmesi gerekir. Bununla ilgili eğitimler ve tatbikatlar yapılması, yangın çıkma riskini
minimuma indirecektir. Bu nedenle ilk olarak daha önce saptanan Yangına Müdahale
Ekibinin eğitilmesi çok önemlidir. Binadaki yangın merdiveni çıkışlarının sorumlularını
belirleyiniz. Genel olarak güvenlik nedeniyle yangın merdiveni çıkışları kilitli tutulmaktadır.
Çıkışlara yakın yerde çalışan bir kaç personeli görevlendirmek bu sorunu kısmen de olsa
çözecektir. Yangın eğitimi ve müdahalesi dışında yangın vanalarının çalışıp çalışmadığı,
yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin yapılarak dolu olup olmadıkları, yangın tüplerinin
olması gerektiği bölgelerde olup olmadığı ve tüm personelin yangın tüpü eğitimi alıp
almadıkları sık sık kontrol edilmelidir. Özellikle, patlayıcı, zehirleyici ve radyoaktif madde
bulunan binalarda yangın riski diğer binalara oranla çok fazladır. Üstelik bu maddelerin
yanması ile oluşacak sorunlar, basit bir yangına oranla kat kat fazladır. Bu tür malzemelerin
bulunduğu ortamlarda güvenlik önlemleri çok fazla olmalıdır.
Alarm Sistemleri: Acil bir durumda ilk olarak alarm sistemlerinin devreye girmesi
gerekir. Bu nedenle binalarda alarm sisteminin olup olmadığı, eğer varsa çalışıp çalışmadığı,
çalışmıyorsa onarılabilecek durumda olup olmadıkları iyi bilinmelidir. Eğer sorun varsa
aksaklıkların giderilmesi ve alarm sisteminin devreye girmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Edindiğimiz deneyimler, ülkemiz insanının alarm zillerini dikkate almadığını göstermiştir. Bu
nedenle personelin mutlaka alarm zillerini dikkate almaları konusunda uyarılmaları gerekir.
Toplanma Bölgesinin Belirlenmesi: Bir afet sırasında acil eylem planı gereği
uygulanan boşaltım planı % 100 başarılı olsa bile dışarı çıkacak personelin nerede toplanacağı
çok önemlidir. Dışarı çıkacak personelin risk altında olması planın başarısını gölgeler.
Toplanma bölgesinin binaya yakın olması ve etrafında başka yapıların bulunmadığı geniş bir
alan olması gerekir. Liseye kadar olan okullarda okul bahçeleri ideal toplanma bölgelerdir.
Ancak, okulların acil eylem planında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Afet
sonrasında veliler çocuklarını almaya gelinceye kadar çocuklar okulda kalmalı, başka bir
yolla evlerine gönderilmemelidir.
Belgelerin Yedeklenmesi: Afet sonrasında bazı bilgilere hemen erişmek çok kolay
olmayabilir. Bu nedenle önemli evrakların korunması için tedbir alınmalı ve gerekirse
yenilenmelidir.
Afet Güvenliği: Deprem ilk olarak güvenliğin devreye girmesi gerekir. Eğer Güvenlik
devreye giremezse acil bir durumun afete dönüşme olasılığı çok fazla olabilir. Bu nedenle
afetler için özel güvenlik tedbirleri de alınmalı ve afetlerde güvenlik ile ilgili olarak güvenlik
kuvvetleri kendini daha iyi eğitmelidir
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Tatbikatlar: Acil eylem planı gereği yapılacak tatbikatların önemsenmesi ve tatbikatı
yapacak olan kurumların işlerini çok ciddiye alması gerekiyor. Tatbikatlar iş olsun veya
yapılması zorunlu diye yapılmamalı. Tatbikatlar için hazırlanan senaryolar gerçeğe çok yakın
olmalı ve tatbikatta görev yapanlar sanki gerçek bir afet çalışmasındaymışçasına ciddiye
almalılar. Aksi halde yapılan tatbikatlar amacın çok dışında kalır ve şova dönüşür. Amaç,
sürekli tatbikatlar yaparak afetlere karşı toplumun sürekli uyanık durmasını sağlamaktır.

1.5. Bazı Yanlışlar

Suların ısınması deprem olacağı anlamına gelmez

Suların çekilmesi deprem olacağı anlamına gelmez

Denizde kıyının birkaç metre çekilmesi tsunami olacağı anlamına gelmez.

Radon gazında artış gözlenmesi deprem olacağı anlamına gelmez.

Hayvanlar depremi hissedebilirler ama hayvanlar deprem uyarısı yapmaz.

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

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

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

Deprem çantası abartılmaktadır. Dışarı çıkmak zorunda kalırsanız küçük bir
sırt çantası size yetecektir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde bazı afet kavramları ile depremlerin nasıl oluştuğu ve deprem önlemlerini nasıl
alınabileceği konusunda bilgi verilmiştir?
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Uygulama
Türkiye’de hemen hemen her bölgede deprem tehlikesi olmasının nedenlerini araştırınız?
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Uygulama Soruları
1. KAF ve DAF ne anlama gelmektedir?
2. Arabistan ve Afrika levhalarının Türkiye’de depremlerin meydana gelmesindeki
katkıları nelerdir?
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Bölüm sonu Soruları
1. Deprem nedir, nasıl oluşur?
2. Türkiye’nin Avrupa’nın sismik riski en fazla olan ülke olmasının nedeni nedir?
3. Aktif fay zonu nedir?
4. Türkiye’de deprem oluşmasına neden olan ana etkenler nelerdir?
5. KAF ve DAF Türkiye’de hangi noktalarda deprem riski yaratmaktadır?
6. Depremler ve volkanların dünyanın birçok bölgesinde çakışmalarının nedeni nedir?
7. Afet Yönetimi nedir? Aşamaları nelerdir?
8. Risk ve Kriz yönetimi arasındaki fark nedir?
9. Mikro bölgelendirme çalışması nedir?
10. Bir toplumun depremleri en az zararla atlatması için deprem öncesinde nasıl
çalışmalar yapılmalıdır?
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2. DEPREMLERDE MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

27

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Deprem sırasında nasıl davranmalıyız
2. Depremlerde Müdahale
3. Depremlerde Arama
4. Depremlerde Kurtarma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Müdahale nedir?
2. Depremlerde arama nasıl yapılır?
3. Depremlerde kurtarma nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Müdahale

Müdahale kavramının
öğrenilmesi

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet, uygulama
Pratikleri

Depremlerde Arama
Çalışmaları

Depremlerde arama
çalışmaları nasıl yapılır

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet, uygulama
pratikleri

Depremlerde
Kurtarma Çalışmaları

Dpremlewrde Kurtarma
çalışmaları nasıl yapılır.

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet, uygulama
pratikleri
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Anahtar Kavramlar


Deprem sırasındaki davranışlarımız



Depremlerde Müdahale



Depremlerde Arama



Depremlerde Kurtarma
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Giriş
Afet çalışanları için en az istenen,, hatta hiç istenmeyen aşama müdahale aşamasıdır.
Ne yazık ki ülkemizde hâlâ müdahale çalışmaları önlem va hazırlık çalışmalarının önünde
gelmektedir. Bu aşama kriz anı olduğu için afetin en kritik aşamasıdır. Bu aşamayı atlatmanın
en kolay ve akılcı yolu hazırlık çalışmalarının yeterli olmasıdır. Ancak, eğer afet öncesi
çalışmalar yetersiz ise bu aşamada acil durum afete dönüşür. Bu durumda yapılacak tek
şey bu aşamayı hızlı bir şekilde atlatmaktır. Bunun tek yolu da hızlı ve bilinçli harekettir. Bazı
bilgileri öğrenmeden önce öğrennemiz gereken önemli bir madde var: Depremden
korunmanın tek yolu projesi olan ve zemin bina ilişkisine göre inşa edilmiş binalarda
oturmak. Diğer önlemler şansla hayat kurtaran önlemlerdir.
Müdahale aşaması; afetin oluşumunu takip eden ve afetin oluşundan hemen sonra
başlayarak, afetin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç saat, birkaç gün ila birkaç aylık bir süre
içerisinde yapılan acil müdahale faaliyetleridir. Bununla birlikte acil müdahale, sıkıntılı
yöneticiler, acılı ve şaşkın insanlar, yabancı ve zor bir çevre, sevimsiz kararların alınması,
yetersiz bilgi ve sıkışık zaman demektir. Ne olursa olsun afetlere müdahalede temel prensip,
“başlangıçta ne kadar hızlı ve verimli müdahale edilirse, o kadar az can ve mal kaybı”
şeklinde ifade edilir.
Artık burada büyük bir kriz ve ardından afet beklenmelidir. Deprem sırasında yapılan
çalışmalar, kurtarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalardır. Oysa aynı anda binaların içinde
büyük yaşam savaşları verilmektedir. Aynı durum burada da geçerlidir, eğer önceden hazırlık
çalışmaları yapmışsanız evinizin veya iş yerinizin içide nasıl hareket etmeniz gerektiğin
bilirsiniz. Ama eğer daha önce hazırlık yapmadısysanız evinizin içinde bir afet yaşamaya
başlamışsınız demektir. Depreme müdahale çalışmalarından önce, deprem anında nasıl
davranmamız gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapmak faydalı olacaktır.

2.1. Deprem sırasında nasıl davranılmalıdır?
Paniği Önleyin: Deprem sırasında kaçınmanız gereken ilk şey paniktir.
Televizyonlara çıkan bazı Afet uzmanları (!!!) “panik olmayın” demenin yanlış olduğunu
söyleyip duruyorlar. Bunları söyleyen sözde afet uzmanları, afet anında afet bölgesine
gideceklerine televizyonlarda demeç verdiklerinden, afet anında insanların neler yaşadıklarını
görme şansını hep kaybediyorlar (!). Afetler hakkında insanları bilgilendirmek için yıllarca
afetlerde çalışmış olmak ve o atmosferi yaşayarak tecrübe etmiş olmak gerekiyor. Kitap
okuyarak, çeviri yapılarak afetler öğrenilemez. Öğrenilemediği gibi de insanlar yanlış
bilgilendirilir.
Oysa üzerine basa basa söylüyoruz, başta deprem olmak üzere her türlü afette paniği
önlemek zorundasınız. Birçok depremde binası yıkılmadığı halde panik halinde, sağa sola
koşturan insanların sonunun ölüme kadar giden, ciddi yaralanmalar yaşadığını gözlerimizle
gördük. Panik olmadığı için sağ kalan insan sayısı hiç de az değildir. Panik durumu, sadece
deprem veya yangında değil, yaşamınızın her anında size zarar verebilir. Deprem sırasında
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paniğe kapılmazsanız hem kendinizin hem de yanınızda bulunanların yaşamlarını
kurtarabilmek için daha sağlıklı kararlar verebilirsiniz.
Bunu bir örnekle açıklarsak daha anlaşılır hale getirmiş oluruz. Deprem olduğunda bir
yapı marketin içerisindeyseniz, sarsıntı başladığında herkesin panik içinde kapılara hücum
ettiğini göreceksiniz. İnsanlar panik halinde bir an önce dışarı çıkmak isteyeceklerdir. Bu da
ciddi bir yaralanma ve can kaybına yol açar. Çünkü insanlar panik halinde birbirlerini ezerler.
Oysa dışarı kaçmak yerine üzerinize düşecek cisimlerden korunup biraz sakin olursanız çok
değil en fazla birkaç dakika içinde hiç acele etmeden dışarı çıkabilirsiniz.
Panik olmamak için olay hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Bir olayı ne kadar iyi
öğrenirseniz o olaydan o kadar az çekinirsiniz. Bilgi toplumlarında bu böyledir.
Deprem sırasında bina içindeki davranışlar: Zemin kattakiler dışarı çıkmalı, diğer
kattakiler depremin bitmesini beklemelidir. İlk sarsıntının hissedildiği anda zemin katta
olanlar, daha önce yapmış oldukları deprem durum plânına uygun olarak en kısa sürede dışarı
çıkarak binadan uzaklaşmalıdır. Bu çıkış için süre vermenin fazla bir anlamı yoktur.
Çıkılabilecek en kısa sürede dışarı çıkılmalıdır. Ancak dışarı çıkmak tam bir çözüm değildir.
Eviniz sağlamsa evde kalmanız daha güvenlidir.
Diğer katta bulunanlar ise daha önce evlerinin içinde belirlemiş oldukları korunma
bölgelerine saklanmalıdır. Bu korunma bölgeleri yataklar, banyo küvetleri, çamaşır
makineleri, çekyatlar, bulaşık makineleri ve içi dolu çeyiz sandıkları gibi ağırlık merkezleri
yere yakın, geniş hacimli ve dayanıklı nesnelerin yanlarındaki boşluklardır. Bu nesneler ezilip
büzülmekte, ama kesinlikle yok olmamaktadırlar.
Okullarda ise sıraların altına girmek yerine yanlarına yatmak daha mantıklıdır.
Ancak eğer bina çürükse bu masaların koruma özelliği yoktur. Geniş hacimli, ağırlık
merkezleri yere yakın, dayanıklı nesneler enkaz hâline gelen binalarda üzerlerine düşen kolon,
kiriş veya tavanlara karşı direnebilmektedirler. Direnen nesneler, insanların nefes alarak
yaşayabilecekleri boşlukları oluşturabilirler. İşte bu boşluklara yaşam boşluğu adı verilir.
Yaşam boşluğu oluşturabilecek nesnelerin yanında cenin pozisyonu alarak
korunabilirsiniz. Cenin pozisyonu, en küçük yer kapladığınız bir konumdur. Sırtınızı yanına
yattığınız nesneye dönüp yan yatarak bu pozisyonu almanız, hem ellerinizle başınızı
korumanızı hem de üzerinize düşebilecek cisimleri daha iyi görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca
böbreklerinizden biri bu pozisyonda daha az zarar görecektir. Cenin pozisyonu alarak
kurtulan birçok insan olmuştur.
Ancak bu sözünü ettiğimiz yöntem, yıkılması muhtemel binalar için geçerlidir. Sağlam
binalarda yapılacak tek şey bir yere tutunarak depremin geçmesini beklemektir.
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Şekil 2.1. Deprem sırasında yıkılma olasılığı olan bir binada yapılması gerekenler
Depremden korunmanın en sağlıklı yolu ise sağlam binalarda yaşamaktır. Bunu asla
aklınızdan çıkarmayınız.
Deprem kurtarma çalışmaları sırasında daha önce uyguladığımız bazı bilgilerin
yetersiz kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler inşaat standartlarına göre yapılmış olan binalar
için geçerlidir. Oysa 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri,
binalarımızın çoğunun inşaat standartlarına göre yapılmadığını ortaya koymuştur. Örneğin,
masaların altına girerek korunmanın temelinde binaların çok sağlam olması yatmaktadır.
Sağlam bir masanın altına girerek sadece yukarıdan düşen cisimlerden korunabiliriz. Bina
yıkılacak olursa masalar da bina ile birlikte yerle bir olmaktadır. Aynı şekilde kapı pervazları,
kolon ve kirişler de can kurtarma yerine tam tersine insanların ölümüne yol açmaktadır.
Marmara ve Düzce depremlerinde yüzlerce insan, bilinçli olarak bu tür yerlerde saklanmış ve
tümü yaşamını kaybetmiştir.
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Şekil 2.2: Depremde yıkılma olasılığı olan bir binada korunma bölgeleri
Kolon ve kirişler ise kurtarma çalışmaları sırasında birçok insanın çıkarılmasını
zorlaştırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Ayrıca bina yıkıldığı zaman üzerinize ilk düşecek
cisimler de bunlardır. Deprem sırasında sarsıntı nedeniyle pencerelerden düşerek hayatınız
kaybedebilirsiniz. Bu yüzden pencerelerden uzak durun. Binanız yıkılmasa bile merdivenler
zarar görebilir. Panik hâlinde dışarı çıkmaya çalışırken yıkılmış veya kısmen zarar görmüş
merdivenlerden düşerek yaralanabilirsiniz. Bu bilgilerin yıkılan binalar için olduğunu asla
unutmayınız.
Yatak yanları: Yatak odalarında deprem sırasında yatağın her iki yanına yatmak iyi
bir korunma sağlayabilir. Enkaz haline gelen bir binada yatağın üst ve altı tamamen tahrip
olurken yatak kenarlarında, bir insanın korunacağı kadar yaşam boşluğu kalmaktadır.
Yatakların yanlarına cenin pozisyonu alarak yatmak yatak odasında yapılacak en akılcı
harekettir.
Döküm küvetler: Banyolarda bulunan döküm küvetlerin yanlarında önemli yaşam
boşlukları oluşmaktadır. Deprem sırasında eğer banyodaysanız bu tür küvetlerin yanına cenin
pozisyonunda yatmak yapılacak en sağlıklı harekettir.
Çamaşır makineleri: Üzerine düşen ağır cisimlerin baskısı altında ezilen, büzülen ama
kesinlikle yok olmayan çamaşır makinelerinin yanına, cenin pozisyonu alınarak yatılmalıdır.
Çekyat kenarları: Üzerlerine düşen ağır cisimlere karşı esneyerek direnen çekyatların
kenarlarında da önemli yaşam boşlukları oluşmaktadır.
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Para kasaları: İş yerlerinin çoğunda ve bazı evlerde de bulunan çelik para kasaları
önemli bir korunma nesnesidir. Bu tür cisimlerin kenarlarında da kurtarma çalışmaları
sırasında önemli yaşam boşlukları tespit edilmiştir.
Çeyiz sandıkları: İçi dolu çeyiz sandıkları da düşen tavanları tutarak önemli yaşam
boşlukları oluşturmaktadır.
Bulaşık makineleri: Aynı çamaşır makinesi gibi, bulaşık makinelerinin yanlarında da
önemli yaşam boşlukları oluşmaktadır.
Fırınlar: Tek başına fazla koruyucu özelliği olmamakla birlikte, mutfak tezgâhı içinde
bulunan bulaşık makinesi ve buzdolabı ile birlikte çok büyük yaşam boşluklarının oluşmasına
neden olmaktadır.
Buzdolapları: Sallanma nedeni ile devrilme tehlikesi olsa bile iyi monte edildiği
takdirde tek başına mutfağın önemli bir bölümünü ayakta tutacak özelliğe sahiptir. Devrilse
bile kapladığı alan yaşam boşlukları oluşturabilir.
Deprem sırasında bina dışında veya enkaz altında kalmış bir kişinin davranışları
aşağıdaki şekilde (Şekil 2.3) özetlenmiştir.

Şekil 2.3: Bina dışında veya enkaz altında kalanların davranış şekilleri
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2.2. Enkaz Altında Kalanlar Nasıl Davranmalıdır
Enkaz altında kalanlarla yaptığımız görüşmelerde, “başlarına gelenleri kabul ederek
sakin olduklarını söylemişlerdir” Bu sakinlik, onların kurtulmasında çok önemli bir rol
üstelenmiştir. Enkaz altında kalanların nasıl davranması gerektiği şekil 2. 3 de detaylı olarak
anlatılmıştır.
Deprem sırasında dışardaysanız, elektrik telleri ve direkleri, pencereler, binalar ve
köprüler gibi üzerinize düşebilecek cisimlerden uzak durmalısınız. Araba içinde iseniz arabayı
hemen güvenli bir yere çekin ve bekleyin. Araba güvenli bir yerde değil ise arabayı hemen
terk edin. Araba bir köprü altında veya otoparkta iken depreme yakalanırsanız hemen
arabadan inerek arabanın yanına yatın. Arabanın içinde kalmayın. Arabanın metal aksamı
yüzünden araba ezilse bile yanında yaşam boşlukları oluşabilmektedir.

2.3. Deprem Bitiğinde Nasıl Davranılmalıdır
Genel kural hep aynıdır. Asla panik olmayın ve sakin düşünüp nasıl hareket
edeceğinize karar verin. Her şeyden önce evinizi gözle kontrol edin. Kolon ve kirişlerde
çatlama-patlama olmamışsa, yani eviniz sağlamsa dışarı çıkmamanız daha iyi olur. Ancak
evinizde hasar varsa sakin olarak yavaş hareketlerle dışarı çıkın. Deprem sonrası yapılacaklar
Şekil 2.4 de dataylı olarak anlatılmıştır.

Şekil 2.4: Deprem sonrasında yapılması gerekenler.

2.4. Depremlerde Müdahale
Müdahale aşaması kısaca; İlk haber alımı ve bölgeye ulaşım, güvenliğin sağlanması,
varsa yangınların söndürülmesi, gereksiminlerin belirlenmesi, sağlık ekiplerinin devreye
girmesi, Arama – Kurtarma ekiplerinin çalışması, haberleşmenin sağlanması, tahliye, geçici
37

barınma alanlarının korunması, yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak sağlanması, çevre
sağlığının düzenlenmesi, hasar tespiti ve tehlikeli yıkıntıların hızla kaldırılması aşamalarını
kapsar. Yani müdahale aşaması, doğrudan doğruya afetle mücadel aşamasıdır. Arama
Kurtarma dersi kapsamında detaylı olarak işlediğimiz bu konuya fazla değinmeyeceğiz.
Dersin uygulamasında bu konuyla ilgili çalışmalar yapılacaktır.

2.4.1. Depremlerde Arama ve Kurtarma Çalışmaları
Her arama kurtarma çalışmasında olduğu gibi depremde de öncelikle güvenlik ön
plandadır. Kendi güvenliğini sağlayamayan, başkasının güvenliğini sağlayamaz. Dolayısıyla
kurtarmak isterken kurtarılacak duruma düşülebilir. Enkaz dinlemesi yapılırken mutlaka kaçış
noktalarının belirlenmesi gerekir.
Sesli Arama: Enkazın etrafına arama personeli yerleştirilerek sessizlik sağlanır ve
önce üç kez bağırılarak üç kez de metal bir çubuğa vurularak enkaz altında kalanlara mesaj
verilmesi ve sonra enkazdan gelecek seslerin dinlenmesine dayanır.
Cihazla Arama: Dinleme cihazları veya görüntüleme cihazlarıyla yapılır. Dinleme
cihazı ile, çevrede mutlak sessizlik sağlanarak enkaz altında kalan insanların varlığı
saptanmaya çalışılır. Görüntüleme cihazı olarak kullanılan termal kameralar ise enkaz
altındaki canlının vücut ısısına göre arama yapılmasına olanak sağlar.
Köpekle Arama: Köpekler deprem arama kurtarma çalışmalarında çok işe
yaramaktadır. Ancak özellikle sıcak mevsimlerde, birkaç gün sonra çevreden yayılan çeşitli
kokular nedeniyle köpeklerin verimi düşer.
İhbarla Arama: En etkili yöntemdir. İnsanlar enkazda canlı varsa ihbar ederler. Tek
sakıncası, bazen kendi cenazelerini çıkarttırmak için arama-kurtarma ekiplerine canlı varmış
gibi yanlış ihbar yapmalarıdır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde depremler ve depremlere karşı alınması gereken önlemler anlatılarak öğrencilerin
deprem konusunda daha bilinçli olmaları sağlanmaya çalışılmıştır.
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Uygulama
Farklı toplumlarda alınan deprem önlemlerini araştırarak, Türkiye’de alınan deprem
önlemeleri ile karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Deprem önlemleri ifadesinden ne anladığınızı yazınız?
2. Depreme önlem alınabilir mi? Aranızda tartışınız.
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Bölüm sonu Soruları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yıkılan bir binada, bir daire içindeki korunma bölgeleri hangi noktalardır?
Deprem sırasında paniği önlemek neden önemlidir?
Deprem sırasında yıkılma riski olan bir binada nasıl davranmalıyız?
Deprem sırasında yıkılma risk olmayan bir binada nasıl davranmalıyız?
Deprem sonrasında nasıl davranmalıyız?
Enkaz altında kalan biri nasıl davranmalıdır?
Depremlerde arama çalışmaları nasıl yapılır?
Arama-kurtarma çalışmaları afet yönetiminin hangi aşamasında yer alır?
Masa altına girerek korunmak hangi tür binalar için geçerlidir?
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3. DEPREMLERDE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afetlerde İyileştirme kavramı
2. Ekonomik İyileştirme
3. Fiziksel İyileştirme
4. Psikolojik İyileştirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İyileştirme nedir?
2. Ekonomik İyileştirme nasıl yapılmalıdır?
3. Fiziksel İyileştirme nasıl yapılmalıdır?
4. Psikolojik İyileştirme nasıl yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ekonomik iyileştirme

Ekonomik iyileştirmenin
gerekçeleri ve nasıl
yapılacağı

Ekonomik iyileştirme üzerine
yapılan çalışmaların incelenmesi,
ders notları, internet

Fiziksel iyileştirme

Fiziksel iyileştirmenin
gerekçeleri ve nasıl
yapılacağı

Fiziksel iyileştirme üzerine
yapılan çalışmaların incelenmesi,
ders notları, internet

Psikolojik iyileştirme

Psikolojik iyileştirmenin
gerekçeleri ve nasıl
yapılacağı

Psikolojik iyileştirme üzerine
yapılan çalışmaların incelenmesi,
ders notları, internet
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Anahtar Kavramlar


Ekonomik İyileştirme



Fiziksel İyileştirme



Psikolojik İyileştirme
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Giriş
İyileştirme; afet sonrasında afet bölgesinde yaşayan ve afetten doğrudan etkilenmiş
insanlar ile afet bölgesine yakın olan yerlerde, afetlerden zarar görmüş insanlar için yapılan
çalışmalardır. İyileştirme; konutların yeniden inşası, su temini, ekonomik kayıpların
karşılanması, yıkılan evlerin yerine yenilerinin yapılması, iletişim, eğitim, ulaşım ve altyapı
hizmetlerinin yeniden verilmeye başlanması, ekonomik canlanmanın sağlanması, tarımsal ve
endüstriyel üretimin yeniden başlaması, güvenliğin sağlanması, yemek sorununun çözülmesi
enkazın kaldırılması ve çevre düzeninin yapılandırılması konularını kapsar.
İyileştirme; tüm ekonomik, fiziksel ve psikolojik sorunların çözülerek afet öncesi
durumlarına göre daha iyi bir seviyeye getirilmesi için atılması gereken tüm adımları
kapsayan uzun bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı ve hızlı işlemesi, normal yaşama dönüşü de
hızlandırır.
Bütünleşik afet yönetiminin ana amaçlarından biri iyileştirme çalışmalarına çok az
para ve zaman ayrılmasını sağlamaktır. Biraz daha açacak olursak, önlem ve hazırlık
çalışmalarının sağlıklı yapıldığı bir bölgede meydana gelen olayın afete dönüşmesi zor olur.
Böyle bir olayda zarar azaltma çalışmaları başarıya ulaşmıştır. Dolayısıyla da iyileştirme
aşaması çok kısa olur ve az zararla kapatılır. Böylece iyileştirme, çeşitli alanlarda “toplum ve
bireylerin, işyerlerinin ve devlet kurumlarının kendi kendilerine çalışabilmeleri, normal
yaşama dönmeleri ve gelecekte olası tehlikelere karşı daha iyi korunmalarını sağlayacak
şekilde yeniden yapılandırılması” şeklinde tanımlanabilir. Afetin tehlikeli saat ve günleri
geçtiğinde, tüm dikkatler iyileştirmeye ve yeniden inşaya kayar. İyileştirme çalışmaları sadece
görevlilerin yapması gereken bir çalışma değildir. Afet sırasında ve sonrasında herkesin
üzerine düşeni yapması iyileştirme çalışmalarına büyük katkı verir. İyileştirme ve yeniden
inşa, afetin büyüklüğüne ve doğasına göre birkaç ay ile birkaç yıl sürebilir. Buna ilave olarak,
iyileştirmenin maliyeti çok yüksek de olabilir. Faklı kaynaklardan temin edilmesi gereken
mali yardım, devlet veya uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanabilir.
Afetin etkisi azalmaya başladığında afet çalışanlarının enerjisinin iyileştirme
çalışmalarına yönelmesi gereklidir. Çünkü afetzedeler en kısa zamanda bu konuda kamudan
bir hareket beklerler. Ancak afetin büyüklüğü, maliyetin yüksekliği ve coğrafik şartlar, bu
çalışmaların hemen başlamasını veya başladıktan sonra çok hızlı ilerlemesin engelleyebilir.
Bu durum afetin en can alıcı noktasını oluşturur. Çünkü afetzedeler hemen şikâyete başlarlar.
Bu nedenle tüm kurumların afet veya acil durum sonrasında kurumlarının işlevlerini devam
ettirmesi için “İyileştirme Planı” yapmaları gereklidir. Olay sırasında meydana gelen
hasarların tespiti için yetkililerin gelmesini beklemeden çalışmalar yapılmalı ve tüm hasarlar
belgelenmelidir. Olayın büyüklüğü ve küçüklüğüne bakılmadan, olayın etkisi azalır azalmaz
yeni bir olay veya afet için meydana gelecek sorunlar için mevcut olan acil durum planının
mutlaka güncellenmesi ve mevcut koşullara uygun hale getirilmesi gerekir.
Bu çalışmalar, kurumların hazır olduğunu göstermesi açısından da önemlidir.
Özellikle afet sonrasında Acil Durum Planı güncellemesi, hatalardan ders alındığının da

48

göstergesidir. Bu durum gelecekteki başka olaya hazırlık olarak ele alındığı için önceden
iyileştirme olarak da tanımlanabilir.

3.1. Ekonomik iyileştirme
Afetzedeler afet sonrasında ciddi bir şekilde istihdam sorunu yaşarlar. Birçoğu
çalıştığı iş yerinin zarar görmesi, iş ve sipariş hacminin azalması veya kendinden kaynaklanan
fiziksel bir nedenle işini kaybedebilir. Bu durum, hem kamunun hem de afetzedelerin
karşılaşacağı en büyük sorundur. Afetin etkisini hızla azaltmanın yolu afetzedelerin bir an
önce iş yaşamına geçmesinden geçer. Bu durum hem kamuyu rahatlatır hem de afetzedelerin
kendi başlarının çaresine bakmasının önünü açar ki afetzedelerin büyük bir çoğunluğu bunu
ister. Afetzedelere yardım etmek doğal bir afat sürecidir ama bu yardımın sürekli olması hem
kamu kaynaklarını sıkıntıya sokar hem de afetzedelerin kendilerini asalak olarak hissetmesine
enden olur.

3.2. Fiziksel İyileştirme
Afetlerin özellikle de depremin fiziksel zararı çok fazladır. Sel yüzünden yollar yıkılır,
evleri su basar. Heyelan yüzünden birçok kamu hizmeti aksar, evler toprak altına kalarak
kullanılmaz hale gelir. Deprem yüzünden konutlar, parklar, okullar, yollar vb. altyapılar büyü
zarar görebilir. Bu fiziksel yıkımın bir an önce toparlanması ve görüntüden kaldırılması
gereklidir. Bu afetzedeler için büyük bir motivasyon unsurudur.

3.3. Psikolojik İyileştirme
Çok fazla önemsenmeyen ama çok fazla etkisi olan bir konu da psikolojik
travmalardır. Afet anında yaşananlardan afet sonrasında yemek alımına kadar geçen bir dizi
süreç halkın psikolojik yapısını da bozmaktadır. Yiyecek, barınak, ilaç ve giyecek gibi temel
ihtiyaçları karşılanan insanların bu aşamadan sonra ruhsal ihtiyaçlarının da karşılanması
gereklidir. Yaşanan olayların büyük travmalara dönüşmemesi için mutlaka afetler konusunda
uzman olan psikologların iyileştirme çalışmalarında bulunması gereklidir. Bu konu daha
detaylı bir şekilde “Afetlerde İyileştirme Çalışmaları” dersinizde işlenecektir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde Afetlerde iyileştirme çalışmalarının nasıl yapıldığı ve neden yapılması gerektiği
anlatılmıştır?
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Uygulama
Afetler sonrasında yapılan iyileştirme çalışmalarının topluma yararlarını araştırını
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Uygulama Soruları
1. Afet öncesi yapılan önlem ve hazırlık çalışmaları mı yoksa afet sonrasında yapılan
iyileştirme çalışmaları mı daha maliyetlidir?
2. Hangi tür iyileştirme daha az maliyetlidir?
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Bölüm sonu Soruları
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İyileştirme nedir?
Bütünleşik afet yönetiminin amacı nedir?
Ekonomik iyileştirme nedir?
Ekonomik iyileştirmenin zorlukları nelerdir?
Fiziksel iyileştirme nedir? Neden yapılmalıdır?
Psikolojik iyileştirme yapılmazsa toplum ne tür zararlar görebilir?
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4. YANGIN VE YANGINLA MÜCADELE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Yanma ve Yangın Kavramları
2. Yangın üçgeni
3. Yangın Türleri
4. Yangın söndürmede kullanılan maddeler
5. Yangın söndürme
6. PASS formülü
7. Yangında Tahliye
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yanma Nedir?
2. Yangın Nedir?
3. Yangın türleri nelerdir?
4. Yangın söndürmede kullanılan malzemeler hangileridir?
5. Yangın nasıl söndürülür?
6. Yangından nasıl korunabiliriz?
7. PASS formülünü açılımı nedir?
8. Yangında tahliye nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Yanma ve yangın

Yanma ve yangın
kavramlarının
öğrenilmesi

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

Yangın Üçgeni

Yangına yol açan
etkenlerin öğrenilmesi

Yangın Üçgeni üzerine yapılan
çalışmaların incelenmesi, ders
notları, internet

Yangından korunma

Yangında nasıl
korunulams getrektiğini
öğrenilmesi

Yangından korunma üzerine
yapılan çalışmaların incelenmesi,
ders notları, internet
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Anahtar Kavramlar


Yanma



Yangın



Yangın Üçgeni



Yangın söndürme



PASS



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

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

4.2. Yanıcı Maddeler
Yanıcı madde (yakıt) denildiğinde, ısı karşısında yanıcı buhar ve gaz çıkarabilen ya da
kolaylıkla korlaşabilen maddeler kastedilmektedir. Belirli koşullar gerçekleşmesi durumunda
bütün maddeler yanabilir, fakat bu koşulların hepsinin aynı anda ve yeterli miktarda olması
her zaman mümkün olmayabilir. Yanıcı maddeler fiziksel olarak katı, sıvı ve gaz fazlarında
olabilir.
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Katı haldeki yanıcı maddelerin bir kısmı (örneğin odun, ahşap, kömür, tekstil
ürünleri vb.) ısı etkisi ile yanıcı gaz veya buhar çıkarmakta ve oksijen ile birleştiğinde
yanmaktadır. Katı haldeki bazı maddeler ise (örneğin parafin, mum, katı yağ gibi) ısı
karşısında önce eriyerek sıvı hale geçmekte ve sonra da buhar haline geçerek yanmaktadır.
Naftalin gibi katı fazdaki bir madde doğrudan katı fazdan buhar haline geçerek yanarken,
beyaz fosfor havayla temas eder etmez, karpit ve magnezyum tozları ise suyla temasa eder
etmez yanmaktadır. Bu nedenle, yangına müdahale edecek kişilerin yanan maddenin
özelliklerini iyi bilmeleri gerekmektedir. Aksi halde su ile yanan bir kattı maddeye suyla
müdahale edildiğinde yangın daha da büyütülür ve daha fazla zararlar ortaya çıkabilir.
Sıvı haldeki yanıcı maddeler, genellikle buharlaştıktan sonra yanmaktadır. Bu
sıvıların bir kısmı normal havada buharlaşırken bazıları ise düşük sıcaklıklarda, sıfırın
altındaki sıcaklıklarda buhar fazına geçmektedir (örneğin benzin -7 °C’de buharlaşır). Bu tür
yanıcı maddeler katı maddelere göre daha hızlı ve kolay yanma özelliği göstermektedir.
Gaz halindeki yanıcı maddeler, katı ve sıvı haldeki maddelere göre daha kolay ve
hızlı yanmaktadır. Oksijen ile temasa geçmeleri belirli oranlarda olmalı, aksi halde yanma
olayı patlama şeklinde gerçekleşmektedir.

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

4.4. Isı
Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik hareketlerinin seviyesinde
görünen enerji türü olarak tanımlanabilir. Bütün maddeler belli bir ısıya sahiptirler, burada
ısının seviyesinin bir ehemmiyeti yoktur. Isı yükseldikçe maddenin moleküllerinin hareket
hızları da o nispette artar. Bu ise madenin moleküllerinin oksijen ile birleşimlerine imkân
verir. Bu olayın adı da yanmadır. Bir maddenin yanmaya başlaması için çoğunlukla ısıya
ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu ısı enerjisi birçok kaynaktan meydana gelmektedir. Isı
kaynaklarını genel olarak aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
Açık Alevler: Oksijen kaynağı, mum alevi, kibrit alevi, yanıcı sıvı ve gaz
borularından meydana gelen kaçakların tutuşması sonucu ortaya çıkan alevler vs. yani alevini
gördüğümüz ısı kaynaklarıdır.
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Elektrik: Elektrik tesisatları, jeneratörler, elektrikli ısıtıcılar ve elektrikli cihazlar
yangını başlatmaya yeterli ısı açığa çıkarabilirler.
Aşırı Isı: Sıcak işlemlerin yapıldığı yerlerde ısı kontrol sensörlerin görev yapmamaları
sonucu ısının gereğinden fazla artması olayından meydana gelir.
Kızgın Yüzeyler: Eritme potalarının, buhar borularının, kurutucuların, fırınların,
bacaların, vs... dış yüzeyleri kızgın yüzeyler olarak adlandırılırlar.
Kendi Kendine Tutuşma: Maddelerin kendi üzerlerinde depolanan ısı enerjisi
dolayısıyla her hangi bir dış etki olmaksızın yanmaya başlaması.
Kıvılcım: Mekanik aletlerden, duman bacalarından, egzoz borularından, elektrik
kaynağından, metal kesme işlemlerinden vs. oluşan kıvılcımlar.
Statik Elektrik: Maddelerin yüzeyleri üzerinde sürtünme sonucu üretilen elektriksel
yükten dolayı oluşur. Aşırı yüklenen maddelerin üzerindeki elektriksel yükün herhangi bir
sebeple deşarjı esnasında oluşan kıvılcım yanmayı başlatabilir.
Sürtünme: İki maddenin birbirine sürtünmesiyle açığa çıkan ısı enerjisi yanma
hadisesini başlatır.
Doğal Isı Kaynakları: Güneş, yıldırım ve volkanlar.
İstanbul’da 2011-2016 yılları arasında meydana gelen yangınlara ait İstanbul itfaiyesi
tarafından yapılan istatistik çalışmaları, meydana gelen yangınlarının kaynaklarının dağılımını
ortaya koymaktadır (Çizelge 1).
Çizelge 1: İstanbul’da 2011-2016 yılları arasında meydana gelen yangınların
kaynakları (İBB 2016).
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Çizelge 1’e göre 2011-2016 arasındaki altı yıllık dönemin ortalaması göz önüne
alındığında ilk üç sırada yangınların yaklaşık %44,0’ının sigara, %20,9’unun elektrik kontağı
ve %9,5’inin kasıt (sebebi meçhul) nedenlerinden kaynaklandığı gözlemlenmiştir. 2016 yılına
baktığımızda ise; ilk üç sırada %39,7’ile sigara, %21,5’ile elektrik kontağı, %9,5’ile kasıttan
kaynaklandığı görülmektedir. Yine Tablo 1’de görüldüğü üzere 2011-2016 yılları arasında
sigara kaynaklı yangınlarının sayısının toplam yangınların içindeki oranı % 50-55 bandında
iken 2011 sonrası %45-50 seviyesine indiği gözlemlenmektedir. Bu düşüşte Sağlık
Bakanlığının ülke çapında yürütmüş olduğu “Dumansız hava sahası” uygulaması sonucu
sigara kullanımındaki düşüş ve İstanbul İtfaiyesinin yürütmüş olduğu farkındalık artırma ve
bilinçlendirme çalışmalarının etkisi olduğu yorumu yapılabilir (İBB 2016).

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

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

4.5.2. B Türü Sıvı Maddeler Yangını
Bu tür yangınlar, benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, solvent, katran
gibi yanıcı sıvı maddelerin yanması ile meydana gelen yangınlardır. Bu tür yangınların temel
özellikleri korsuz, alevli yanmalarıdır. Sıvı yanıcı maddeleri üç sınıfa ayırmak mümkündür.
Su ile karışmayan sıvı yakıtlar; petrol, benzin, yağlar, boyalar vb. Bunların özgül
kütleleri sudan hafif olduğu için devamlı suyun üstüne çıkarlar ve yanmaları suyun
üzerindedir. Bu tür yangınlarda zincirleme reaksiyonların kırılması ve yüzeyin oksitleyici
ortamla ilişksinin kesilmesi ya da seyreltme önemlidir.
Ağır yağlar; Katran, asfalt, gres gibi ağır yanıcı sıvı yağlardır. Bu tür yanıcı sıvı
maddelerin neden olduğu yangınlarda soğutma, boğma ve zincir reaksiyonlarının kırılması
yönünde etkili olan söndürücüler kullanılır.
Su ile karışabilen sıvı yakıtlar; bu tür yakıtın en bilinen örneği alkollerdir. Bunların
sebep olduğu yangınlarda soğutma, boğma, konsantrasyonlarını düşürme, zincir reaksiyonları
kırmak için etkili söndürücüler kullanılır.
Sıvı yangınların temel söndürme prensibi boğma, ideal söndürücü maddesi köpük ve
BC tipi Kuru Kimyevi Tozdur (KKT). Fakat başlangıç ve küçük çaplı yangınlarda CO 2 ve
KKT kullanılabilir.

4.5.3. C Türü Gaz Yanıcı Maddeler Yangını
Bu tür yangınlar, metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı, doğalgaz ve hidrojen
gibi yanıcı gaz maddelerinin yanması ile meydana gelen yangınlardır. Bu tür yangınların
temel özelliği patlamadır. Temel söndürme prensibi boğma, temel söndürme maddesi ise BC
tipi Kuru Kimyevi Toz (KKT)’dur.

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

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

4.6.1. Soğutarak Söndürme
Yangınların %90’ında suyla soğutarak söndürme prensibi kullanılır. Suyun sahip
olduğu fiziksel ve kimyasal özellikleri, yanıcı maddeyi boğma, yanan cismin su içine atılması
sonucu oksijeni azaltma ve yanıcı maddeden ısı alarak yangının söndürülmesinde en büyük
etken olmaktadır. Yangın üçgenini oluşturan ısı, oksijen ve yanıcı maddeden ısının düşmesi
ve oksijenin azaltılarak söndürülmesinde en etkili söndürücüdür.
Soğutma işlemi aynı zamanda yanan maddenin dağıtılmasıyla da yapılabilir. Bu
şekildeki söndürme yalnız A türü katı madde yangınlarında uygulanabilir. Örneğin; toplu
halde yanmakta olan odunları birbirinden ayırdığımızda toplam ısıyı bölmüş olacağız ve
dolaysıyla bu ayırma işlemi soğumaya ve yangının kendiliğinden sönmesine neden olacaktır.
Yanan madde üzerinde kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan
maddenin ısısının düşmesine neden olmaktadır. Bu tip (soğutarak) söndürme ilkesi ile
başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir. Büyümüş veya belirli boyutlara gelmiş
yangınlarda üfleme yangına daha fazla oksijen sağlayacağından yangının büyümesine neden
olur. Bu nedenle bu tür durumlarda bu söndürme tekniği kullanılmaz.

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

4.6.3. Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırma
Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin ortadan kalkması sonucu yangının
söndürülmesidir. Her ne kadar sıvı yakıtlarda da kullanılıyor olsa da, özellikle C türü
yangınlarda yanıcı madde olan gazın kaynağından kesilmesiyle yanıcı madde ortadan kalkmış
olacaktır. Ancak, her ne kadar yanıcı madde olan gaz ortadan kaldırılmışsa da gaz yangınının
dönüştürmüş olduğu yangın türüne uygun olan diğer söndürme yöntemleri kullanarak
söndürme yapılır.
Diğer bir yöntem de tüm yakıt (yanıcı madde) tükeninceye kadar yangının sürmesine
izin vermektir. Genellikle gaz yangınlarında geçerli olan bu yöntemde etrafa sıçrama tehlikesi
olan bölgelerde soğutma yaparak kontrollü bir şekilde yakıtın yanarak bitmesini beklemektir.
Yukarıda anlatılan yöntemlerin dışında bir yangının söndürülmesinde yakarak
söndürme ve ara boşluk oluşturarak söndürme yöntemleri de kullanılmaktadır. Yakarak
söndürme yöntemi genellikle orman, ekin ve firez yangınlarında çokça uygulanan bir
yöntemdir. Bu yöntemde yangının karşı istikametinden yakılmak suretiyle yangına karşı
söndürme yapılır. Uygulamada, arazinin genişliği, kurumuş bölgenin konumu, rüzgârın yönü
dikkate alınarak tek sıra halinde ve çok kişiyle yapılır. Ara boşluk oluşturma yöntemi ise
özellikle sık yapılı mahalle yangınlarında, orman ve firez yangınlarında bu yöntem etkin
olarak kullanılmaktadır.
Rüzgârın etkisiyle yayılan yangının genişlemesini önlemek amacıyla orman
yangınlarında yanan kısım ile yanmayan kısım arasındaki ağaçlar kesilir ve otlar temizlenir.
Ağacı kesilen kısma gelen yangın yanıcı madde bulamayınca sönecektir. Ekin ve firez
yangınlarında traktörlerle toprağı sürerek yüzeyi yanıcı maddeden arındırmak suretiyle yangın
geldiğinde yine bu bölgede yanıcı madde bulamayınca sönecektir. Aynı yöntem büyük
mahalle yangınlarında da şartlar yerine geldiğinde uygulanmaktadır.

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

Söndürme Maddesi

A

B

C

1000 V’a kadar
D

Elektrik

Su

X

Köpük

X

X

ABC Toz

X

X

X

BC Tozu

X

X

X

CO2

X

X

X

Halon

X

X

D Tozu

X

4.7.1. Su
Su, yangın söndürme malzemeleri içinde en ucuzu en kolay temin edilenidir. Su,
fiziksel özelliği nedeniyle iyi bir söndürücü olması nedeni ile tercih edilmektedir. Suyun
kullanımında avantajlı olduğu kadar dezavantajlı olduğu durumlarda bulunmaktadır.
Söndürmede Suyun Faydaları:


Su, yangın söndürme maddelerinin en ucuz olanıdır.



Su, zehirleyici olmayan kimyasal olarak nötr bir maddedir.



Su, ahşap, tekstil, kâğıt vb. yangınlarında etkili bir söndürme maddesidir.


Su, viskozitesi düşük olduğundan çok akıcıdır. Bu özelliği dolayısıyla büyük
uzaklıklara kolaylıkla atılabilir.


Su, genelde kentlerde, sanayi bölgelerinde yeterli miktarlarda bulunur.
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Su, yangına kütlesel olarak yöneltileceği gibi özel hortum basları veya
sprinkler aracılığı ile sprey halinde püskürtülmesi ile buharlaşma kolaylaşır ve soğutma etkisi
en üst sınıra gelir.


Bulunduğu kabın seklini aldığından nakil ve kullanımı kolaydır.

Söndürmede Suyun Zararları:


Su, 0oC’nin altında donma özelliğinden dolayı kış aylarında temini zorlaşabilir,


Buz haline dönüşen suyun hacmi %10 oranında artış gösterdiğinden içinde
bulunduğu malzemeleri (boruları, hortumları) patlatabilir,

Yeterli miktarda nem ile temas halindeki hububat yeşermeye, şişmeye, başlar
hububat silolarına giren su, buzlanma durumundaki gibi hacmin artmasına, siloların
cidarlarının patlamasına neden olabilir,


Selüloz, kâğıt, tekstil ürünleri vs. çok miktarda su emebilir,


Suyla söndürme sırasında artan ağırlıklar nedeniyle üzerinde bulundukları
rafların, hatta döşemelerin çökmesine neden olabilir,


Su nedeniyle birçok madde özelliğini kısmen veya tamamen kaybeder,



Suyun kalsiyum karbür ile birleşmesi sonucu asetilen açığa çıkar,


Potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyumla suyun temasındaki kimyasal
tepkimeler, yüksek sıcaklıklarda, hidrojen oluşmasına, dolayısıyla patlamalara neden olur,

Kapalı ortamda korlaşmış karbonun sulanması, karbon monoksit ile hidrojen
gazları ortaya çıkacağından dolayı çok tehlikelidir,

İnşaat sektöründe ayrıca gübre olarak kullanılan sönmemiş kireç yanmaz
malzeme olmasına rağmen, suyla birleşmesinde yüksek miktarda ısı çıkartır, sıcak 400 oC ye
kadar yükselebilir, yakınında bulunan maddelerin alevlenmesine sebep olur.

Suda erimeyen yanıcı sıvıların, örneğin yağların, solventlerin veya tuz
banyolarının su ile söndürülmesi durumunda alevlenmiş, sıcaklığı yüksek değere ulaşmış
sıvıların üzerine düşen su tanecikleri aniden buharlaşmakta, hacimleri 2000 misli artmaktadır.
Oluşan köpükler nedeni ile sıvının tasması, alevlenen yüzeyin artması, hatta alevli sıvıdan
patlayan parçacıkların civara zarar vermesi olasıdır,


Alevlenmiş gazların söndürülmesinde suyun faydası yoktur.


İçinde elementler bulunan içme suyu, azda olsa iletkendir. Dolayısı ile yüksek
gerilim bulunan yerlerde, kısa mesafelerden, yoğun su ile müdahale edilmesi çok tehlikelidir.
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İçme suyu bazen içinde bulunabilecek fosfatlar veya asit karbonitten dolayı
yeterince korunmamış boruların paslanmasına neden olabilir.

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


Köpüğün yanıcı madde cinsine göre seçilmesi gerekir.



Köpüğün amaca uygun kullanılması uygulama hızına da bağlıdır.
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Köpük uygulama hızını gerekli minimum değerin üzerine çıkarmak genellikle
söndürme süresini kısaltır. Ancak minimumun üç katına ulaştığında süre kazancı azalır.
Minimumun altında ise söndürme süresi uzar, hatta gerçekleşmeyebilir.

Genelde hava köpükleri çevre sıcaklığında ya da düşük sıcaklıkta (2oC – 26 oC)
üretildiklerinde daha kararlı olurlar, deniz suyu kullanımı bir farklılık getirmez. Ancak,
deterjan, yağ artığı, petrol artığı gibi köpüğü bozucu maddelerle kirlenmiş olmamalıdır.

Köpük üretici cihazlarda çalışma sırasında uygun basınç koşullarının elde
edilmesi gerekir.

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

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


ABC tozu çok maksatlı olarak kullanılabilir.



Büyük sıvı yangınlarında dahi kuru toz ani söndürme etkisi oluşturur.



Köpükle unlasan kuru tozlar köpükle müşterek olarak kullanılabilir.



Kuru tozlu söndürücüler - 50 o C ile + 60 o C arasında kullanılabilir.



Kuru toz genelde sağlığa zarar vermez.



NaHCO3 temelli kuru tozlar asitlerin nötrleşmesinde kullanılabilir.

Kuru Kimyevi Tozun Dezavantajları;


Kuru toz kullanımı özellikle kapalı yerlerde toz ve kirlenmeye sebep olur.



Kuru toz bulutu yanıcı tozları havalandırabilir.



Kuru toz seyyar söndürücülerde yalnız kısıtlı miktarlarda bulunur.



Kuru toz müdahalesinde geri ateşleme dikkate alınmalıdır.

4.7.4. Gazlı Söndürücüler
Genellikle yanma özelliği olmayan gazlar, zehirlilik derecelerine ve yoğunluğuna
bağlı olarak yangın söndürmede kullanılırlar. Gazlı söndürücüler yangın sonrası temizlik
gerektirmemesi ve elektriği iletmemesi gibi özellikleri nedeni ile veri işleme ve
telekomünikasyon merkezlerinde, proses fabrikaları kontrol odalarında, güç santrallerinde,
kütüphane, sanat galerileri ve müzelerde, sahil platformların da, denizcilik kuruluşlarında,
radar, radyo istasyonlarında, kontrol kulelerinde, TV stüdyolarında ve film depolarında
tercihen kullanılmaktadır.
Başlıca gazlı söndürücüler; (a) karbondioksit (CO2), (b) halon ve alternatifi
söndürücüler, (c) NAF P-1, P-3, S-3, (d) İnergen gazlar, (e) HFC 227 ‘dir.
İyi Bir Gaz Söndürme Maddesi Nasıl Olmalı


Ozon tabakasını delme özelliği olmamalı,



Elektriği iletmemeli,



Paslanma ve korozif etkisi olmamalı,



Yangın söndürme sırasında diğer söndürücülerle uygunluk sağlamalı,



Toksik (zehirleyici) özelliği olmamalı,
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Atmosferde bozulmadan kalabilmeli (atmosferik)



Stoklandığında uzun süre kimyasal özelliğini kaybetmemeli,



Donanım maliyetleri az olmalı,



Yüksek verimliliği olmalı,



Canlılara ve çevreye zarar vermemeli, iz bırakmamalı,



Ucuz olmalı, Ucuza ve çabuk bütünlenmeli,



Endüstriyel alanda kullanıma uygun olmalı,


Bakımı ucuz, eğitimi kolay olmalı ve ürün buharları insan tarafından
solunmasında toksik (zehirleyici) etkisinin olmaması ve yangın söndürme sırasında çıkardığı
gazların canlılara ve atmosfere zararı olmaması gerekmektedir.

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

4.8.1. Yangın Riskine Göre Yangın Söndürme Cihazlarının Dağılımı
Az Tehlikeli Bölgeler İçin:
Her bağımsız alana 1 adet 6 kg.’lık yangın söndürme cihazı ile müteakip her 200
metrekare için 1 adet 6 kg.’lık yangın söndürme cihazı konulur.
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Çok Tehlikeli Bölgeler İçin:
Her bağımsız alana 1 adet 6 kg.’lık yangın söndürme cihazı ile müteakip her 200
metrekare için 2 adet 6 kg.’lık yangın söndürme cihazı konulur.
Motorlu Araçlar İçin:
Oturma yeri 14 kişiye kadar olan otomobillerde 6 kg.’lık yangın söndürme cihazından
1 adet bulundurulmalıdır. Oturma yeri 14 kişiden fazla veya tehlikeli madde taşıyan otolarda
6 kg.’lık yangın söndürme cihazından 2 adet bulundurulmalıdır.

4.8.2. Yangından Önce Yapılması Gerekenler

Acil durum telefonlarını öğrenin. İtfaiyeye nasıl haber vereceğinizi, ne
söyleyeceğinizi önceden planlayın.

Mutlaka yangın eğitimi alın. Bu konuda sivil toplum örgütlerinin veya
itfaiyelerin yangın eğitimi programlarına katılın.


Her yıl evinizin veya binanızın elektrik bağlantılarını kontrol ettirin.



Mutfakta davlumbaz filtrelerini her yıl değiştirin.



Apartmanınızın bacalarını her yıl mutlaka temizletin.


Evde çocuk varsa kibrit ve çakmak gibi yakılması kolay olan ateşleyicileri
çocukların ulaşamayacağı yerlere koyun.


Bir yangın sırasında nasıl davranmanız gerektiğini çok iyi öğrenin.



Evinizde mutlaka yangın tüpü ve yangın battaniyesi bulundurun.


Mutfak penceresinin ocağa uzaklığına dikkat edin. Rüzgâr sırasında perdeler
ocağa yaklaşarak tutuşabilir.

Yangın tüplerini kolay ulaşılabilecek yerlere yerleştirin. Bunu yaparken yangın
tüpü yerleştirme kurallarını uygulayın. Yani az riskli bölgelerde her bağımsız bölüme 1 adet
ve her 200 m2‘ye birçok riskli bölgelerde her bağımsız bölüme 2 adet ve her 200 m2‘ye 2 adet
yangın tüpü yerleştirin.


Yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin yapılmasını sağlayın.



Yangın tüplerinin duvarda 1.5 metre yükseklikte ve açıkta olmasını sağlayın.


Binanızda yangın alarmı varsa komşularınızla birlikte alarm başladığı zaman
nasıl hareket edeceğinizi planlayın.
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4.8.3. Yangın Sırasında Yapılması Gerekenler

Herhangi bir duman ve yanık kokusu hissettiğinizde soğukkanlı davranın ve
kontrol edin.

Eğer bir alev gördüyseniz bir yangın tüpüyle müdahale ederek hemen
söndürün. Küçük bir alevin 1-2 dakika içinde büyük bir yangına dönüşebileceğini unutmayın.
Söndürdükten sonra yeniden tutuşmaması için soğutma yapın. Eğer sönmediyse İtfaiyeye
haber verin.


Yangının çıktığı yerin açı adresini ve bina tipini mutlaka belirtiniz.



Eğer binanızda yangın alarmı varsa hemen butona basın.



Eğer yakınsanız elektik ve doğal gaz şalterlerini indirin.



Asla asansöre binmeyin.



Komşularınızı unutmayın.


Yangınlarda ölülerin çoğu alevlerden değil dumandan olur. Bu nedenle yoğun
bir duman birikim olmaya başladığında bulunduğunuz yeri terk edin.

Eğer yangın her tarafı sarmış ve siz kaçacak yer bırakmamışsa battaniye ve
benzeri malzemeleri ıslatarak bir odaya girin ve kapı kenarlarının iyice kapatın. Bu davranış
dumanın içeri girmesini kısa bir süreliğine de olsa önleyecektir.


Bu arada pencereden gözükerek orada olduğunuzu belli edin.


Eğer bulunduğunuz yerde sadece duman varsa bir bezi iyice ıslatarak ağzınızı
bu besle kapatın ve sürünerek ortamdan uzaklaşın. Çünkü duman çoğunlukla yukarıda kalır.


Binadan çıktıktan sonra asla geri dönmeyin.

4.8.4. Yangında Tahliye


Güvenli alana girdikten sonra tekrar güvensiz bölgeye gitmeyin.



Binadan çıktıktan sonra tekrar binaya girmeyin.



Dumanlı ortamda ilerlerken olabildiğince çömelin.



Kapıları açmadan önce elinizin tersiyle kontrol edin.



Tahliye sırasında geçtiğiniz kapıları kapatın.



Grup halinde iseniz birlikte kalmaya çalışın.
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Asansörleri kullanmayın.



Güvenli alana ulaşınca itfaiyeye haber verin.

75

Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde, yangını oluşması için gereken şartlar, yangın çeşitleri, söndürücüler ve yangına
karşı alınacak tedbirler işlenmiştir.
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Uygulama
Ülkemizde yangına yol açan davranışları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Yangına yol açan nedenler nelerdir?
2. Bir ateşi yangına dönüşmeden söndürmek için hangi eğitimleri almalıyız?
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Bölüm sonu Soruları
1. Yangın çıkması için gerekli koşullar nelerdir?
2. Yangın üçgeni nedir?
3. Oksijenin yangın olayındaki rolü nedir?
4. Isı kaynakları nelerdir?
5. A türü yangınlar nelerdir?
6. B türü yangınlar nelerdir?
7. C türü yangınlar nelerdir?
8. D türü yangınlar nelerdir?
9. Kaç türlü yangın söndürme yöntemi vardır?
10. Yangın söndürmede hangi maddeler kullanılır?
11. Yangın söndürmede su kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
12. PASS’ın açılımı nedir?
13. Yangın söndürme cihazlarını yerleştirme standardı nedir?
14. Bir yangın çıktığında nasıl davranmalıyız?
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5. ÇIĞDA ARAMA -KURTARMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Çığ Altında Kalmamak İçin Yapılacaklar
2. Çığ Arama Kurtarma Malzemeleri
3. Çığda Arama- Kurtarma Organizasyonu
4. Çığ arama Teknikleri – Hızlı Yüzey araması
5. Çığ Arama teknikleri Derin Kar Araması
6. Türkiye'de meydana gelmiş bazı çığ kazaları.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Çığ arama kurtarma malzemeleri nelerdir?
2. Organize çığ araması nasıl yapılır?
3. Hızlı yüzey araması nasıl yapılır?
4. Çığ sondası ile arama nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Çığ oluşum koşulları

Çığ oluşum koşulları
hakkında bilgi edinmek

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Çığ Arama Kurtarma
Malzemeleri

Çığ Arama Kurtarma
Malzemelerini
öğrenmek

Ders notları, sunumlar,
videolar, internet ve kaynak
kitaplar

Çığda arama kurtarma
pratikleri

Çığda arama kurtarma
çalışmaları hakkında
bilgi edinmek

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar
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Anahtar Kavramlar


Çığ



Çığ sondası



Çığ kaytanı



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

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

Şekil 5.1. (a) İstanbul Üniversitesi Dağcılık Kolu’nun yapmış olduğu güvenli bir çığ
geçişi. (b) Tipik bir çığ profili sunan bir rotadan düşen çığ ve dağcılar.
Kaçış: Toz kar çığını görünce size ulaşmadan yanlara doğru kaçmaya çalışın. Çığ ilk
aşamada çok hızlı olmadığı için birkaç saniye bile kurtulmanız için yeterli bir süre olabilir.
Ancak bunu farkedebilmeniz için doüada çok dikkatli olmak gerekir.
Çığla birlikte Hareket edersiniz: Tabaka çığı blok olarak hareket eder. Bu nedenle,
çığın kenarında veya üzerinde iseniz çığ hızlanmadan önce ilk birkaç saniyede ya çığın dışına
atlayarak ya da kazmanızla zemine tutunarak çığ bloğundan ayrılmaya çalışın. Bu çok kolay
bir hareket değildir ama yaşamnızı kurtarmak için denemeye değer. Hareket hızlandıktan
sonra kaçmanız mümkün olmaz.
Saklanın veya Tutunun: Çığdan kaçamayacak durumdaysanız arkasına sığınacağınız,
iri bir kaya parçası veya tutunacağınız büyük bir ağaç bulmaya çalışın. Çok büyük garantisi
olmazsa bile boş bir alanda çığa yakalanmaktan daha iyidir. Çünkü çığlar bazen büyük kaya
bloklarını taşıyabilecek veya önüne çıkan ağaçları sökebilecek büyük bir güce sahip
olabilirler.
Bağırın : Çığa yakalandığınızda bağırarak dikkat çekmeye çalışın.
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Yüzme Hareketi Yapın: Çığla hareket etmeye başladığınızda sırtüstü yüzmeye benzer
hareketler yaparak yüzeyde kalmak için çaba sarf edin.
Kenara Kaçmak: Hareketiniz her zaman kenarlara doğru olsun. Çünkü çığ profilli
vadilerin morfolojik yapısı gereği aşağılara doğru iyice kalınlaşarak iner. Kenar kısımlarda
kalırsanız bulunmanız daha kolay olur. Eğer elinizde baton varsa, en kısa zamanda atın çünkü
hareket serbestinizi kısıtlar. Bir malzemeye bağlıyken daha zor mücadele edilir.
Sırt Çantası: Bazı kaynaklar sırt çantasının yüzeyde kalmak için işe yarayabileceğini
söyler, ancak ağır sırt çantalarının hareket yeteneğini kısıtladığını da unutmamak gerekir.
Ancak sırtta kalmasının hem omuriliği koruma hem de çığ sonrasında yedek giysi ve ilk
yardım malzemesi bulma gibi avantajlarını da unutmamak gerekir. Ancak sırt çantası ağır ise
gömülmeye de yardımcı olabilir.
İkinci Çığ tehlikesi: Çığ düşen bir yerden ikinci bir çığ gelme olasılığı her zaman
yüksektir. Bu nedenle çığ düştükten sonra artık çığ riski kalmadı diye yolunuza devam
ederseniz hata yaparsınız. Dağda geri dönmek ayıplanacak bir şey değil.

5.2. Çığ Arama Kurtarma Malzemeleri
Çığ arama kurtarma malzemeleri kısıtlıdır. Bunun nedeni, kazazedelerin gömülü
olmaları ve çığların genellikle yüksek rakımlarda meydana gelmiş olmasıdır. Ancak olay
araçla gidilebilecek yerlerde olsa bile arama için iş makinelerinin kullanılmaması gereklidir.
Çığ sondası, çığ küreği, Bieps (Eğer çığ altında kalanlarda da bieps varsa işe yarar), çığ
köpeği ve kamp malzemeleri
Çığda Arama Cihazı (Bieps): Çığ altında kalanları kurtarmak için kullanılan etkili bir
cihazdır. Her personelin üzerinde bu cihazdan olması çığ altında kalındığında bulunma şansını
güçlendirir. Çünkü cihaz sürekli sinyal gönderir. Kazazededen yayılan sinyaller takip edilerek
kazazede bulunabilir.
Çığ arama cihazı olarak bilinen elektronik alet, çığ altında kalan kişiyi bulmakta
kullanılan temel alettir. Cihaz, işaret alacak veya verecek konuma ayarlanabilir. Kurtarma,
ekip üyelerinin her biri tarafından taşınan ve tüm tırmanış boyunca işaret verecek şekilde açık
tutulan bu cihazlara bağlıdır. Bir kar mağarası veya çığa açık bir alanda geceyi geçirirken bile,
cihaz işaret verecek şekilde gece boyu açık bırakılmalıdır. Çığ arama cihazlarının nasıl
kullanılması gerektiğini tüm ekip üyeleri doğru olarak bilmelidir. Bu beceri sık sık pratik
yapmakla geliştirebilir.
Ekip, her günün başlangıcında ve tırmanışa geçerken tüm cihazların doğru olarak
işaret verip aldığını kontrol etmelidir. Taze bataryalar ortalama 300 saat kullanılabilse de,
herhangi bir cihazın pilinin zayıflaması ihtimaline karşın yedek batarya taşımak iyi bir
fikirdir.
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Çığ Sondası: Çığ altında kalan kişiyi aramakta kullanılan, 1.25 cm çapında, 3 metre
uzunluğunda, içi boş veya dolu olabilen, gerektiğinde katlanabilen, sert alüminyum bir
borudur.
Çığ Küreği: Çığ profili açmak, blok kesmek, çadırın etrafına duvar örmek, çığ altında
kalanların yerinin tespit edildikten sonra kazarak çıkarmak gibi birçok işte kullanılan,
katlanabilir alüminyum kürektir. Üzerine kilogram ayarı olanlar tercih edilmelidir.
Çığ Kaytanı: Uzunluğu ile 10-30 metre arasında değişen, çoğunlukla perlondan
yapılmış, çarpıcı renklere sahip bir banttır. Her 2.5 metrede bir üzerinde ok işaretli baskılar
bulunur. Tehlikeli yerlerden geçilirken, bir ucu bele bağlanır diğer ucu ise serbest kalır. Bir
çığ durumunda serbest olan ucu bulanlar çığ altındaki kişiye ulaşabilirler.

5.3. Çığda Arama- Kurtarma Organizasyonu
Çığ altında kalmış olan birini çıkarmak için yapılacak ilk şey hemen aramaya
başlamaktır. İlk dakikalar çok önemlidir. Belki de küçük bir müdahale ile çığ altında
kalanların yaşamı kurtarılabilir. Bu arada mutlaka bir haberci gönderilerek yardım çağrısı
yapılır. Orada bulunanlar çığ altında kalan kişinin görüldüğü noktayı bildikleri için arama
çalışmasına buna göre başlarlar. Eğer ekipte bieps cihazı varsa çığ altında kalanı bulmak çok
daha kolay olur. Ancak çığ altında kalanda da bieps bulunması şarttır.
Daha çığ durmadan kurtarma başlamıştır. Başarılı bir kurtarmanın ilk adımı, şok anındaki zorlu bir harekete bağlıdır: kazazedenin en son görüldüğü noktaya birisi dikkat etmiş
olmalıdır. Bu son görülme noktasına bağlı olarak, aranılacak bölgeyi ayırın.
Yardım çağırmak amacıyla bölgeden ayrılmak çığ altında kalanı ölüme mahkûm
etmek demektir. Yardım için bir kişinin gönderilmesi yeterlidir. Bu gönderme de ilk 15-20
dakikadan sonra olmalıdır. Çünkü bu dakikalar çok önemlidir ve insan gücüne ihtiyaç vardır.
Çığ altındaki kişinin hayatı, kesinlikle yerinin hızla bulunmasına ve hızla çıkarılmasına
bağlıdır. İlk 15–20 dakika içinde bulunan birisi eğer bir darbe almamışsa yaşama şansı kabaca
% 90’dır. Kazazede bulunup çığ altından çıkarılınca veya arama çabalarının tümü sonuçsuz
kalınca birisini yardım çağırmak için yollayabilirsiniz.
Çalışmayı bir ekip lideri yönetmelidir. Bu aramada normal çığ arama prosedüründe
uyulması gereken güvenlik kurallarına mutlaka uyulmalıdır. En önemlisi, çığ alanında alanda
olabilecek diğer çığ olasılıklarını değerlendirmek ve bir diğer çığ olması halinde bir kaçış yeri
belirlemektir.
Çığa yakalanan ekip çalışma yaparken çığ haberini alan ekipler de bölgeye gitmek için
üç aşamalı bir hazırlık süresine başlarlar.
Haber alımı: Haber alınır alınmaz yerel birimlerin devreye girmesi için müdahale
edilir. Çünkü çığ altında kalan birinin yaşamsal riskleri oldukça fazladır. Ne yazık ki hem
ülkemizde hem de diğer ülkelerde çığ altında kalanların büyük bir çoğunluğu yaşamını
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kaybetmektedir. Çığ arama çalışmaları zaman karşı yapıldığı için hızlı müdahale için yerel
birimlerin devreye girmesi en mantıklı yoldur.
Hazırlık ve Ulaşım: Gerekli malzemeler toparlanarak hızla yola çıkılır. Birinci aşama
olayın olduğu bölgeye, ikinci aşama ise çığın meydana geldiği bölgeye ulaşmaktır. Ne kadar
kalınacağı bilinemeyeceği için lojistik ve kamp malzemeleri ile gidilmelidir. Çığ arama
çalışmalarında çok fazla insan gücüne gereksinim olacağında kalabalık olmakta fayda vardır.
Ancak dinlenen grupların arama bölgesinde olması gerekir.
Organize Çığ Araması: Çığın bulunduğu bölgeye gidildiğinde bir grup hemen ilk
aşama çalışmasına başlarken diğerleri çığ riski olmayan bir noktada kamp kurmaya
başlamalıdır. Organize bir çığ araması Şekil 5.2 de görülmektedir

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

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

Şekil 5.2: Organize çığ araması
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5.3.3. Emniyetli Bölge
Çalışanların güvenliği için güvenli bölge oluşturulması şarttır. Çalışmaya katılmayan
veya sırasının gelmesini bekleyen tüm arama ekibi oluşturulan bu güvenli bölgede beklemek
zorundadır.

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

5.4. Çığ arama Teknikleri
5.4.1. Kaba Arama
Kaba arama aşaması, kurtarmacıların kar yüzeyini hızla gözden geçirip, kısmi olarak
gömülmüş bir kişi, bulunabilecek bir malzeme, bir kaya veya bir ağaca takılıp kalmış
olabilecek kazazedeyi aramalarıyla başlar. Herhangi bir kanıt olan yerler, sonraki safhalara
yardım için işaretlenir ve kazazedenin takılabileceği olası yerler aranır. Kayıp kişi, bu ilk
yapılan hızlı ve acil arama aşamasında bile bulunabilir. Yüzeyde çok hızlı bir şekilde farklı
sayıdaki insanla yapılacak aramanın şematik gösterimi şekil 5.5 te verilmiştir.
Kaba arama ve nokta tespiti gridleme yöntemi veya nişanlanma yöntemi olarak bilinen
geleneksel bir tekniğe dayanır. Ancak hassas arama safhasında daha yeni bir yöntem olan
teğet yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem eğitimli kişilerce kullanılırsa % 50’ye kadar varan
zaman kazancı sağlanmaktadır. Tarama veya gridleme olarak bilinen yöntemin iyi bilinmesi
şarttır. Ancak aramacıların teğet yöntemini de bilmeleri, hassas arama safhası sırasında hayati
olan zamanın kazanılması açısından önemlidir.

Şekil 5.5: Çığ düşmüş bir alanda yapılacak kaba arama yöntemleri.
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5.4.2. Cihazla Arama
Teknolojik cihazlarla yapılan aramalardır ve koşullar uygunsa çok hızlı sonuç verir.
Ancak bu aramayı çığ sırasında orada bulunanların yapması gerekir. Yardıma gelenler olay
yerine ulaştığında iş işten geçmiş olacaktır. Bu arama için hem çığ altında kalanlarda hem de
arama yapanlarda arama cihazının bulunması gereklidir. Her çığ arama cihazının ses ayarı
sonuna kadar açılır. Aralarında 18-20 metreden fazla mesafe olmayacak şekilde, arama
personeli belli bir tarzda yan yana dizilir ve bu şekilde arama bölgesini tararlar. Arama
yaparken yamaç aşağı doğru çalışmak daha kolay olacaktır. Hızlı ama etkin çalışılmalıdır.
Kayıp kişiyi en hızlı ve etkin tarzda bulmak amacıyla şok ve endişe duygularınızı bilinçli
olarak denetim altına almanız gerekecektir.
Çığ arama cihazlarında yöne göre farklı özellikler sergileyen bir anten türü kullanıldığı
için, cihazın tutulduğu tarza göre zayıf ya da kuvvetli işaretler alınabilir. Tabii ki kazazedenin
cihazının verici konumu da önemlidir. Bunun için de arayıcının cihazını sağa, sola, ileri, geri
hareket ettirerek en güçlü işaret konumunu bulmayı denemesi önemlidir. Bir işaret
alındığında, bir veya iki kişi hassas arama yöntemiyle sesi izlemeye başlarken, diğerleri
kazazedeyi kazarak çıkartmaya hazırlanırlar. Bulunan her kazazedenin cihazı kapatılır.
Böylece aramaya devam edenler bulunan kişiden işaret almazlar (Birden fazla kazazede varsa,
kurtarmacaların geri kalanları kaba aramayı sürdürürler).
Arayıcılar çığ altında kalan kişiden işaret alabilmek amacıyla, cihazlarını alıcı
konumuna getirirler. Her arayıcının alıcı konumda olması hayati önem taşır; arayıcılardan
birisinin bile cihazını verici konumda bırakması halinde, bu yanlış işaretin şaşırtacağı diğer
arayıcıların değerli vakitleri kaybolacaktır.
Bir kurtarma, kazazedenin kar altında yattığı yeri 5 dakikadan kısa sürede
bulabilmelidir. Adı “çığ vericisi (Bieps)” olarak da bilinen elektronik cihazların kullanımına
hakim olmak, kurtarmacıların kazazede havasızlıktan ölmeden önce onu bulabilmeleri
açısından önemlidir.
Günümüzde çığ arama cihazlarının uluslararası frekans standardı 457 kilohertzdir.
2275 hertz ile işleyen cihazlar eskidir ve kullanılmamalıdır. Bazı kurtarma ekiplerince bu her
iki frekansa da ayarlı çalışabilen cihazlar kullanılsa da, arazide gezenler ve tırmanıcıların
kullanacağı özel cihazlar 457 kilohertz standardında olmalıdır. Yeni, standart arama cihazları
daha geniş menzillidir.
Bir tırmanıcı, çığ arama cihazını genelde boynuna asıp çığda kaybetmemek için
ceketinin içinde taşır. Cihaz çantada taşınmamalıdır. Kurtarma olacağında cihaz ortaya
çıkarılır ve arayan kişi kulaklıklarla bip sinyallerini dinler.

5.4.3. Çığ Sondası ile Arama
Üzerinde herhangi bir cihaz olmayan, olsa bile gerekli sinyal alınamayan
kişilerin bulunması için çığ sondaları kullanılır. Bu yöntemin amacı sondaları kara batırarak
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kazazedeyi bulmak ve çıkarmaktır. Bu arada sondalar kazazede üzerinde küçük bir kaç
morartıya sebep olabilir. Ancak, kazazede yaşıyor ise bunlara aldırmayacaktır. Sonda ile
arama işini belli bir yöntemle yapmak gerekir. Rastgele yapılan bir aramadan asla sonuç
çıkmaz. Bu nedenle, ilk önce, kazazedeye ait kar üstünde herhangi bir eşya olup olmadığını
hızla kontrol edilmelidir. Daha sonra, kazazedenin çığın akışı sırasında takılabileceği, yamaç
üzerindeki ağaçların veya kayaların eğim yukarı bakan kesimlerini, çığ patikasının dönüş
yaptığı kıvrımların uç ve/veya dış taraflarını, patikanın az eğimli kesimlerini, çığ kurtarma
köpeklerinin belirlediği bir lokasyonun çevresini aramak gerekir. Yine yukarıda "Arama
Yöntemleri" başlığı altında açıkladığımız gibi tespit edeceğiniz sürüklenme hattı üzerinde
sondalama işlemi devam etmelidir.
Yöntemin avantajları arasında, hemen aramaya başlanılması ve bu işte çok fazla
uzman olunmasına gerek olmaması sayılabilir. Dezavantajları ise, yavaş olması (kaba arama
ile 10-15 kişi bir hektar alanı 4-5 saatte hassas arama ile ise 20 saatte arayabilir), arama
derinliğinin çubukların boyları ile sınırlı olması ve emin olamama ve kazazedeyi ıskalama
faktörünün fazla olmasıdır.
Kaba Arama: Kaba arama, sondalamanın ilk aşamasında kullanılan tekniktir. Arama
yapacak tüm kişiler düz bir sıra halinde aramaya katılırlar. Sadece aramayı yöneten kişinin
komutları ile adım atar ve sondalamayı gerçekleştirir. Kaba aramada her bir hattın arası
ortalama bir adım mesafesi olan yaklaşık 70 cm'dir. Yan yana iki kişinin çubukları arasındaki
mesafe ise yaklaşık 70-75 cm'dir. Bu durum 70x75 cm'lik bir arama yoğunluğu demektir
(Şekil 5.6.)
Çubuk iki ayağın tam ortasına batırılır. Kazazedeyi bulma yüzdesi yaklaşık olarak
%70'dir. Çalışma, çığ topuğundan eğim yukarı yapılır. Bir hat bittiğinde başına işaret konarak
diğer hatta geçilir. Eğer bir kişi bir saptama yapar ise hemen sondayı orada bırakır ve
kürekçileri çağırır ve yeni bir sonda alarak grupla aramaya devam eder. Kürekçiler ise
şüphelenilen o noktayı kazarlar. Eğer aramada görev alan kişi sayısı az ise o halde birer sıra
atlanarak arama yapılır.
Hassas Arama: Eğer kaba arama ile hedefe ulaşılamadıysa daha hassas aramaya
geçebiliriz. Ancak aradan çok uzun bir süre geçtiği için aranan kişinin ölmüş olması kesin
gibidir. Bu arama türünde kazazedeyi bulma ihtimali %95'e kadar çıkar. Ancak daha çok
zaman alacağın unutulmamalıdır. Bu teknikte aramayı yapanlar arama hattını 1/3 oranında
sıklaştırırlar ve çubuğu ilk olarak sol ayaklarının dışına, sonra ayaklarının ortasına en son ise
sağ ayaklarının ucuna doğru batırırlar
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Şekil 5.6: Sonda ile arama teknikleri
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde çığ çeşitleri, çığı oluşturan nedenler ile çığdan korunma hakkında bilgi
verilmiştir?
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Uygulama
Ülkemizde ve dünyada büyük çığ felaketlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.Türkiye’deki en büyük çığ felaketi ne zaman yaşanmıştır? Araştırınız.
2. Türkiye’de çığ olayları en çok hangi bölgelerde görülmektedir?
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Bölüm sonu Soruları
1. Çığa neden olan etkenler nelerdir? ?
2. Çığdan nasıl korunabiliriz?
3. Çığda arama nasıl yapılır?
4. Çığda kurtarma nasıl yapılır?
5. Çığ sondası ne işe yarar?
6. Çığa yakalananlar nasıl davranmalıdır?
7. Çığa yakalanmamak için ne tür tedbirler almalıyız?
8. Çığ altında kalmış insanları yaşama şansı nedir?
9. Ülkemizde çığ riski olan bölgeler nerelerdir?
10. Yamaç profilini çığ düşmesine etkisi nedir?
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6. ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE

98

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Orman Yangınları
2. Orman Yangınlarının ekolojiye zararları
3. Orman Yangın İstatistikleri
4. Orman Yangınlarının Nedenleri
5. Orman Yangınlarını Önleme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Orman Yangınlarının Nedenleri Nelerdir?
2. Orman yangınlarının ekolojiye zararı var mıdır?
3. Orman Yangınlarını önleyebilir miyiz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Orman Yangınları

Orman yangınları
hakkında bilgi edinmek

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Orman yangınları ve
ekoloji

Orman yangınları ve
ekolojik dengenin
bozulması hakkında bilgi
edinmek

Ders notları, sunumlar,
videolar, internet ve kaynak
kitaplar

Orman Yangınlarını
önleme

Orman Yangınlarını
önlemek için yapılması
gerekenleri öğrenmek

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar
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Anahtar Kavramlar


Yangın



Orman Yangını



Ekoloji



Önlem
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Giriş
İçinde yaşadığımız yüzyılda gittikçe artan nüfusun çeşitli gereksinimlerini karşılamada
doğal kaynakların büyük katkısı bulunmaktadır. Doğal kaynaklar içinde en önemlilerinden
biri olan ve ulusal ekonomideki değerleri gün geçtikçe artan ormanların geliştirilmesi ve
korunması kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. Ormanlar, ülkelerin ekonomik yaşamı
yanında, sosyal yaşamlarında da büyük öneme sahiptirler. Kalkınma çabası içinde olan
Türkiye'de, çeşitli orman ürünlerine duyulan gereksinim çoğalmakta ve geçmişte yapılan
hatalar nedeniyle niteliği bozulan ve birçok bölgelerde harap bir duruma gelmiş olan
ormanların bilimsel yöntemler eşliğinde korunması ve yanan ormanların yerine yenilerinin
konması gerekmektedir. Aksi halde yaklaşan kurak yıllarla birlikte ormanlar yok olacaktır.
Her yıl yüzlerce orman yangını birkaç bin hektar ormanımızı alıp götürmektedir (Şekil
6.1, Çizelge 6.1 ve 6.2). Bu yanan yerlerin rehabilitasyonu için ise yer yıl onlarca milyon para
harcanmaktadır. Ormanlarımızın yok olması büyük bir afettir. Çünkü ormanlar bir ülkenin can
damarıdır. Orman yangınlarını önleyemez veya yananların yerine yeni ormanlar
yetiştiremezsek çocuklarımızı çok büyük bir tehlikenin beklediğini söylemek yanlış olmaz.
Orman yangınlarının çıkış sebepleri farklıdır. Ancak bu güne kadar çıkan yangınlara
bakıldığında karşımıza aşağıdaki nedenler çıkmaktadır.

Şekil 6.1: 2010-2017 yılları arasında çıkan orman yangınları (Orman Genel Müdürlüğü web
sitesi).
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Çizelge 6.1: 1988-2017 yılları arasında çıkan orman yangınları ve nedenleri (Orman Genel
Müdürlüğü web sitesi).
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Çizelge 6.2: 2017 Yılında çıkan orman yangınlarının illere göre dağılımı
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6.1. Orman Yangınları ve Orman Ekosistemleri
Ekosistem dinamikleri, basit organizma düzeyinden ekosistem düzeyine kadar birçok
iç ve dış faktörün etkisi altında bulunmaktadır. Bu faktörlerin en etkililerinden birisi,
ekosistem yapısını, tür kompozisyonu ve zenginliğini değiştiren ve sürekliliğini sağlayan
orman yangınlarıdır. Dünya üzerinde mevcut birçok orman ekosisteminde yangın, sistemin
ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Afrika savanaları, Akdeniz makilikleri veya dünyanın birçok
bölgesinde bulunan çam ormanlarının sürekliliği için düzenli olarak meydana gelen orman
yangınlarına ihtiyaç vardır. Yangına bağımlı ekosistemler olarak adlandırılan bu
ekosistemlerde, birçok tür mevcut yangın rejimine adapte olarak sistemdeki sürekliliğini
korur. Bu noktada yangın rejimi özellikleri belirleyici rol oynamaktadır.
Yangın, ormanda çok çeşitli etkilerde bulunur. Yangın en basit ifadeyle yakar, yayılır
ve enerji açığa çıkarır. Bu etkilerin önemli ekolojik ve ekonomik sonuçları vardır.
Organik Malzemenin Yanması: Yangının ormanlardaki en önemli etkisi, organik
materyali yakıp kül etmesidir. Yangının bu özelliğinden, ormandaki artıkların ve toprak
üstünde bulunan fazla miktardaki kalın materyalin yakılıp ortadan kaldırılmasında
yararlanılmaktadır.
Vejatasyon ve Topraktaki Değişim: Yangın esnasında meydana gelen aşırı sıcaklık,
ormanın canlı vejetasyon örtüsü ile hayvanları öldürür ve toprağın fiziksel ve özellikle de
kimyasal özelliklerini değiştirir.
Mineralojik Değişiklikler: Yangın sonrasında meydana gelen artık mineral maddeler
kimyasal etkilere neden olurlar. Bu maddelerin toprakla ilişkileri önemli sonuçlar meydana
getir.
Yangının etkisi vejetasyon tipi, yangın mevsimi, meşcere büyüklüğü, karışımı, yaşı,
toprak özellikleri vb. birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin değişimi yangının çevresine olan
etki derecesini değiştirmektedir. Örneğin, sık sık meydana gelen orman yangınların orman
ağaçları, toprak ve mikroklimatik özellikler üzerindeki etkileri, seyrek olarak meydana gelen
yangınların etkisinden çok daha fazladır. Bu nedenle, orman yangınlarının yapacağı zararlar
hakkında bir yargıya varılırken, mevcut yetişme ortamı koşullarını göz önünde bulundurmak
çok önemlidir.

6.1.1. Yangın Vejetasyon ilişkisi
Yangının vejetasyonla (bitki) olan ilişkisi, vejetasyonun bir kısmını veya tamamını
yakması sonucu ortaya çıkar. Bu ilişki sonucunda şayet ormanın tamamı yanmış ve geriye kül
kalmışsa, yangının vejetasyonla olan ilişkisini derinlemesine araştırmaya gerek yoktur. Fakat
birçok hallerde yangın vejetasyonu tamamen yakmayıp, onun ancak bir kısmına zarar verir.
Bu durumda zarar gören vejetasyonun yaşayıp yaşamayacağına karar vermek güçleşir.
Yangının vejetasyonla olan ilişkileri üzerine yapılan çalışmalarda daha ziyade yangının,
örneğin ağaçların dış kısmında yaptığı zararlar üzerinde durulmuştur. Bunlar yangının
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ağaçların tepesini yakması, gövde, ince dal ve yaprakları dağlaması ve öldürmesi ile yanan
tomurcukların yüzde oranları gibi hususları kapsamaktadır
Ormandaki vejetasyonu ve özellikle vejetasyonun çeşitli kısımlarını (kök, gövde,
yaprak, tohum vb.) öldüren sıcaklık dereceleri oldukça farklıdır. Bir yangında bitki
gövdesinin dibine yakın kısmındaki canlı hücrelerin sıcaklığın öldürücü düzeye yükselmesi
sonucu ölmesi, bitkinin ölümüne neden olur.
Vejetasyonun canlı dokularının ölümüne neden olacak sıcaklık dereceleri hakkındaki
bilgiler yeterli değildir. Bitki türlerini öldüren sıcaklık derecesinin miktarında,
protoplazmanın su ile doygun olup olmamasının büyük etkisi vardır. Protoplazması fazla suyu
kapsayan türlerin dayanıklılığı daha fazladır. Bu hususta hem sıcaklık, hem de onun süresi
önemlidir. Dokuların ölmesi 49°C'de başlar. Bu sıcaklığın, ortalama bir saat devamı ölüm için
yeterlidir. 54°C'de ise ölüm birkaç dakika içinde olur. 60°C'nin üzerinde ise, türler arasında
direnç farkları bulunmasına rağmen, dokular çoğunlukla hemen ölür.
Doğal koşullar altında, yangının ağaç ve ormanlara olan etki derecesi birçok hususlara
bağlıdır. Bunlar; ağacın türü, ağacın yaşı, vejetasyonun ilk sıcaklığı, ağaçların duyarlı
kısımlarının büyüklüğü ve morfolojisi, kabuğun kalınlığı ve karakteri, dallanma ve büyüme
özellikleri, köklenme karakteri, mineral toprağı örten organik maddeler, yaprakların yanma
özelliğidir.
Yangının vejetasyonda ve özellikle ağaçlarda yaptığı zararların en önemlilerinden biri
de, yangından zarar görmüş ağaçların çeşitli böceklere karşı dirençlerinin azalmasıdır. Çünkü
yangın zararına uğrayan ağaçlar, gerek tepelerinin yanması, gerekse gövdenin toprağa yakın
kısmındaki bölümünü fazla ısınması sonucu zayıflar. Böyle ağaçlar sekonder zararlı çeşitli
böceklerin gelişmesi için en iyi ortamdır. Çeşitli araştırıcılar tarafından yurdumuzda yapılan
incelemeler sonucu yangından zarar görmüş iğne yapraklı ağaçlara Buprestidae,
Cerambycidae, Curculionidae ve Scolytidae familyalarına dâhil çok çeşitli böcek türlerinin
yerleştiği ve zarar yaptığı saptanmıştır. Dolayısıyla yangında kurtulmuş olan ağaç türleri bu
kez de böcek istilasına uğrayabiliyorlar.

6.1.2. Yangın Hastalık İlişkisi
Yangının vejetasyonda ve özellikle ağaçlarda yaptığı zararların en önemlilerinden biri
de, yangından zarar görmüş ağaçların çeşitli hastalık ve mantarlara karşı olan eğiliminin
çoğalmasıdır. Yapılan araştırmalar sonunda hastalıkların ve çeşitli mantarların ölmüş veya
ölmekte olan ağaçların, özellikle kök ve kök boğazlarına yerleştikleri saptanmıştır.

6.1.3. Yangın Sonrası Flora
Genellikle yangın sonucu meydana gelen yanık alanlar kendi haline bırakılırlarsa,
buralarını yitirilmiş yerler olarak kabul etme(me)k gerekir. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege
yörelerindeki eski yangın alanları bu varsayımı doğrulamaktadır. Çünkü amacı oluşturan
orman örtüsü bir yangın sonucu gitmiş ve bu alanlara ormanın yetişmesine engel olan maki
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formasyonu gelmiştir. Bununla beraber adı geçen maki vejetasyonu erozyonu önlemesi
bakımından yararlı rol oynar. Aksi halde, özellikle eğimli alanlarda, ormanın kalkmasıyla
meydana gelecek erozyon sonucu, önemli toprak kayıpları meydana gelecektir.

6.1.4. Yangın Mikroklima İlişkileri
Bilindiği üzere, bir yerdeki mikroklima üzerinde şu veya bu nedenle meydana gelen
değişiklik, bazı koşullarda tüm bitki örtüsünün değişmesi sonucunu doğurur. Böyle
durumlarda yapraklı ormanların yerini iğne yapraklılar, onların yerini de çayır veya çalı
vejetasyonu alabilir. Bu da tüm işletme planının değişmesi sonucunu ortaya çıkarabilir.
Ormanın bulunduğu yetişme ortamının yerel (lokal) iklim üzerinde etkili olduğu yapılan
birçok araştırma ve denemeler sonunda saptanmıştır. Bu nedenle orman yangınlarının
mikroklima üzerine olan etkisini incelerken önce orman varlığının mikroklima üzerindeki
etkileri bilinmelidir. Bundan sonra yangın sonucu bu etkenlerden hangilerinin yok olduğu
daha iyi anlaşılmış olur. Bu hususta yapılan araştırmaların sonucuna bakarak orman
ekosisteminin yerel iklim üzerindeki etkilerini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.


Ormanın hava ve toprak sıcaklığına etkisi



Ormanın hava hareketlerine etkisi



Orman havasının bağıl nemine ormanın etkisi



Ormanın toprak nemi üzerine etkisi

6.1.5.Yangın Toprak İlişkileri
Toprak orman yangınları tarafından ortadan kaldırılamayan ve yangından sonra yeni
bir ormanın kurulmasında en önemli rolü oynayan sürekli bir yetişme çevresi faktörüdür.
Yangınların orman toprağına olan etkisini, yangının toplam etkilerinden ayırmak güçtür.
Ormanın toprak, topoğrafya, yanıcı madde ve yanma koşulları çeşitli yerlerde birçok
farklılıklar gösterdiğinden, yangının etkileri de bununla paralel değişmektedir. Yangının
toprağa olan etkisinde; yangın sıklığı, yangının sıcaklık şiddeti ve süresi, orman ölü örtüsü ve
toprak özellikleri büyük önem taşır.
Yangının toprağa olan etki derecesini saptamak için bu etkileri kontrolü altında
bulunduran faktörlerin neler olduğunun bilinmesi gerekir.
Yangın sıklığı: Araştırmalar, seyrek cereyan eden yangınların veya tek bir yangının
orman toprağı için pek zararlı olmadığını göstermiştir. Fakat oldukça yakın zaman
aralıklarıyla aynı alanda yinelenen iki veya daha çok yangın toprağa daha fazla etki yapar.
Diğer bir söyleyişle, belirli şiddetteki bir yangının toprağa olan etkisi ile kısa zaman aralıkları
ile tekrarlanan ve her biri tek bir yangının şiddetindeki iki ayrı yangının toprağa olan etkileri
çok farklıdır. Bu nedenle, yangının toprağa olan etkisini incelerken yangınların o alanda
çıkma zamanı ve çıkış aralıkları iyi bilinmelidir. Çünkü, yangın zararının yığılmalı
(kümülatif) bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Onun için yangından teknik olarak
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yararlanırken yapılacak yangının zamanı ve periyodu, toprak üzerindeki etkileri bakımından
çok dikkatli seçilmelidir.
Yangının şiddeti ve Süresi: Kısa bir zaman düşük sıcaklık şiddetiyle devam eden bir
ot yangını ile, yanıcı maddelerin fazla olduğu bir alanda çıkan uzun süreli ve sıcaklık şiddeti
fazla bir yangının toprağa olan etkileri arasında büyük farklar vardır. Bu nedenle yangınların
toprağa olan etkisi sıcaklığın şiddeti ve yangının süresi ile ilgilidir.
Orman Ölü örtüsü: Toprak üzerindeki ölü örtünün varlığı ve kalınlığı, yangının
toprağa olan etkisinde önemli değişikliklere neden olur. Yanıcı maddelerin üst kısmında zarar
yapan bir yangının toprağa önemli bir etkisi söz konusu olamaz. Fakat yangının toprak
üzerindeki tüm maddeleri yakması, toprağa doğrudan etki yapar. Şayet, ölü örtü birikimi
gevşekse yangının toprağa zararlı etkisi az olur.

6.1.6. Yangının Yaban Hayatı Üzerindeki Etkileri
Yangın birçok çevresel değişimi de beraberinde getirir. Bu değişim yangının şiddetine,
süresine, sıklığına, çıktığı yere, şekline ve büyüklüğüne bağlı olarak farklılık gösterir. Bu
değişimin derecesi de mevsimler ve yanıcı madde tipi ile arazi ve toprak özelliklerine
bağlıdır. Yaban hayatının bu değişikliklere karşı tepkisi ise oldukça farklı olabilmektedir.
Yaban hayvanlarının yangından ne kadar etkilenecekleri çoğunlukla yangının şiddetine,
yayılma oranına ve ilgili türün yangına olan yakınlığına bağlıdır.
Yangının olağan olduğu ve sık zaman aralıklarıyla görüldüğü ekosistemlerde birçok
yaban hayvanı yangınlara adapte olmuş ve yangınlarla iç içe bir tavır sergilerken, yangınların
nispeten uzun zaman aralıklarında çıktığı, geniş alanları etkilediği ve çok şiddetli olduğu
ekosistemlerde yaban hayvanlarının tepkisi tamamen karşı karşıya oldukları tehlikeye göre
belirlenmiştir.
Ancak, yangınlar ne kadar şiddetli olursa olsun genelde yanmamış alanlar bulunur.
Hızlı hareket edebilen hayvanlar kendilerini yanmamış veya yanmış alanlara geçerek
koruyabilirler. Buna karşın daha yavaş hareket kabiliyetinde olan türler toprak içinde veya
altında korunabilirler. Kuşların, yuvaları hariç yangında kaybedebilecekleri bir şeyleri yoktur.
Hatta birçok kuş türü için yangın çok avantajlı bir durum oluşturabilir. Kendi habitatlarında
iyi kamufle olmuş bir çok böcek yangından etkilenmemek için kaçar.
Yangınların yaban hayatı üzerine olan direkt etkileri canlıların bulundukları yerle
yakından ilişkilidir. Ölü örtü veya toprak içerisinde bulunan türler yangından çok az
etkilenirler. Buna karşın, daha ziyade bitkilerin üst kısımlarında yaşayan türler büyük kayıplar
verirler.
Yangınlar gelişmiş hayvanlarda değişik reaksiyonların ortaya çıkmasını sağlar.
Bazıları panikleyerek kaçarken, diğerleri sakin bir şekilde yangından uzaklaşır, bazıları ise
yangına doğru gider. Bu tepkiler hayvanların hareket kabiliyeti ve yangının boyutlarıyla
yakından ilişkilidir.
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6.3.Orman Yangınlarının Çıkış Nedenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.
Yakılan ateşi söndürmeden bırakmak. Özellikle mangal için yakılan ateşin
söndürülmeden bırakılması.
Sönmemiş veya sönmüş sigara izmaritleri ve kibriti yere atmak.
Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen otları veya tarla anızını
yakmak.
Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşmak.
Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmak. Güneş ışığı camdan yansıyarak
otları tutuşturabilir.
Çocukların orman içinde ateşle oynamaları.
Eğlence veya gösteri için ormanda ateşle bir şeyler yapılması, ateş yakılması.
Tepelik yerlere selvi benzeri uzun ağaçlar dikilmesi, bunun sonucunda ağacın
yıldırımı çekerek yanması, yangının sıçrayarak yayılması.
Havaya atılan kurşunlar da bazen orman yangınlarına yol açar.
Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için çıkarılan yangınlar.
Yabani hayvanları uzaklaştırmak için yakılan ateşler.
Gelir elde etmek için kasıtlı çıkarılan yangınlar
Tarla büyütmek veya tarla alanı açmak için ormanı yakmak veya ormanı bu
sebeple yakınca yangının kontrolden çıkması.

6.4. Orman Yangınlarını Önleme
•

Ormanlara cam ve cam kırıkları atılmamalıdır. (Cam, güneş ışığını bir büyüteç
gibi çimenlere çeker. Çimenler, tutuşarak çimenlerin alevlenmesine ve
dolayısıyla yangının oluşmasına neden olacaktır.)

•

Mangal küllerini söndürmeden dökülmemelidir. Çünkü çimenlerin tutuşarak
yangın çıkarma olasılığı vardır.

•

Bir yangın gördüğünüz zaman Alo 110 yangın ihbar hattına bildirmeliyiz; eğer
bu bir orman yangınıysa, o zaman Alo 177 orman yangını ihbar hattına
bildirmeliyiz.

•

Halk görevli kişiler ve çevre örgütleri tarafından bilinçlendirilmeli, bu konuda
seminerler ve konferanslar düzenlenmelidir.

•

Ormanda ateş yakmamalıyız, yakmak zorundaysak çimensiz bir alanda ateşin
etrafına taş koyarak yakmalıyız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde Orman yangınları ile bu yangınların çıkış nedenleri ve orman
yangınlarını önlemek için yapılacaklar anlatılmıştır
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Uygulama
Dünyadaki en büyük orman yangınını araştırarak nedenlerini tartışınız
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Uygulama Soruları
1. Türkiye’deki en büyük orman yangını ne zaman çıkmıştır. Bu yangının sonuçları
nelerdir? Araştırınız.
2. Orman yangınlarının iklim üzerinde olumsuz etkileri var mıdır? Araştırınız.
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Bölüm Sonu Soruları
1. Orman Yangınlarının önlenememesini ana nedeni nedir?
2. 1988- 2017 yılları arasında çıkan orman yangınlarında ilk sırayı hangi neden
almaktadır?
3. 2017 yılında en çok orman yangını çıkan ilk üç il hangileridir
4. Orman yangınlarının iklim değişikliğine nasıl bir katkısı olabilir?
5. Orman yangınları sonrası flora nasıl etkilenir?
6. Orman yangınları ile mikroklima arasında nasıl bir ilişki vardır?
7. Orman yangınların yaban hatayı üzerindeki olumsuz etkileri nelerdir?
8. Orman yangınlarını önlemek için nasıl bir çalışma yapılmalıdır?
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7. DOĞADA KAYBOLAN KİŞİLERİN ARANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Doğada insanların kaybolma nedenleri
2. Yorgunluğun ana nedenleri
3. Navigasyon ve kaybolma
4. Acil durum planlaması
5. Doğa arama ekipleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Doğada insanlar neden kaybolur?
2. Kaybolmanın ana nedenleri nelerdir?
3. Acil durum planlaması nasıl yapılır?

117

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Doğada kaybolma

Doğada kaybolmanın
nedenlerini öğrenme

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Doğada arama ve
Kurtarma

Doğada arama ve
kurtarma çalışmalarının
öğrenilmesi

Ders notları, sunumlar,
videolar, internet ve kaynak
kitaplar

Kayıp kişi
davranışları

Kayıp kişilerin nasıl
davrandıklarını öğrenme

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar
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Anahtar Kavramlar


Doğada kaybolma



Doğada Arama



Doğada Kurtarma



Kayıp kişi davranışları
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GİRİŞ
Dağa ve doğaya gidenlerin sayısı her yıl artmaktadır. İnternet çağında iyice küçülen
dünya sayesinde insanların birçok malzemeye daha rahat ulaşabilmeleri ve eğitim alacakları
yerleri daha rahat bulabilmeleri önemli bir nedendir. Kentin iyice bezdiren havasından bir
günlüğüne bile olsa koparak doğaya kaçmak ana nedendir. Doğa etkinlikleri düzenleyen
şirketlerin artması ve doğa etkinlik grupları kuranların kendi etkinliklerini yapması da doğaya
giden insan sayısında büyük bir artışa neden olmuştur. Bu artış doğal olarak bazı riskleri de
doğurmaktadır.
Doğaseverlerin bir kısmı ciddi bir eğitim almadan etkinlik yapmamaktadır. En
doğrusu da budur. Ancak büyük bir kısmı ise eğitim almadan veya eğitimlerini
tamamlamadan doğa etkinlikleri yaparlar. Doğada kaza yapma veya kaybolma riski en fazla
olanlar bu gruptan çıkar. Böyle bir olayda kaza haberi geldiğinde, zaman hızla ilerlemeye
başlar. Arama ve Kurtarmanın başlangıç aşaması, olay yerine ulaşım, arama, bulma kurtarma
ve nakil aşamalarının her biri ciddi planlamalar gerektirir. Bu planlamaların çok önceden
yapılarak her hangi bir ihbar sonrasında ani tepki verilmesi çalışmanın başarısını artırır. Yani
ihbarı alan ekip olayın düzeyine göre ne yapacağını önceden bilmeli ve bu konuda eğitimler
almış, tatbikatlar yapmış olmalıdır.

7.1. İnsanlar Neden Kaybolur
İnsanların dağda kaybolmasının veya dağ kazalarının çeşitli nedenleri vardır. Bu
nedenler kaybolan kişinin kendisinden kaynaklanabileceği gibi dış etkenlerden, yani kişiden
kaynaklanmayana nedenler de olabilir. Bu nedenler Çizelge 7.1’de verilmiştir.
Çizelge 7.1: Dağ kaybolmaları ve dağ kazalarının ana nedenleri.
Kişiden kaynaklanmayan

Kişiden kaynaklanan

Malzeme yetersizliği
Hava şartları
Çığ
Rotanın zorluk derecesi
Taş Düşmesi
Yıldırım

Plansızlık
Bilgi yetersizliği
Tecrübe eksikliği
Fiziksel yetersizlik
Antrenman eksikliği
Dikkatsizlik
Aşırı enerji harcanması
Özgüven fazlalığı
Panik
Yorgunluk
Kestirme hevesi
Navigasyon bilgisi eksikliği
Disiplinden kopmak
Teknik yetersizlik
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7.2. Müdahale Planlaması
7.2.1. Acil Durum Müdahale Planlaması
Müdahale edecek ekip lideri kendi doğa arama ve kurtarma planını yapacak yetkinlik
ve beceriye sahip olmalıdır. Ayrıca acil durum planlaması gereği, grup liderlerinin ekibi hangi
aşamada nasıl yönlendireceği ile ilgili yönergelerin de daha önceden hazırlanmış olması
gerekir. Müdahale planlamasında operasyona katılacak personelin niteliği, kullanılacak
ekipman, medikal planlama, yerel ekiplerle ilişki ve iletişim öncelik verilmesi gereken
konulardır.

7.3. Arama Planlaması
Mevcut yönergeler ışığında mevcut duruma yönelik yeni plan ve stratejiler
geliştirilmelidir. Strateji geliştirirken kayıp kişilerin ruhsal durumları hakkında bilgi sahip
olmak büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kayıp kişinin aranacağı zeminin bataklık mı, kayalık
mı yoksa orman mı olduğu, arama stratejisi geliştirme açısından çok önemlidir. Strateji
geliştirirken aşağıdaki sorulara yanıt alınması arama çalışmasını kolaylaştıracaktır.












Grup kaç kişi?
Malzemeleri gittikleri yere uygun mu?
Yiyecek durumları nasıl. Kaç günlük yiyecek aldılar?
Kaç gün sonra döneceklerini söylediler?
Giysileri ne renk?
Doğa deneyimleri ne kadar?
Rotaları üzerinde tehlikeli bölgeler var mı?
Grupta doktor var mı?
Gruptan bir kişi kaybolduysa en son görüldüğü nokta neresi?
Ayakkabıları doğa için uygun mu (doğada ayakkabısını herhangi bir nedenle
kaybetmiş bir insanın yaşamı tehlikeye girer)?
Yanında cep telefonu var mı?

Kaybolan kişi veya kişiler aranırken ana kural, kaybolanların son görüldüğü yeri
saptamaktır. Son görülen nokta teorik olarak kaybolanlara en yakın noktadır. Arama süresi
uzadıkça son görülen yeni noktalar aramak gerekir. Çünkü kaybolanlar kurtulmak için sürekli
olarak hareket ederler. Bu nedenle kaybolma vakasına ne kadar çabuk müdahale edilirse
kaybolanları bulma olasılığı o kadar artar.
Arama içeriden dışarıya doğru daire çizerek yapılmalıdır. Kaybolanların sayısına ve
bölgenin büyüklüğüne göre arama ve kurtarma grup sayısı ayarlanır.
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Arama ve kurtarma çalışmaları koordinasyon merkezi tarafından başlatılır ve yine
merkez tarafından sona erdirilir. Grup liderleri bu konuda Koordinasyon Merkezi’nin
direktiflerine uymak zorundadırlar.
Doğa arama ekibi en az iki kişi olmalıdır.
Her ekipte mutlaka telsiz ve cep telefonu olmalıdır,
Aramaya eğitim alan kursiyerler de katılmalıdır. En iyi eğitim doğada yapılan
gerçek operasyonlardır.
Arama ekiplerinin birbirleriyle mutlaka göz teması veya telsiz teması olmalıdır.
Arama köpekleri için kayıp kişilerin eşyaları elde edilmeye çalışılmalıdır







7.3.1. Kayıp Kişi davranışları
Kayıp kişilerin davranışları onların bulunmasında önemli bir etkendir. Kaybolan
kişilerle ilgili aşağıdaki davranış biçimlerinin olabileceği dikkate alınmalıdır.








Kayıpların sürekli hareket edeceği hatta gece de hareket edeceği
unutulmamalıdır.
Kayıp kişi bir patika bulduğu zaman onu takip eder. Bu nedenle ana patikalar
potansiyel arama yerleri olmalıdır.
Kayıp kişiler bazen etrafı iyi görmek için yüksek bir yere tırmanmaya çalışırlar.
Bu bir ağaç da olabilir tepe de.
Kayıp kişi çok hareket ediyorsa panik halindedir.
Kayıp olanlar grup haildeyse ayrı hareket etmezler.
Panik olmayan kişinin, kaybolduğunu anladığı yerde durup beklemesi lazımdır.
Diğer türlü arama personeli ile aranan arasında saklambaç oynanmaktadır.
Bazı durumlarda kayıp kişi istemeyerek (bir şey düşürme) veya isteyerek
(işaretleme) iz bırakabilir. Arama yaparken bu izlere dikkat edilmelidir.

7.3.2. Doğada arama teknikleri
Doğada veya dağda kaybolan birini aramak için çeşitli yöntemler vardır. Eğer kayıp
kişinin yeri bilinmiyor ama gittiği yer biliniyorsa 2 ile 5 kişi arasında değişen sayılarda bir
keşif ekibi çıkarılarak keşif araması yapılabilir. Keşif araması yöntemi hızlı ve sonuç alıcı bir
yöntem olduğu için ilk uygulanması gereken arama çeşididir. Keşif araması sonuç vermeyince
kayıp kişini bulunduğu düşünülen alan detaylı olarak aranır. Dağda ve doğada en ekili arama
yöntemlerinden biri çizgi halinde aramadır. Arama ekipleri alanın durumuna göre birbirlerine
çok yakın ya da biraz uzak olabilirler. İki kişi arasındaki uzaklık asla göz tarama alanını
geçmemelidir. Aksi halde kayıp kişiyi görmeden geçme olasılığı ortaya çıkar. Kare veya daire
şeklindeki aramada ise kayıp kişinin son görüldüğü yerden itibaren genişleyerek yapılan
aramadır. Doğada Arama kurtarma çalışması yapanların dinlenme sırasında rahat etmeleri için
en önemli malzemeler iyi bir uyku tulumu ve iyi bir mattır.
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7.4. Kurtarma Planlaması
Kurtarma planlaması yaparken ilk olarak kayıp kişinin durumunun ne kadar acil
olduğu sorgulanır. Nakli yapılacak kişinin sağlık durumu nedir, yarası var mı? Nakil için
helikopter veya ambülans gerekli mi? türünden gibi sorular kurtarma ekibinin stratejisini
belirler.

7.4.1. Basit Kurtarma
Daha çok dağda kaybolanlar için yapılan kurtarma biçimidir. Daha çok kayıp kişiyi
arayıp bulma ve doğru yoldan geri getirme şekildedir. Çoğunlukla kayıp kişi kendi bile
yürüyebilir. Kayıp olan kişinin, bulunduktan sonra sağlık durumuna göre yürüyerek, araçla,
ambülansla veya bir helikopter aracılığıyla en yakın sağlık kurumuna nakledilmesidir.
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Bu bölümde Ne Öğrendik
Bu bölümde doğada kaybolanların kaybolma nedenleri, kayıp kişi davranışları ile
kaybolanların nasıl aranacağı hakkında bilgiler verilmiştir.
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Uygulama
Bir doğa etkinliği sırasında kaybolan birinin bulunmak için nasıl davranması gerektiğini
araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Doğa aktiviteleri yapan bir kaybolmamak için nasıl bir eğitim almalıdır?
2. Kaybolan birini bulmak için nasıl bir strateji geliştirilebilir?
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Bölüm Sonu soruları
1. Doğada insanlar neden kaybolur?
2. Acil durum müdahale planlamasının içeriği nedir?
3. Arama planlamasında strateji geliştirirken sorulacak sorular nelerdir?
4. İnsanlar en çok hangi alanlarda kaybolurlar?
5. Doğada kaybolan kişi hangi davranışları sergilerse bulunması zorlaşır?
6. Kaybolan biri en az kaş kişiyle aranmalıdır?
7. Kaybolan birini grup halinde arama nasıl yapılır?
8. Köpekle arama nasıl yapılır?
9. Basit kurtarma nasıl yapılır?
10. Kaybolmaya etki eden kişiden kaynaklanan nedenler nelerdir?
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8. KAZA YERİ UYGULAMALARI

128

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Trafik kazalarına müdahale
2. Gelişmiş kurtarma
3. Olay yerinin güvenliği
4. Kurtarma ekibinin güvenliği
5. Kazazedenin güvenliği
6. Uyarı ikaz lambaları
7. kazaya uğrayan aracın sabitlenmesi
8. Kazazedenin araçtan çıkarılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Trafik kazası olduğunda ilk olarak ne yapılmalıdır?
2. Olay yeri güvenliği nasıl sağlanmalıdır?
3. Yaralı Güvenliği nasıl sağlanmalıdır?
4. İlk yardım ve triyaj nasıl yapılmalıdır?
5. Şok nasıl anlaşılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kazalara Müdahale

Kazalara doğru
müdahaleni öğrenilmesi

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Kaza yeri ve yaralı
Güvenliği

Kz yeri ve yaralı
güvenliğinin sağlanması

Ders notları, sunumlar,
videolar, internet ve kaynak
kitaplar

İlk yardım ve Triyaj

İlk yardım ve tiriyajın
laza yerinde nasıl
yapılacağını öğrenilmesi

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar
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Anahtar Kavramlar


Trafik Kazası



Kazaya Müdahale



Olay yeri güvenliği



Yaralı Güvenliği



İlk yardım

132

8.1. Trafik Kazalarında Müdahale ve Kurtarma
8.1.1. Gelişmiş Kurtarma ve Gelişmiş Kurtarmada Temel Kurallar
Bir kişiyi veya malı tehlikeden uzaklaştırma işlemine kurtarma denir. Kazazedenin
sağlık durumunu muhafaza ederek, ileri tıbbi destek sağlamak sureti ile iyileştirme sağlanarak
sağlık merkezine ambulansla ulaştırılması işlemlerinin tamamına ise gelişmiş kurtarma denir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaza mahalline seyir halindeyken; alınan ilk bilgiler ve haberleşme merkezinden
alınacak ek bilgiler değerlendirilerek stratejiler belirlenmeli,
Kaza hakkındaki ilk bilgiler değerlendirilerek olay mahalline yeterli sayıda
kurtarma, sağlık ve güvenlik ekibi çıkarılmalı,
Olay yerine giden ekiplere en uygun ulaşım yolları bildirilmeli,
Olay yerinin güvenli hale getirilmesi sağlanmalı,
Kazazedelere derhal ilk yardım yapılmalı,
Kazazedenin çıkarılmasına engel olan tüm unsurlar ortadan kaldırılmalı. Kazazede
enkazdan değil, enkaz kazazededen uzaklaştırılmalı,
Kazazedeye, boyun bölgesinde omurga hasarı olduğunu kabul edilerek, boyunluk
takılmalı,
Çalışma alanında güvenlik şeridi ile çevrilen bölgeye, kurtarma ekibi ve sağlık
görevlileri dışında hiç kimse sokulmamalı,
Yaşama ihtimalinin azaldığı durumlarda kazazedeye derhal çıkarma seçeneği
uygulanmalı,
Ezilme sendromundan şüphelenildiği ve yaşamsal risk faktörlerinin arttığı
durumlarda uzman sağlık personeli tarafından ileri yaşam desteği uygulanmalı;
Araçtan fırlama, motosiklet kazası veya yayaya çarpma vakalarında kazazede,
ilkyardım ve uygun paketleme yapılarak en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmeli.

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

İstihbarat (Bilgilendirme- Bilgi toplama)
Güvenlik çalışmaları
Kazanın oluş şekline yönelik olarak yapılan değerlendirme
Sıkışmaların değerlendirilmesi
Araçtan çıkarma seçeneğinin belirlenmesi
Araçtan çıkarma
İlk yardım ve Triyaj

8.2.1. İstihbarat (Bilgilendirme-Bilgi Toplama)


Olay mahalline hareket eden ekip, komuta merkezi ile yaptığı haberleşmede
bilgi toplar,
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•

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

•

Olay mahallinin tam olarak yeri ve özelliklerini öğrenir. Kaza yolda oldu ise;
kazanın yönü (örneğin; Ankara istikameti, Edirne istikameti, Avcılar kuzey yan
yol gibi), kazanın yeri (Örneğin; Haliç köprüsü üzeri, Samatya Hastanesi önü)
hakkında verilecek bilgiler ekiplerin olay mahalline daha hızlı ve kolay bir
şekilde ulaşmasını sağlar,

•

Kazaya uğrayan araçlar ve kazanın oluş şekli hakkında toplanacak bilgiler
(Örneğin; otobüs, minibüs ve otomobil çarpışması, kamyona arkadan çarpma,
bina üzerine araç düşmesi, denize araç uçması, elektrik direğine araç çarpması,
zincirleme kaza gibi) ekibin olay yerine ulaşacağı ana kadar geçen zamanda
uygun strateji belirlemesine ve motivasyon sağlamasına katkı sağlar,

•

Bu konularda elde edilecek bilgiler ışığında olay mahalline uygun sayıda
kurtarma ekibi ve sağlık ekibi çıkarılması sağlanarak zaman kaybının da önüne
geçilebilir.

8.2.2. Olay Mahalli Güvenlik Çalışmaları
Olay mahallindeki güvenlik çalışmalarının eksiksiz olarak yapılmasının başlıca amacı,
‘Gelişmiş Kurtarma’nın tanımına uygun bir operasyon yapmanın yanında:
•

Kurtarma personelinin

•

Sağlık ve emniyet personelinin

•

Diğer kişilerin (Basın, Meraklılar ve çevreden geçenler)

•

Araç ve malzemelerin güvenliğinin sağlanmasıdır.

Bu amaca yönelik güvenlik çalışmaları beş başlık altında toplanabilir (Şekil 8.1)
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Şekil 8. 1: Kaza yeri güvenlik şeması.

8.2.3. Kurtarma Ekibinin Güvenliği
Kurtarma ekibinde yer alan personel, olay mahallindeki çalışmalara başlamadan önce
kişisel koruyucu ekipmanlarını mutlaka kuşanmalı ve kullanacağı malzemeleri üzerinde
bulundurmalıdır. Bunun yanı sıra olay yerinin özelliğine ve olayın türüne bağlı olarak
birtakım koruyucu önlemler almalıdır. Örneğin; Denize araç düşmesi olayında çalışma
yapacak bir ekip can yelekleri ve kurtarma kemerlerini kuşanarak çalışmalıdır. Ortamda
kimyasal maddelerin bulunduğu bir kazada ise uygun seviyede koruyucu teçhizat
kuşanmalıdır.
Kişisel koruyucu donanımlar;
•
Koruyucu elbise
•
Koruyucu başlık
•
Koruyucu çizme
•
Koruyucu eldiven
•
Gözlük
•
Kulaklık
•
Kasık çizmesi
•
Emniyet kemeri ve donanımları
•
Can yeleği
•
NBC kıyafetleri

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

8.2.5. Çalışma Alanının Güvenliği
Çalışma alanı, kazaya karışan araç veya araçların bulunduğu ve kurtarma ekibinin
çalışma yapacağı alandır. Sıcak bölge ve ılık bölgeyi de kapsayan alan olarak ta
tanımlanabilir.
 Çalışma alanı derhal güvenlik şeridiyle çevrilmeli,
 Çalışma alanına meraklıların girmesine asla müsaade edilmemeli.
 Meraklıların bu alana girmesi kurtarma personelinin operasyonları istediği
gibi yapmasına engel olur,
 Kurtarma ekibinin malzemeleri zarar görebilir,
 Olay mahallinde kazazede, kurtarma personeli, sağlık personeli, güvenlik
personeli ve kendilerinin de zarar göreceği istenmeyen ikinci kazalar
meydana gelebilir.
 Bu kişiler, kurtarma ekibi ile olumsuz diyaloglara girerek motivasyon
kaybına da neden olabilir.
 Hatta kazazede üzerinde de psikolojik olumsuzluklara yol açabilirler.
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 Bu alanda çalışmaları güçleştirecek kaza ve enkaz döküntüleri derhal bölgeden
uzaklaştırılmalıdır.
Kaza Mahallinin Kontrolü
Kaza mahallinin kontrolünü mümkün olan en kısa sağlamak kurtarma operasyonu
açısından son derece önemlidir. Bu kontrol sağlanmadan sistematik bir kurtarma operasyonu
gerçekleştirmek neredeyse imkânsızdır.
Sıcak Bölge: Kazanın gerçekleştiği yerin merkezi ve aynı zamanda kazaya uğrayan
araçların enkaz döküntülerinin saçıldığı bölgedir. Araç/araçların beş metre kadar etrafında
olduğu varsayılan bir dairedir. Bu alana sadece kurtarma ve ilkyardım ekipleri girebilir. Her
türlü döküntü (cam parçaları, araç parçaları gibi) bu alandan çıkartılmalıdır. Gerektiği
takdirde, araç ve gereçlerin bulunduğu malzeme kutuları, sadece belirlenen bölgeye
konulmalıdır.
Ilık Bölge: Kurtarma ekibinin kişisel ve ekipman güvenliğinin sağlanarak emniyetli
bir şekilde çalışma yapabilecekleri emniyet şeridi ile çevrilmiş alandır. Kurtarıcı araç bu bölge
ile sıcak bölgenin arasında tabyalanır. Bu bölgede ex (ölü)’ler, yaralılar, enkaz döküntüleri ile
kurtarma ekipman ve malzemeleri için yerler tespit edilir.
Soğuk Bölge: Olay yeri güvenliğinin geniş bir açıdan sağlanabildiği bir bölgedir. Bu
bölge, olay yerinin fiziki şartları, kazanın oluş şekli, kazaya uğrayan araç sayısı ve olayın
meydana geldiği karayolunun fiziki durumuna bağlı olarak geniş bir alan da olabilir.

8.2.6. Kazazedenin Güvenliği
•

Olay mahalline ulaşıldığında ilk gözlemler ışığında kazazedelere derhal ilk yardım
yapılmalı,

• Kazazedeler, üzerlerinin ve yüzlerinin örtülmesi, başlık veya maske takılması gibi
koruyucu tedbirlerle koruma altına alınmalı,
• Boyunluk ve bel ateli kullanılarak veya diğer yöntemlerle sabitlenmeli.
Elle Sabitleme: Sabitleme malzemelerinin olmadığı ve acil olarak kazazedeye
müdahale edileceği durumlarda kullanılan bir yöntemdir.
•

Yan taraftan; sürücü camından yapılan sabitleme

•

Arkadan veya yan sabitlemeden devralınarak yapılan sabitleme

•

Ön camdan yapılan sabitleme

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











Varsa; araç/araçlardaki yangının söndürülmesi için çalışmalara derhal
başlanmalı,
Olayın boyutunun büyümesine engel olunmalı; ikinci kaza ve kimyasal
sızıntının engellenmesi, köprüde asılı kalan aracın sabitlenmesi gibi.
Kazaya uğrayan araç derhal sabitlenmeli,
Mümkünse akü devreden çıkarılmalı, kontak kapatılmalı ve anahtar
çıkarılmalı,
Yangın riskine karşı yakıt sızıntısı olup olmadığı kontrol edilmeli. Sızıntı varsa
derhal koruyucu önlemler alınmalı,
Kazaya uğrayan araçlarda yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde olup olmadığı
araştırılmalı. Varsa bu maddeler ortamdan uzaklaştırılmalı, uzaklaştırma
imkânı yoksa çalışmalarda bu husus göz önünde bulundurulmalı,
Tehlikeli kimyasallara karşı tedbirler alınmalı,
Olay mahallinde yangın söndürme aracı ve yangın söndürücüler
bulundurulmalı,
Araçta hava yastığı/yastıkları olup olmadığı ve varsa açılmayanlar tespit
edilmeli,
Emniyet kemeri mekanizmasının kurulu olup olmadığı kontrol edilmeli.

Kazaya Uğrayan Aracın Sabitlenmesi: Kaza mahallinde çarpmanın etkisiyle oluşan
yapısal bozukluklar, araç içerisinde çalışmaların emniyetli bir şekilde yapılmasına engel olur.
Aracın daha güvenli hale gelmesi için yapılacak başlıca çalışma ‘’sabitleme’’ çalışmalarıdır.
Sabitleme çalışmalarında istifade edilecek malzemeler; çeşitli ebatlarda metal veya
ahşaptan kademeli takozlar, krikolar, hava yastıkları, calaskar, vinç, silindirler, sabitleyici
bloklar, hidrolik ram, durdurucu kalas, halatlar, büyük kurtarıcı aracı, küçük kurtarıcı aracı ve
Trifor.
Olay mahallinde araçların konumları ve durumları değerlendirildikten sonra sabitleme
yapılacak noktalar tespit edilmeli ve uygun malzemeler kullanılarak sabitleme yapılmalıdır.
Önemli not: Kurtarma operasyonunda kazazedeye ilkyardım yapmak, ulaşmak ve paketleme
işlemleri için ‘yer açma’ çalışmalarını gerçekleştirilmelidir.
Kazaya Uğrayan Araçların ve Kazanın Oluş Şekline Göre Değerlendirilmesi:
Kazaya uğrayan araç veya araçlar yüksekten mi düşmüş, çarpışma ile birlikte uzun mesafeli
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sürüklenme olmuş muş yoksa motor bölümü çarpışmanın şiddetiyle sürücü ve yolcu
bölümüne mi girmiş gibi soruların yanıtları aranmalıdır.
 Saatte 35-45 km veya daha yüksek bir hızla önden veya arkadan çarpışmalarda;
Büyük bir aracın altına girildiği durumla karşı karşıya mısınız? Emniyet kemeri
kullanılmış mı? Her iki durumda da hava yastıkları açılmış mı?
 Yandan çarpmalarda kapılar 50 cm ve daha fazla içe çökmüş mü?
 Araç takla atmış mı?
 Araçtan fırlayanlar var mı?
 Duvar ve benzeri sert bir yüzeye önden şiddetli bir çarpma var mı?
 Çok sayıda yaralı olan bir kazayla mı karşı karşıyasınız?
 Zincirleme bir kaza ile mi karşı karşıyasınız?
 Tren, Tramvay gibi bir araçla çarpışarak mı kaza gerçekleşmiş?
 Suya düşen aracın batma riski var mı?
 Kazaya karışan araçlarda kimyasal madde var mı?
Kurtarma ekibi, yukarıda sıralanan sorunlardan herhangi biri veya birkaçıyla karşı
karşıya ise kazazedelerde çok ciddi yaralanmalar hatta can kaybı olasılığı hayli yüksektir. Bu
nedenle olay yerinde ilkyardıma önem vermeli ve yaralılara sağlık ekipleri tarafından ileri
yaşam destekleri uygulanmalıdır.
Kurtarma operasyonlarında kurtarma ekibi, kazanın oluş şekli ve şiddetine göre uygun
ilk yardım ve tıbbi müdahale imkânı sağladıktan sonra gelişmiş kurtarma operasyonlarını
gerçekleştirebilir.

8.3. Sıkışmaların Değerlendirilmesi
Trafik kazalarındaki sıkışmalar kısıtlı alanda ve enkazda sıkışma olmak üzere ikiye
ayrılır.
Kısıtlı bir alandaki sıkışmalar: Bu durumda kazazede olduğu yerde kalmak zorundadır.
Kazazedenin vücudunun bir bölümü, özellikle ayak ve kalça kısımları yapısal özelliklerini
kaybeden iki cismin arasında sıkışmıştır. Kazazede sıkıştığı yerden çıkarılması için asla
zorlanmamalı ve gerekli operasyonlar yapılmadan hareket ettirilmemelidir.
Enkazdaki sıkışmalar: Bu durumda kazazede, aracın yapısal özelliğini kaybeden elemanları
ve araçta bulunan malzemeler arasında kalmıştır. Kazazedenin herhangi bir organında sıkışma
yoktur. Kazazede yaralanmamış dahi olabilir.
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Kaza mahallindeki tehlikeler ve kazazedenin sağlık durumunu göz önüne alındığında
kazazedenin araçtan çıkarılması noktasında kurtarma ekibinin kazazadeyi derhal veya
kontrollü olarak çıkarma gibi iki seçeneği vardır.
Kazazedeyi Derhal Çıkarma:
• Kaza mahallinde geçen zaman, kazazede ve kurtarma ekibi için tehlikeli bir ortam
yaratıyorsa derhal çıkarma yapılır. Bu durumlara örnek olarak aracın suya batma riski,
ortamda yanıcı veya parlayıcı gaz yayılması, zehirli gazların açığa çıkma riski gibi
oluşumlar gösterilebilir.
• Kazazedeye ilk yardım uygulandıktan sonra yapılacak sabitleme ve paketleme
çalışmalarının işe yaramayacağı ve daha fazla zaman kaybının kazazedenin ölümüne
sebep olacağı tespit edildiğinde derhal çıkarma yapılır.
• Olay yerinde birden fazla kazazede varsa ve yaşama şansı çok düşük olan bir kazazede
yaşama şansı daha yüksek olan diğer kazazedeye ulaşımı engelliyorsa derhal çıkarma
yapılır.
Kazazedeyi Kontrollü Çıkarma:
•

Derhal çıkarma seçeneği uygulanacak şartların oluşmadığı tüm kazalarda, kazazedelerin
kurtarılması için sistematik kurtarma operasyonunun tüm aşamaları ve kuralları
uygulanır. Bu operasyona kontrollü çıkarma denir.

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

Camların çıkarılması
Kapıların açılması / çıkarılması
Ön panelin kaldırılması
Yan duvarın açılması
Tavan kapağının açılması
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•

Kazazedeyi sıkıştıran ya da kazazedeye ulaşılmasını engelleyen diğer yapısal
elemanların kaldırılması

8.4. İlkyardım ve Triaj (Kazazedelerin Gruplara Ayrılması ve
Sınıflandırılması)
8.4.1. Temel Travma Yaşam Desteği
Kaza mahalline ilk varan tıbbi kurtarma personeli, kazazedeye hemen temel travma
yaşam desteği uygulamalıdır. Temel travma yaşam desteği yapılırken uyulması gereken
sistematik prosedür;
• Personel, kendisi, kazazede ve etraftakiler için tehlike oluşturabilecek unsurların bulunup
bulunmadığını kontrol etmeli (Örneğin: yangın, kimyasal maddeler, keskin metal
parçalar, sabitlenmemiş enkazlar ve vücut sıvıları gibi.)
• Kazazedenin durumunu anlayabilmek için onunla konuşmaya çalışmalı,
• İlk belirlemelerden sonra gerekli yardım çağrılmalı (Polis, ambulans, itfaiye gibi),
• Kazazedenin nefes almasına engel olan veya olması muhtemel bir durumun bulunup
bulunmadığı belirlenmeli. Boyun bölgesinde omurganın ilk sabitleştirilmesi yapılmalı,
• Kazazedenin nefes alıp almadığı, alıyorsa nefesin yeterli olup olmadığı kontrol edilmeli,
Varsa kazazedeye oksijen maskesi takılmalı,
• Kazazedenin nabzı kontrol edilmeli ve ciddi bir dış kanama varsa hemen kontrol altına
alınmalı,
• Herhangi bir sakatlanma durumunun olup olmadığı kontrol edilerek belirlenmeli,
•

Yaralanama mekanizmasına göre kazazedenin durumu tespit edilmeye çalışılmalı,

• Hypothermia (aşırı düşük/yüksek ısı durumu gözden geçirilmeli),
• Kazazede araçtan çıkarılmalı,
• Kazazede ikinci bir defa daha incelenmeli,
Kazazedeyi hayatta tutmak için sağlanması gereken hususlar;
• Solunum ve oksijen sağlanması
• Dolaşım ile oksijen sağlanması
• Beyne oksijen gitmesinin sağlanması
Kazazedeye ulaşır ulaşmaz kontrol edilmesi gerekenler;
• Hava yolu-Boyun / Omurga -Nefes-Dolaşım-Hava yolu
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• Kazazedenin nefes almasına engel olacak bir durum olup olmadığı,
• Nefes oranı nedir? Normal mi?
• Nefes almaya engel olan yabancı cisimler var mı? (Kırık dişler, takma dişler, yiyecek
kusmuk, kan gibi).
Tıbbi Müdahale (Rx);
•
•
•
•

Boyunda omurga hasarından şüpheleniyorsa; çene kaldırılır,
Hava yolu parmak veya emme yoluyla temizlenir,
Kanama durdurulur (tampon kullanarak)
Hava yolu, elle ağız veya burun tarafında açık tutulur.

Nefes
• Nefes mevcut ve uygun mu? Nefes, oran, ritim ve şiddet bakımından kontrol edilmeli.
Nefes için Tıbbi Müdahale (Rx);
•
•
•
•
•
•

Kazazedeye oksijen verilmeli,
Kazazedenin hava almasına yardımcı olunmalı,
Kazazedenin burnuna tüp uygulanmalı,
Kazazedeye maske uygulanmalı,
Göğüs yaralarına müdahale edilmeli,
Solunuma yardımcı olunmalı.
Dikkat: Kalbe baskı yapan Pneumothorax (akciğer sönmesi) olup olmadığı kontrol
edilmeli.
Dolaşım
• Dolaşım mevcut mu?
• Karotid atardamarlarda nabız; oran, ritim ve şiddet bakımından kontrol edilmeli.
Dolaşım İçin Tıbbi Müdahale(Rx);
• Nabız dakikada 40’ın, Kan basıncı da 90’ın altındaysa doğrudan baskı yaparak veya
bandajla kanama durdurulmalı.
• Damardan X 2
• 1x18G Colloid, Ploygeline, Haemaccel veya Dextran40
• 1x18G crystaloid. Ringers lactate veya Plasmalyte L.
• Kullanılan protokollere ve kazazedenin yaşamsal belirtilerine göre gerekli sıvılar
verilmeli.
Sakatlanmalar: Kazadaki yaralanma mekanizması belirlenmeli ve buna göre; aniden
yavaşlamanın olduğu bir kazada, aksi kanıtlanıncaya kadar her kazazedenin boyun omurgası
yaralısı olduğu varsayılarak hareket edilmeli.
• Omurgada hiçbir hasar olmadığı yalnızca hastanede onaylanabilir Tıbbi Müdahale (Rx);
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•

Kazazedenin başı elle (baş doğal bir doğrultuya getirilir) veya boyunluk kullanarak
sabitlenmeli,
• Varsa;‘Tıbbi Çıkartma Cihazı (MED)’ kullanarak sağlam bir şekilde sabitlenmeli,
• Kazazedenin başı ve boynu asla zorlanmamalı.
Olay Mahalli: Aşırı soğuk (hypothermia) herhangi bir süre sıkışık kalmış bir kazazedenin
ölümüne yol açabilir. Kazazedenin rüzgâr ve soğuktan korunması hayati açıdan çok
önemlidir. Hypothermia ‘ya tropik iklimlerde dahi rastlanabilir.
Boyun Bölgesindeki Omurga Yaralanmaları
Tüm kazalarda, özellikle de önden, yandan ve arkadan çarpışmalar sonucu meydana
gelen kazalarda, kazazedenin vücudu aracın yavaşlaması sırasında büyük bir enerjiye maruz
kalır. Bu ani yavaşlamanın sabit olmayan bir boyun/omurga durumu yaratacağı muhtemeldir.
Ani yavaşlamanın şiddeti ve kafanın araçla temas haline gelip gelmemesi boyun
yaralanmasının ciddiyetini belirleyen unsurlardır. Bu yaralanmalar;
 Aşırı Gerilme (hyperextension): Boyun kasları baskıya maruz kalır ve/ veya yırtılır.
 İç Kanama Yüzünden Boyunda Aşırı Şişme (Haematoma): Boyun kaslarından gelen
kanama omurgaya baskı yapar.
 Kısmi Lezyon: Omurga kısmen yırtılır.
 Haematomali Kısmi Lezyon: Omurga kısmen yırtılır ve boyun kaslarından gelen
kanamanın omurgaya yaptığı baskı daha fazla komplikasyona yol açar.
 Tam Lezyon: Omurga tamamen kopar.
 Rx :Acil yardım araçlarında röntgen cihazları bulunmadığı için hastanedeki röntgen
cihazları aksini kanıtlamadıkça omurga yaralanmalarının bulunduğu varsayılır.

8.4.2. Oksijen Tedavisi
Vücudun çalışabilmesi için oksijene ihtiyacı vardır. Vücut doğru miktarda oksijen
almazsa, fizyolojik değişimler oluşmaya başlar. Vücut ne kadar uzun süre ve ne kadar çok
oksijensiz kalırsa, doku zedelenmesi de o denli büyük olacaktır. Vücut belli bir süre oksijensiz
kalırsa doku zedelenmesi kalıcı veya öldürücü olabilir.
Beyin: Beynin çalışabilmesi için bol miktarda oksijene ihtiyacı vardır. Vücuda giren
oksijenin %60’ını beyin kullanır. Oksijen eksikliği, beyinsel işlevlerin azalmasına, daha sonra
da şuurun kısmen veya tamamen kaybolmasına yol açar.
Not: Kazazedenin uzun süre veya tamamen oksijensiz kalması, kalıcı beyin hasarına
ve hatta ölüme bile yol açabilir.
Böbrekler: Böbrekler de beyin gibi oksijen yokluğuna karşı çok hassastır. Oksijenin
yetersiz dağılması çok kısa bir süre içinde böbreklerde hasara yol açabilir. Durumun uzaması,
böbreklerin iflasına hatta ölüme dahi neden olabilmektedir.
Not: Şüphe duyulan durumlarda oksijen tedavisi uygulanmalı.
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Tüm sıkışmalı kazalarda, kazazedelere oksijen desteği sağlanmalıdır. Bu destek;
• Kazazedenin şuuru yerindeyse burundan tüp takılmalı,
• Kazazedenin şuuru yerinde değilse, oksijen maskeyle ağızdan verilmeli,
• Nefes sayısı dakikada 10’un altındaysa, ‘Bag Valve Mask’ sistemi ile aktif solunum
sağlanmalı,
• Kazazede, kendi nefes yolunu açık tutamıyorsa, tüp kullanımı düşünülmelidir.
Solunum şokunu kanıtlayan durumlar;
• Nabız dakikada 100’den yüksek veya 16’dan düşük ise,
• Kan basıncı 100’ün altındaysa,
• Dakikada 10’un altında veya 30’un üstünde nefes varsa,
• Düzensiz nefes varsa. Örneğin nefes değişkense, çok yavaşsa, fazla sıksa veya güçlükle
devam ediyor veya kötüleşiyorsa.
Travma Şok: Travmanın ilk saati kazazede açısından hayati önem taşır. Bu zaman
dilimi aynı zamanda " altın saat” olarak adlandırılır. Aktif travma yaşam desteği mümkün
olan en kısa süre içinde, doğru olarak uygulanabilirse, hastanın yaşama şansı artar.
Şok, yuvarlanan bir kartopuna benzetilebilir. Kartopu baştan durdurulabilirse durum
kolaylaşır. Ancak kartopu büyümüşse ve yokuş aşağı hız kazanmışsa, durdurmak neredeyse
imkânsızdır. Şokta da benzer bir durum söz konusudur. Bu nedenle şok durumlarında aktif
travma müdahalesine hemen başlanmalıdır.
Vücudun tümüne uygun miktarda oksijen sağlanamadığında, hasta şok halinde kabul
edilir. Bu duruma yol açan etkenler aşağıdakilerden biriyse o zaman travma şoktan bahsedilir.
Kan Kaybı: Göğüste hasar-Nefes yolu tıkalı -Yaralı boyun-Yaralı sırt- Yaralı veya
delinmiş kalp

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

8.4.4. Şok Belirtileri
• Rahatsızlık ve anksiyete görülür (diğer belirtilerden önce başlayabilir),
• Hasta normalden çok daha fazla susar (vücutta, kan dolaşımına bağlı sıvı dengeleri
bozulmaya başlar),
• Nabız zayıflar (nabız sadece boyunda hissedilebilir) (carotid nabız),
• Cilt soğuk ve yapışkan hale gelir,
• Aşırı terleme olabilir (iç kanamaya bağlı olarak),
• Yüz solgunlaşır (ölüme yakın daha ileri durumlarda yüz mavileşir),
• Nefes düzensizliği baş gösterir (nefes, değişken, çok yavaş, sık veya güçlükle devam
eder.)
• Gözlerin feri söner (ışığa geç tepki veren genişlemiş göz bebekleri ölüm durumunun
yakın olduğunun habercisidir)
• Hasta bulantı hisseder veya kusar (vücut yaşam savaşı verirken işe yaramayan sistemleri
devreden çıkarır),
• Kan basıncı yavaş ama düzenli bir biçimde düşer (kontrolsüz kanamanın belirtisi olup
ölümle sonuçlanabilir).
Şokun kesin belirtisi;
• Nabız 100’ün üstünde ve kan basıncı 100’ün altında ise kazazede şoktadır.
Birinci Öncelikli (Kırmızı Kod) Kazazedelerin Belirtileri
•
•
•
•
•
•

Solunum yolu sorunları ve nefes almada güçlük
Kontrol edilemeyen veya kan kaybına yol açan ağır kanama
Kalp krizi, ezilme sendromu gibi ciddi sorunlar
İç travmalar
Ciddi yanıklar
Kafa travması

İkinci Öncelikli (Sarı Kod) Kazazedelerin Belirtileri
• Solunum yollarında hafif derecede yanmalar ve nefes almada sorun
• Kırılma ve çıkmalar
• İlik zedelenmesi olmayan omurilik yaralanmaları
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Üçüncü Öncelikli (Yeşil Kod) Kazazedelerin Belirtileri
• Hafif kırılma ve çatlamalar
• Yumuşak doku zedelenmeleri
• Ölüme yol açmayacak hafif yaralanmalar
Çoklu yaralanmaların meydana geldiği kazalarda aynı hastaneye aynı öncelikli çok
sayıda kazazede gönderilmemeye özen gösterilmeli. 1’inci ve 2’nci öncelikli (kırmızı ve sarı
kodlu) kazazedelerin tam teşekküllü hastanelere sevk edilmesi sağlanmalıdır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde trafik kazalarını nedenleri, kazaya müdahale sırasında olay yerinin ve yaralının
güvenliğinin nasıl sağlanacağı konuları anlatılmıştır?
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Uygulama
Bir trafik kazasında en doğru müdahaleni nasıl yapılacağını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Bir

trafik

kazasında

arabadan

fırlamış

birini

neden

yerinden

kımıldatmamalıyız?
2. Trafik kazası gören biri ilk olarak ne yapmalıdır?
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Bölüm sonu Soruları

1. Bir kişiyi veya malı tehlikeden uzaklaştırma işlemine ne ad verilir?
a) Kurtarma

b) Kuram

c) Uzaklaştırma

d) Önleme

e) Sevk

2. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına müdahale sırasında yapılanlardan değildir?
a) İstihbarat

d) Sigorta işlemleri

b) Güvenlik çalışmaları

e) İlk yardım ve triyaj

c) Sıkışmaların değerlendirilmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi kaza yeri güvenliği ile alakalı değildir?
a) Kurtarma personelinin güvenliği

d) İstihbarat

b) Çalışma alanının güvenliği

e) Çalışma alanının güvenliği

c) Olay yeri güvenlik çalışmaları
4. Aşağıdakilerden hangisi kaza yeri kişisel koruyucu donanımlardan değildir?
a) Pantolon

d) Kulaklık

b) Koruyucu başlık

e) Kasık çizmesi

c) Gözlük
5. Sabitleme malzemelerinin olmadığı ve acil olarak kazazedeye müdahale edileceği durumda
kullanılacak yöntem nedir?
a) Triyaj

d) Otomatik sabitleme

b) Köprü

e) Atel

c) Elle sabitleme
6. Aşağıdakilerden hangisi kazazedeye ulaşılır ulaşılmaz kontrol edilmesi gerekenlerden
değildir?
a) Hava Yolu

d) Nefes almaya engel cisimler

b) Nefes Oranı

e) Hipotermi

c) Nefes almaya engel durumlar
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7. Aşağıdakilerden hangisi temel travma yaşam desteği yapılırken uyulması gerek prosedür
sırasını bozmaktadır?
a) Personel, kendisi, kazazede ve etraftakiler için tehlike oluşturabilecek unsurların bulunup
bulunmadığını kontrol etmelidir.
b) Personel, kazazedenin durumunu anlayabilmek için onunla konuşmaya çalışmalıdır.
c) İlk belirlemelerden sonra gerekli yardım çağırılmalıdır.
d) Kazazede araçtan çıkarılmalıdır.
e) Kazazedenin nefes almasına engel olan veya olması muhtemel bir durumun bulunup
bulunmadığı belirlenmelidir.
8. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden değildir?
a) Anksiyete

d) Yüz solgunlaşır

b) Anoreksia

e) Aşırı genişlemiş göz bebekleri

c) Carotid nabız
9. Aşağıdakilerden hangisi birinci öncelikli kazazede belirtilerinden değildir?
a) Solunum yolu sorunları

d) Kafa travması

b) Kalp krizi

e) Ağır kanama

c) Kırılma

10. Omurganın tamamen kopması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kısmi lezyon b) Tam Lezyon c) Hiperekstensiyon d) Hipotermi

e) Anksiyete

CEVAP ANAHTARI
1.A 2.D 3.D 4.A 5.C 6.E 7.D 8.B 9.C 10.B
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9. SABOTAJ VE PATLAMALARA MÜDAHALE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Sabotajın tanımı
2. Sabotajdan korunacak yerler
3. Sabotaj için bir kurumda alınması gereken tedbirler
4. İhbar da alınacak tedbirler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sabotaj nedir?
2. Sabotaj için hangi tedbirler alınmalıdır?
3. Sabotaj ihbarı alındığında ne yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Sabotaj

Sabotaj hakkında bilgi
edinilmesi

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Sabotaj İhbarı

Sabotaj ihbarı
alındığında
yapılacakların
öğrenilmesi

Ders notları, sunumlar,
videolar, internet ve kaynak
kitaplar

Sabotaja karşı
alınacak tedbirler.

Sabotaja karşı alınacak
tedbirlerin öğrenilmesi

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar
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Anahtar Kavramlar


Sabotaj



Patlama



İhbar



Tedbir



Müdahale
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Giriş
Sabote, Fransızca “sabot”tan gelir. Sabot, Fransız çiftçilerinin giydiği tahtadan oyulma
pabuçlara verilen isimdir. Bu fiilin Alman İşgali veya Sanayi Devrimi esnasında işçilerin
sabotlarla makinaları tahrip etmesinden çıktığı söylenmektedir.
Sabotaj: Bir hizmetin, bir iş kurumunun normal işleyişine mani olmaya veya bir
tesisatı, bir makinayı, tesisi kullanılmaz hale getirmeye yönelmiş kasıtlı hareket ve davranış.
Askeri manada sabotaj: Tahrip etmek, korku meydana getirmek, zayıflatmak,
alıkoymak gibi neticeler elde etmek maksadıyla; özellikle idare, istihsal ve ulaştırmanın çeşitli
kilit noktalarına yönelmiş hareket ve teşebbüslerin bütünüdür.
Hukuki manada sabotaj: Ceza Kanunu'na sabotaj eylemleri 3038 sayılı kanunla
girmiştir. Sabotaj suçları savaşta ve barışta işlenebilir. Sabotaj suçunun faili Türk vatandaşı
veya yabancı uyruklu olabilir. Türkiye için sabotaj fiillerinin mağduru Türk Devletidir. Bu
suçun işlendiği yerler fabrikalar, yollar, köprüler, depolar, hava alanları vb. askeri ve sınai
tesisler olabilir. Bunlardan herhangi birisinin tahribi veya kullanılmaz hale getirilmesi suçun
maddi unsurunu meydana getirir. Sabotaj suçunu işleyenlere sekiz yıldan az olmamak
kaydıyla hapis cezası verilir. Sabotajı, Harp Hukuku kurallarına göre muharip kabul edilme
şartlarını taşımadan, düşman hatları gerisinde veya civarında düşmanca maksatlarla yapan
şahıslar harp esiri muamelesi görmezler ve yargılanıp, idam veya hapis cezalarına mahkûm
edilebilirler.
Sabote etmek: Baltalamak. Bir hizmetin, bir iş kurumunun normal faaliyetine mani
olmak. Bir tesisatı, makineyi veya tesisi tahrip etmek, kullanılmaz hale getirmek.

9.1. Sabotaj Şekilleri
Sabotajlar genel olarak yapılış tarzına ve kullanılan malzemelere göre ikiye ayrılır;
Aktif Sabotajlar;





Yangınla sabotaj,
Patlayıcı maddelerle sabotaj,
Mekanik sabotaj,
Bakteriyolojik ve Kimyasal sabotaj.

Pasif Sabotajlar;



Fikri sabotaj
Psikolojik sabotaj.

9.1.1.Sabotaj Yapabilecek Kişiler


Özel yetiştirilmiş kişiler, (Ajanlar)
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Bir ideolojiye bağlı kişiler,
Başka milletler hesabına çalışan kişiler
Doğrudan doğruya bu amaçla yetiştirilmiş askeri personel,
Dışarıdan sızacak elemanların içerden bulacakları suç ortakları.

9.2. Sabotaj Yapılabilecek Yerler
Terör ve sabotajların ne zaman ve nerede ortaya çıkacağı hiç belli olmaz. Her iki olay
da hiç beklenmedik zamanda ve hiç umulmadık yerlere saldırı olarak ortaya çıkar. Ancak her
devletin koruması gereken hassas noktaları vardır.










Stratejik köprüler
Kamu binaları
Önemli yollar
Eğitim – Öğretim
Parlemento
Önemli fabrikalar
Önemli tarım alanları
Önemli su kaynakları
Ormanlık alanlar

9.3. Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri
9.3.1. Fiziki Güvenlik Önlemleri ve Nöbet Hizmetleri
Fiziki güvenlik (koruma) yetkisiz kişilerin evrak, bilgi, belge, malzeme, bina ve
tesislere ulaşmasını önlemek, bunların casusluk, sabotaj, hırsızlık, hasar ve zarar verme gibi
eylemlere karşı korunmasını sağlamak amacıyla alınacak fiziki önlemlerdir.
Fiziki Güvenlik Engelleri. Çevre duvarları, kuruluş veya tesisin çevresine 2 metre
yüksekliğe kadar duvar yapılabilir, ayrıca duvarlar tel, çit veya demir parmaklıklarla 3
metreye kadar yükseltilebilir. Duvar ve kapılar üzerine “Girmek Yasaktır”, “İzinsiz Girilmez”
veya “Özel Güvenlik Bölgesidir Girilmez” gibi ikaz levhaları konulabilir. Demir
parmaklıklar, dikenli tel engelleri, cam engeller, basınca dayanıklı kapılar, zırhlandırılmış
araçlar, nöbetçi kuleleri, aydınlatma sistemi alarm sistemleri ile desteklenebilir.
Giriş Kartları: Her türlü kurum ve kuruluşlara yabancı unsurların girmemesi için
yapılan uygulamadır. Sürekli çalışan personele “sürekli giriş kartı”, ziyaret maksadı ile
gelenlere “ziyaretçi giriş kartı” , Görev, iş takibi, bakım ve onarım için gelenlere ise “geçici
giriş kartı” verilir.
Bina İçi Kontrol Görev ve iş takibi için gelenlerle ziyaretçilerin kontrolü, mevcut
personel arasından ihtiyaca göre belirlenen çift görevliyle görevliler sağlanır.
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Nöbet Hizmetleri: Bakanlıklarda ve bakanlıklarca uygun görülecek teşkilat ve
kurumlarında, yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle
ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile Nöbetçi Memurluğu kurulmasına ilişkin esaslar
Bakanlar Kurulunca 18.11.1996 tarih 6/7337 sayılı “Nöbetçi memurların Görev ve
Sorumlulukları İle Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik” ve “Adalet Bakanlığı Nöbet
Hizmetleri Özel Talimatı” ile belirlenmiştir.

9.3.2 Evrak ve Haberleşme Güvenliği
Bakanlıklarla kamu kurum ve kuruluşların görev ve faaliyetlerinin sürdürüldüğü
mekânlarda her türlü evrakın korunması, yetkili olmayan kişilerin eline geçmemesi ve gizlilik
derecesi ihlalinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması, evrak içeriğinin ilgili olmayan
kişilere açıklanmaması ve bu konuda gerekli görülecek diğer önlemlerin alınması ve
uygulanması hizmetidir. Bakanlıklarla kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen faaliyetlere
ilişkin her çeşit evrak, bilgi, tesis ve materyalin güvenliği; fiziki koruma ve personelin
zihinsel kontrolü ile sağlanır. Bu nedenle her seviyedeki amirler ile personel, bunların
korunması ve güvenliğinin sağlanmasından ayrı ayrı sorumludur. Bu konudaki güvenliğin bir
diğer unsuru da BİLMESİ GEREKEN prensibidir. Evrakın dağıtımında bu prensibe uyulur ve
küçük birimlere, yalnız kendilerini ilgilendiren ve gerekli olan yeteri kadar bilgi aktarılır.
Ayrıca personelin; nüfuz edebileceği gizlilik dereceli bilgiden daha yüksek gizlilik dereceli
bilgiye nüfuz edememesi için gerekli önlemler alınır.
Sabotaj ve Terör Olaylarından Korunma: Harp sanayinin, sınai, ticari, zirai üretim
araçlarının ve ürünlerinin, enerji üretim ve ulaşımına ait tesislerin, her türlü ulaşım ve
muhabere sistem ve araçlarının, milli ekonomiye, milli kültüre ve sağlık hizmetlerine katkısı
bulunan sair tesislerin, harp silah ve vasıtalarının, personelin ve idari yapının tamamen veya
geçici bir süre için faaliyet dışı kalmasını sağlamak amacıyla tahribine yönelik saldırgan
yıkıcı faaliyetlere sabotaj denir. Her türlü sabotaja karşı koruma konusunda alınması gereken
tedbirler ile bu tedbirlerin uygulama şekilleri 1988 tarih ve 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı
Koruma Yönetmeliği”nde belirtilmiştir. Bu yönetmeliği okumanız konu hakkında daha fazla
bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.
Dışarıdan sızacak elemanların içerden bulacakları suç ortakları. Sabotajlara karşı
korunma aktif ve pasif tedbirlerle sağlanır.

9.4. Patlama Nedir?
Katı, sıvı veya gaz halindeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok
etkisiyle ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek
hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına patlama denir.

9.4.1 Mekanik Patlama
Mekanik patlamaya örnek olarak kapalı kaplar, kazanların, boru devrelerinin çeşitli
fiziksel etkiler sebebiyle iç basıncın artması sonucu meydana gelen patlamaları verebiliriz.
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Kapalı kaplarda, kazanlarda, boru devrelerinin basınç giderici emniyet supabı yoksa artan
buhar basıncı içinde bulunduğu kabın yapıldığı malzemenin mekanik direncini aşar ve kap
infilak eder. Genellikle bu tür patlamalarda yüksek ısı görülür. Gazlar veya buhar hızla açığa
çıkar, gürültü meydana gelir

9.4.2. Kimyasal Patlama
Kimyasal patlamalar sıvı veya katı halde bulunan patlayıcı maddenin çok büyük bir
hızla, hacminden çok daha büyük bir hacim olan gazlara dönüşmesi ile ortaya çıkar. Tüm
dönüşme süresi saliselerle ölçülebilecek zaman süreleri içinde olup biter ve son derece yüksek
ısı (binlerce derece) yaratır.

9.4.3.Patlayıcı Ortam Nedir?
Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı nitelikteki gaz, toz veya buharın hava ile karışarak
patlayıcı kıvama geldikleri yerlere patlayıcı ortam denir. Patlayıcı ortamın kısa tarifi budur.
Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun bir araya gelmesi gerekir.
a. Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, buhar veya toz
b. Hava (Oksijen):
c. Enerji, patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya güç kaynağı.
Bu üç unsurdan biri devre dışı edilebilirse patlama tehlikesi kalmaz. Patlama üçgeni
olarak bilinen bu olay aşağıdaki resimde sembolize edilmiştir.

9.5. Patlayıcı, Parlayıcı Ve Yanıcı Gaz, Toz Ve Buharlar
9.5.1.Gazlar
Yaygın olarak bilinen patlayıcı gazların en başında, doğal gaz, evlerde kullanılan tüp
gaz(LPG) ve kaynak işlerinde kullanılan hidrojen ve asetilen gazları gelir. Önemli patlayıcı
gazlar ve özellikleri aşağıdaki tablolarda görülmektedir. Bu gazlar hava ile karıştıklarında
patlayıcı hale gelirler ve herhangi bir tetikleme ile (kıvılcım) patlayabilirler. Patlama hava ile
karışım oranına bağlıdır. Karışımın bir alt ve bir de üst patlama sınırı vardır. Gazlarla
ilgilenenler, alt patlama sınırının İngilizce kısaltması olan LEL ölçümünden
bahsederler(LEL= lower explosive limit).Tüm dünyada LEL tabiri kullanıldığı için yazımızda
da aynı simge kullanılmaktadır. LEL değeri, alınacak tedbirler için çok önemli bir veridir ve
gazların tehlike derecesini (patlama kabiliyeti) belirler. Aynı şekilde gazların üst patlama
sınırı UEL olarak adlandırılır. (UEL= upper explosive limit) Patlayıcı maddelerin önemli bir
bölümünü karbon-hidratlar oluşturur. Karbon hidratların fiziksel özelliği karbon ve hidrojen
sayısına göre değişir. Alkan adı verilen bu grubun ilk 4 karbonlu elemanı gaz, 11-18
karbonlular akaryakıt (sıvı), 19-40 karbonlular makine yağı ve daha uzun karbon zincirliler
zift ve mumları oluşturur
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9.5.2.Sıvılar
Bilinen, “yanıcı parlayıcı ve patlayıcı” sıvıların başında petrol ürünleri gelir (benzin,
benzol, mazot, tiner gibi). Yanıcı sıvılar buharlaşarak hava ile karışıp patlayıcı ortam
oluştururlar. Sıvıların buharlaşması ortam sıcaklığına bağlıdır. Patlayabilecek kıvamda
(oranda) sıvı buharı oluşturan en düşük sıcaklığa PARLAMA NOKTASI (FLASH POINT)
denilir. Bu değer, gazlardaki LEL gibi, alınacak tedbirler için önemli bir veridir ve sıvıların
tehlike derecesini belirler. Sıvılar patlama noktalarına göre tehlike sınıflarına ayrılmaktadır. 
Bu sınıflandırmalar Amerikan NFPA 30 standardına göre yapılmaktadır ve Dünyaya
Amerikan uygulaması hakimdir. TS 12820’de yapılan sınıflandırma da NFPA 30 dan
alınmıştır.

9.6.3.Katı Maddeler, Tozlar
Tozların havanın oksijeni ile karışımı ya “toz bulutu” halinde veya ince tabaka
şeklinde mümkündür. Tozlar genellikle ince bir film şeklinde tesis üzerine yapışık şekilde
dururlar. Tesisin ısınmasından veya dışarıdan gelen her hangi bir ısı kaynağı ile yanıcı tozun
çok küçük bir bölümü akkor hale gelerek patlamaya neden olabilir. Patlayan bu çok küçük
porsiyon diğer tozları havaya üfleyerek “patlayıcı bir toz bulutu” oluşmasını sağlar. Bu bulut
daha da şiddetli patlar ve patlayan bulut yeni toz bulutları oluşmasına yardımcı olacağı için
toz patlaması zincirleme bir reaksiyona ve diğer bir deyim ile “yürüyen bir patlama
”felaketine dönüşebilir. Toz patlamaları gaz patlamalarından çok daha tehlikeli ve tahrip
edicidirler. Katı maddelerin, lif, yonga, kırpıntı veya toz şeklinde olanları tehlike arz etmekte
ve patlayıcı ortam oluşturmaktadır. Çekirdek büyüklüğü yaklaşık 500 μm altında olan ve
havada belli bir süre süzülen katı maddeler toz olarak kabul edilmektedir. Patlayıcı tozlar
başlı başına ayrı bir konudur ve bu konunun detaylarına girilmeyecektir.

9.7. Ateşleme Kaynakları
“Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, toz ve buharın” havanın oksijeni ile karıştıklarında
patlayabilmeleri için bir enerji kaynağına ihtiyaç vardır. Bu enerji kaynağı genellikle elektrikli
aletlerin ark çıkaran kontakları ve ısınan yüzeyleri olmakla birlikte, biriken enerjinin
boşalmasına neden olan tüm kaynaklar tehlikeli ortamı patlatabilirler. Örneğin sürtünme
dolayısı ile meydana gelen statik elektrik ve yine sürtünerek kıvılcım çıkaran metal parçalar
kolaylıkla tehlike kaynağı olabilir. Tehlikeli ortamı ateşleyen başlıca olay ve enerji kaynakları
şunlardır:

9.7.1. Elektrik ark ve Kıvılcımı
Şalterler açılıp kapandıklarında, elektrostatik olarak yüklü elemanlar deşarj
olduklarında, kablolar ezilip koptuklarında veya kısa devre olduklarında, herhangi bir kısa
devre anında meydana gelen dengeleme akımı gibi olaylarda çıkan ark ve kıvılcım ortamı
tehlikeye düşürebilir. Elektrikli aletlerin tamamı ya ark çıkardıklarından veya ısı ürettiklerinde
her zaman patlayıcı ortamı tehlikeye düşürebilirler. Bu nedenle, patlayıcı ortamlarda
kullanılan elektrikli aletlerde azami itina gösterilip gerekli tedbirler alınmalıdır.
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9.4.2. Sıcak yüzeyler (Statik Isı ile Patlama)
Elektrik aletleri ısınmaları dışında mekanik aletlerin çalışmaları dolayısı ile
çıkardıkları ısılar da tehlikeli olabilir. Örneğin sıkışan yatak ve rulmanların aşırı ısınmaları
gibi. Bu nedenle patlayıcı ortamda çalışan (yalnızca elektrikli değil) tüm ekipmanlara dikkat
etmek gerekir.

9.7.3. Mekanik Sürtünme ile Çıkan Kıvılcım
Hiç kimse patlayıcı gaz bulunan bir ortamda taşlama tezgâhı çalıştırmaz. Taşın
çıkardığı kıvılcım, patlayıcı ortamı tehlikeye düşürebilir. Sürekli kıvılcım çıkaran bir kaynağı
patlayıcı ortamdan elimine etmek kolaydır. Buna karşılık, patlayıcı ortamda bulunan bir çelik
konstrüksiyon da görülmeyen sürtünmeler (rüzgardan çarpışma gibi) meydana gelebilir. Gaz
kaçağı olan bir vananın üzerindeki köşebentlerin rüzgârdan birbirlerine çarpması beklenmedik
kazalara neden olabilir. Kömür madenlerinde, gazın patlayıcı orana gelmemesine çok dikkat
edilir. Havalandırma ile gaz dışarı atılmalıdır. Aksi takdirde patlayıcı kıvamdaki gaz her
durumda patlar. Elektrikli aletlerin çalışıp çalışmaması önemli değildir. Kazmanın, çekicin,
ayakkabı demirinin ucundan çıkan kıvılcımla patlar. Elbisedeki naylon parçaların
sürtünmesinden doğan statik elektrikle patlar.

9.7.4. Her Nevi Statik Elektriklenme
Çok tehlike yaratan bir kaynaktır. Akla gelmedik ve düşünmedik yerlerde karşımıza
çıkabilir ve sorun teşkil eder. Bilhassa kurulu tesislerde bakım dolayısı ile yenileme ve tadilat
yaparken bolca yaşanan bir olaydır. Bu nedenle patlayıcı ortamda çalışan bazı tesisler için,
sürtünme ile elektriklenmeyen malzeme temin edilir. Örneğin anti statik havalandırma
Vantüpleri, anti statik firen balataları, anti statik konveyör kayışları gibi. Statik elektriklenme,
patlayıcı gaz altında çalışan bir tesiste, mühendisleri uğraştıran bir patlama (tehlike)
kaynağıdır. Akaryakıt ve yanıcı tozların doldurma ve boşaltma olaylarında da karşımıza çıkan
patlama kaynağı yine statik elektriklenmedir. Örneğin petrol ve petrol türevleri taşıyan
gemiler.

9.8. Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar
Basınçlı gaz tüpleri ile çalışmalarda dikkat edilecek hususlara geçmeden önce gazların
kimyasal ve tehlikelilik özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu kapsamda gazları, aşındırıcı,
parlayıcı, inert, oksitleyici, kriyojenik ve toksik veya zehirli gazlar olmak üzere 6 grupta
sınıflandırmak mümkündür.

9.8.1.Aşındırıcı Gazlar
Kimyasal özellikleri nedeniyle canlı dokuda gözle görünür bir tahribata veya kalıcı
bozulmalara yol açan gazlar aşındırıcı gazlar olarak adlandırılır. Amonyak ve klor bu
aşındırıcı gazlara örnek olarak verilebilir. Aşındırıcı gazlar tek başlarına veya su ile birlikte
temas ettikleri malzeme ve/veya yüzeylerde aşınmalara neden olurlar. Bu gazlar tepkimeye
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girebilir, toksik, parlayıcı ve/veya oksitleyici olabilirler. Aşındırıcı gazların birçoğu uzun
zaman periyotlarında düşük konsantrasyonlarda tehlikelidir.

9.8.2.Parlayıcı (Yanıcı) Gazlar
Atmosferik sıcaklık ve basınçta hava ile etkileşimi, hacim olarak %13 veya daha az
parlayıcı karışım oluşturan veya asgari parlama sınırı dikkate alınmaksızın havada hacim
olarak %12 veya daha fazla parlama alanına sahip gazlar parlayıcı gazlar sınıfında yer alır.
Parlayıcı gazlar, yüksek basınçlı, toksik, tepkimeye girebilen ve havadaki oksijeni tüketici
olabilirler. Sıcaklık, basınç veya oksijen konsantrasyonundaki değişiklikler, parlama alanının
büyüklüğünde önemli ölçüde değişikliğe sebep olabilir (Scott Specialty Gases, s.2). Asetilen,
amonyak, arsin, karbonmonoksit, etan, hidrojen, metan, propan ve silan parlayıcı gazlara
örnek olarak verilebilir.

9.8.3. İnert Gazlar
Normal sıcaklık ve basınçta diğer maddelerle tepkimeye giremeyen gazlar inert gazlar
olarak adlandırılır. Renksiz ve kokusuz olan bu gazlar parlayıcı ve toksik değildirler. Bu
sınıftaki gazların en belirgin tehlikeleri yüksek basınçtır. İnert gazlar, genellikle 13,8 MPa
(2.000 psi) değerinin üzerinde basınçlarda depolanır. Bununla beraber, kapalı alanlarda yaşam
için gerekli olan oksijen miktarını ortamdan uzaklaştırabilirler. Helyum, argon, xenon ve neon
inert gazlara örnek olarak verilebilir.

9.8.4.Oksitleyici (Yakıcı) Gazlar
Tek başlarına tutuşmayan, ancak tutuşmaya yardımcı olan gazlar oksitleyici gazlar
sınıfında yer alır. Oksitleyici gazlar yüksek basınçlı, toksik ve tepkimeye girebilen özellikte
olabilir ve oksijenin kendisi hariç havadaki solunabilir oksijeni ortamdan uzaklaştırabilirler
(Scott Specialty Gases, s.2). Sıkıştırılmış hava, klor, azot oksit ve oksijen oksitleyici gazlara
örnek olarak verilebilir.

9.8.5.Kriyojenik Gazlar
Atmosferik sıcaklıkta -90°C’nin altında kaynama noktasına sahip gazlar, bu sınıfta yer
almaktadır. Son derece soğukturlar, buz yanığına ve daha ciddi olarak doku ölümüne sebep
olabilirler. Kriyojenik gazlar, parlayıcı veya oksitleyici olabilirler. Kriyojenik sıvılar ancak
yüksek basınç altında oluşturulabilirler. Kriyojenik sıcaklıklarda, ekipman bileşenleri gevrek
ve kırılgan bir hal alabilir. Azot, nitrojen, oksijen ve argon kriyojenik gazlara önek olarak
verilebilir.

9.8.6.Toksik veya Zehirli Gazlar
İnsanlar üzerinde ölümcül veya başka zararlı etkileri olabilecek gazlar toksik veya
zehirli gazlar olarak adlandırılır. Bu gazlar, yüksek basınçlı, tepkimeye girebilen, parlayıcı
veya zehirliliğine ek olarak oksitleyici olabilir. Zehirlilik derecesi ve etkileri gaza göre
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değişmekle beraber belirli miktarlarda solunduklarında ölümcül olabilirler. Karbonmonoksit,
klor ve azot oksit bu gazlara örnek olarak verilebilir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde sabotajların nedenleri, sabotaj yapabilecek kişilerin özellikleri, sabotaj
yapılabilecek yerler ile sabotajlara karşı alınacak tedbirler anlatılmıştır.

168

Uygulama
Dünyadaki önemli sabotajları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.Sabotajların toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin nedenleri nelerdir? Araştırınız.
2.Sabotajların amacı nedir? Araştırınız.
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Bölüm sonu Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi aktif sabotaj değildir?
a) Yangınla sabotaj

d) Psikolojik Sabotaj

b) Patlayıcı maddelerle sabotaj

e) Bakteriyolojik ve Kimyasal Sabotaj

c) Mekanik Sabotaj
2. Aşağıdakilerden hangisi en olası sabotaj yapabilecek kişilerdendir?
a) Akademik Personel

c) İşçi

b) Gizli Servis Personeli

d) Öğrenci

e) Devlet Personel

3. Aşağıdakilerden hangisi sabotaj yapılabilecek yerlerden değildir?
a) Kamu Binaları

d) Parklar

b) Parlamento

e) Önemli karayolları

c) Ormanlık alanlar
4. Aşağılardan hangisi sabotajlara karşı korunma yöntemlerinden değildir?
a) Giriş Kartları

d) Nöbet hizmetleri

b) Telefon mesajları

e) Ziyaretçi kontrol

c) İkaz levhaları
5. Aşağıdakilerden hangisi patlamalar ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a) Katı, sıvı veya gaz halindeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisiyle
ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava
içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına patlama denir.
b) Mekanik patlamalarda genellikle yüksek ısı görülür.
c) Kimyasal patlamalar sıvı veya katı halde bulunan patlayıcı maddenin çok büyük bir hızla,
hacminden daha büyük bir hacim olan gazlara dönüşmesiyle meydana gelir.
d) Mekanik patlamaya örnek olarak açık kaplarda çeşitli fiziksel etkiler sebebiyle iç basıncın
stabilitesi sonucu meydana gelen patlamalar verilebilir.
e) Mekanik patlamalarda gazlar veya buhar hızla açığa çıkar, gürültü meydana gelir.
6. Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak bilinen patlayıcı gazlardan değildir?
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a) Doğalgaz

c) Su buharı

b) Tüp gaz

d) Hidrojen

e) Asetilen

7. Patlayabilecek kıvamda sıvı buharı oluşturan en düşük sıcaklığa ne isim verilir?
a) Flash back

c) Flash way

b) Flash bang

d) Flash point

e) Flash

8. Aşağıdakilerden hangisi alt patlama sınırı ve üst patlama sınırının doğru
kısaltmalarıdır?
a) LEL – BEL

c) IEL – UPS

b) LEL – UEL

d) DHL – AIL

e) IEL – UEL

9. Aşağıda verilen maddelerden hangileri patlayıcı ortam oluşturmak için gereklidir?
I. Patlayıcı Madde

II. Hava

III. Enerji

a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
10. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme kaynaklarından değildir?
a) Elektrik ark ve kıvılcımı
b) Sıcak Yüzeyler
c) Patlayıcı Madde
d) Mekanik sürtünmeyle çıkan kıvılcım
e) Statik elektriklenme

CEVAP ANAHTARI
1.D 2.B 3.D 4.C 5.D 6.C 7.D 8.B 9.E 10.C
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10. KBRN’YE MÜDAHALE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. KBRN kavramı
2. Alınacak tedbirler
3. KBRN’ye müdahale
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. KBRN nedir?
2. KBR ne ye karşı nasıl tedbir alınmalıdır?
3. KBRN ye karşı müdahale nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

KBRN

KBRN hakkında bilgi
edinilmesi

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

KBRN Tedbirleri

KBRN ihbarı
alındığında
yapılacakların
öğrenilmesi

Ders notları, sunumlar,
videolar, internet ve kaynak
kitaplar

KBRN ye müdahale

KBRN’ye karşı alınacak
tedbirlerin öğrenilmesi

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar
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Anahtar Kavramlar


KBRN



Tedbir



Müdahale
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Giriş
KBRN kelimesini anlamı; Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer anlamına gelir
(Şekil 10.1). Bu maddelerin kazara veya kasıtlı olarak her hangi bir olay sonucunda açığa
çıkması veya ortama bırakılması çok kitlesel ölümlere neden olabilir.
BİYOLOJİK

KİMYASAL

RADYASYON

NÜKLEER
Şekil 10.1: KBRN’nin açılımı ve işaretleri.
Günümüzde savaş, sanayi ve endüstri sahasında yaşanan gelişmeler KBRN risklerini
artırmaktadır. Özellikle bazı terör gruplarının eline farklı yoldan (Çalma, satın alma başka
ülkeler tarafından desteklenme) geçebilecek bu maddelerin yarattığı geniş halk kitlelerin
yaşamını olumsuz yönde etkileyecek acımasız silahlardır. Bu tür silahlar kullanıldıkları
bölgelerde sadece çok sayıda insanın değil, canlıların da yaşamlarının yok olmasına neden
olmaktadır. Bu silahlar aynı zamanda mevcut ekosistemin işleyişine de büyük darbeler
vururlar. Bu tür silahların kullanılma olasılığı 10-15 yıl öncesine kadar çok fazla değildi. Bu
nedenle bu silahlarla ilgili toplumun bilgisizliği yanında, elde edilmelerinin daha kolay olması
ve kamunun denetimi ihmal etmesi yüzünden bugün tehlike en üst düzeydedir.
Ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik konumu, düzensiz bir kentleşme ile
sanayileşmenin getirdiği riskler, diğer ülkelere oranla bu konuda bizleri daha fazla risk altında
bırakmakta ve daha fazla hazırlıklı olmayı zorunlu hale getirmektedir.

10.1. KBRN’nin Neden Olabileceği Riskler
Şiddet hareketleri olarak savaş, terörist saldırı, sabotaj ve kundaklama olayları:
Günümüzde dünyanın en çok çekindiği şey bir terör grubunun herhangi bir KBRN silahını
kullanmasıdır. Birçok afete karşı önlem almayı bilen insanlık ne yazık ki KNRN’ye karşı
çaresiz bir konumdadır. Ancak son yıllarda Afet yönetimi kavramının ön plana çıkmasıyla
birlikte KBRN’ye karşı da toplun bilinçlendirilmeye başlandı.
KBRN maddeleri bulunan tesislerde meydana gelen hasar ve sızıntı: Deprem, sel
toprak kayması veya volkanik bir aktivite sonucunda veya tesislerdeki insan hataları KBRN
179

tesislerinde sızma meydana gelmesine ve bazen tüm dünyanın olumsuz etkilenmesine enden
olmaktadır.
Tehlikeli ve salgın hastalıkların etkeni olan bakteri, virüs ve toksinlerin biyolojik
savaş ajan olarak kullanılması: Farklı terör grupları ve ne yazık ki bazı ülkeler
sıkıştıklarında bu biyolojik silahları acımasızca kullanmaktadırlar.
Nükleer santral kazaları: Çernobil gibi insan hatası sonucunda veya Fukuşima gibi
deprem sonrasında meydana gelen radyoaktif sızıntıların etkileri çok uzun süren can ve mal
kayıplarına yol açmaktadır. 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’nın Çernobil kentindeki nükleer
santralde meydana gelen kazada, sayıları bini bulan acil durum çalışanları ve Çernobil
personeli çok yüksek radyasyon dozuna maruz kalmıştır. Çalışanların bazıları için maruz
kalınan doz öldürücü olmuştur. Çöken radyoaktif iyodinden kaynaklanan çocukluk tiroit
kanseri, kazanın en önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu kazadan en çok ülkemizin Trakya
ve Doğu Karadeniz bölgesi etkilenmiştir (Çernobil kazası, yaşanan en büyük nükleer kazadır).
Radyasyon yayan cihazlar ve endüstriyel alanda kullanılan radyoaktif maddelerin
verdiği Zararlar: Yaşamımızın her alanında yer alan radyoaktif maddeler hastanelerden
fabrikalara kadar her yerde zarar verebilmektedirler.
Endüstriyel alanda kullanılan kimyasalların taşınması (tanker, kamyon, tren, gemi
vb)esnasında meydana gelen ulaşım kazalar: Afetler tarihi boyunca böyle birçok kaza çok
büyük can kayıplarına yol açmıştır.
Kimyasal ürün üreten tüm fabrikalar, kimyasal depolar ve kimyasal ürünün kullanımı
esnasında meydana gelen yangınlar (silah fabrikaları, petrol ve doğalgaz boru hatları vb.).
Afetler tarihi dersinde de anlatıldığı gibi bu tür olaylar bazen anne karnındaki çocuklara kadar
her bir noktayı etkilemekte ve etkisi çok uzun sürmektedir.
Bilimsel veya endüstriyel araştırma laboratuvarlarındaki teknolojik kazalar: Diğer
nedenlere bakıldığında en masum nedenlerden biri bu nedendir. Çünkü asla kasıt yoktur ve
bilimsel amaçlı bir çalışma sırasında olmuştur. Bu nedenle toplumlar üzerindeki etkileri de
kısıtlıdır.

10.2. KBRN’nin Özellikleri
Panik: Bu tür olaylar diğer olaylara göre daha çok panik ve kargaşa yaratırlar. Çünkü
insanların korunmaları için ortada birşey yoktur. Tüm KBRN olayları çok sinsidir.
Sağlık hizmetlerinin Aşırı Yoğunlaşması: Olayın etkisi bir anda farklı noktalarda
olacağı için sağlık hizmetleri yetersiz, hatta çaresiz kalabilir.
Müdahalenin, Zor ve Zaman Alıcı Olması: KBRN’ye müdahale çok kolay değildir.
Çünkü ilk anlarda olayın ne çoğunlukla olduğu anlaşılamaz. Olayın gerçekliği ortaya
çıktığında ise birçok kişi için çok geç kalınmış olabilir.
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lk Müdahale Eden Kişi veya Gruplar Risk Altındadır: KBRN olaylarında ne yazık ki
ilk müdahale edenler ve olaya ilk maruz kalanlar yaşamsal risk altındadırlar.
Kişisel Koruyucu Malzeme Gerektirir: Gaz maskesi başta olmak üzere birçok kişisel
koruyucu malzeme gereklidir. Eğer toplum bu tür bir olaya hazırlıklı değilse bu malzemeler
sağlanıncaya kadar büyük kayıplar meydana gelebilir.
Olay sırasında ve sonrasında, mutlaka arındırma gereklidir. Olay başladığı andan
itibaren tehlikenin türü belirenmişse buna uygun bir arındırma şarttır.
Hazırlıklı Olmak Zordur: Bu tür olayların ne zaman, nasıl ve nereden geleceği belli
değildir. Çünkü KBRN saldırıları diğer doğa olayları gibi önceden kendini belli etmez. Bu tür
terör kaynaklı olaylar için en önemli korunma istihbarattır.
KBRN Savunması risk seviyesi yüksek olan illerde, etkin bir KBRN müdahalesi için,
yerel Tehlikeli Madde Birlikleri (TMB) oluşturulmasında zorunluluklar vardır. TMB’ler,
tehlikeli madde ortamında; tehlikenin öncelikle büyümesini önlemek, mümkünse
sonlandırmak ve kurtarma yapmak ile sorumluluğu olan ‘Özel Birliklerdir.’
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10.3 Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması
Çizelge 10.1: Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması.
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Çizelge 10.2: Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması.
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Çizelge 10.3: Tehlike İkaz ve Alarm İşaretleri.

SARI İKAZ(ALARM)

Hava saldırısı ihtimali olduğunu işaret
eden sarı ikaz, 3 dakika süren düz
siren sesi ile duyulur.

KIRMIZI İKAZ (ALARM)

Hava saldırısı tehlikesi olduğunu
işaret eden kırmızı ikaz, 3 dakika
süren yükselip alçalan dalgalı siren
sesi ile duyurulur.

RADYOAKTİF
(ALARM)

SERPİNTİ

İKAZI

Radyoaktif serpinti tehlikesini işaret
eden kırmızı ikaz, 3 dakika süren
kesik kesik siren sesi ile duyurulur.

KİMYASAL
SAVAŞ
MADDELERİ
TEHLİKESİ İKAZI (ALARM)

Saldırının ikazı radyoaktif serpintide
olduğu gibi; 3 dakika süreli kesik
kesik siren sesi ile radyo/TV’den
verilir.

BEYAZ İKAZ (TEHLİKE GEÇTİ)

Tehlike
geçti
işareti,
radyo,
televizyon, hoparlör, megafon gibi
araçlarla duyurulur.

10.4. Kimyasal Silahlar
Kimyasal silahlar, terör grupları ve bazı devletler tarafından en çok tercih edilen
silahlardır. Bunu nedeni kolay imal edilmesi, maliyetini ucuz olması, kolay taşınabilir olması,
az miktarının bile çok etkili olması, bir kimya laboratuvarında kolay yapılabilir olması,
kullanılmasının kolay olması ve her türlü konvansiyonel silahla atılabilir olmasıdır. Kimyasal
silahalar neredeyse renksiz veya sarı renge yakındır. Kokusu hemen hemen yoktur, bu nedenle
bazen bir kimyasal saldırıya maruz kalındığı ancak etkisi ortaya çıktığında anlaşılır. Normaa
giyside geçebilme özelliğine sahiptirler.

10.4.1. Kimyasal Silahlar Nelerdir?
Kimyasal özelliği sayesinde öldürücü, yaralayıcı ve tahriş edici etkiler gösteren, sis ve
yangın meydana getiren, insan, bitki ve metallere etkili olan katı sıvı, gaz veya aeresol
halindeki maddelere kimyasal silah denir.


Sinir Ajanları: Soman, Tabun, Sarin gazı, VX
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Yakıcı Ajanlar (Vezikanlar) : Hardal gazı, Levicid



Boğucu Gazlar (Akciğer İrritanları) : Klor, Fosgen



Kargaşa Kontrol Gazları: Göz yaşartıcı



Kan Zehirleyici Gazlar (Sistemik Etkili Gazlar) : Siyanür



Uyuşturucu Gazlar (Saf Dışı Bırakan Gazlar)



Bitki Öldürücü Ajanlar: Portakal gazı

10.4.2.Kimyasal Silah Kullanıldığını Anlaşılması


Gökyüzünde serpinti veya sis görünmesi



Değişik kokuların yayılması



Görmede bozukluk,



Bulantı ve kusma



Ani baş, göğüs ağrısı ile nefes almada zorluk



Burun akması ve kanama görülmesi



Deride kızarıklık veya kabarcıklık

10.4.3. Kimyasal Silahlardan Korunma


Mümkünse gaz maskesi takılır, yoksa ağız ve burun, ıslatılmış bez arasına
konulmuş ıslak pamukla kapatılır.



Kişinin üzerine gaz bulaşmışsa elbiseler çıkartılıp poşet içerisine koyulur.
Poşetin ağzı kapatılıp temiz elbise giyilir.



Elbise dışında kalan çıplak deriye koruyucu merhem sürülür ya da pudra
dökülür.



Önceden hazırlanmış olan sığınağa girilir. Sığınağa, kesinlikle kontamine
(kirlenmiş ) elbise ile girilmez, değiştirilir.



Kapatılmış pencere ve kapı aralıkları, ek önlem olarak sulandırılmış çamaşır
suyuna batırılmış bez ya da battaniye ile örtülür.



Gözlerde yanma varsa bu gaz belirtisidir. Gözler hemen bol suyla yıkanmalıdır.
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Sızıntı olduğu tahmin edilen bölge önce seyreltilmiş çamaşır suyu ile sonra da
sabunlu su ile yıkanmalıdır.



Açıkta olan yiyecekler asla yenmemelidir.



Açık su kaynaklarında su içilmemelidir.



Yetkililerden haber almak için haberler takip edilip direktiflere mutlaka
uyulmalıdır.



Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer saldırılarına karşı kişisel koruyucu
malzeme varsa mutlaka kullanılmalıdır (Şekil 10. 2 ve Çizelge 10. 4).

Şekil 10.2: kimyasal silahlara karşı etkili malzeme olan gaz maskesi
Çizelge 10.4 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer saldırılarına karşı kişisel
koruyucu malzemeler:
KBRN Korunma ve Temizleme

Koruyucu Elbisenin Giyilmesi

KBRN Korunma Ekipmanları

» Elbisenin önce pantolon bölümü giyilmeye

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer

Başlanır,

saldırılarına karşı kişisel koruyucu malzemeler:

» Omuz askı kayışlarının ayarı yapılır,

1. KBRN Koruyucu Maske

» Üst kısım giyilir,

2. KBRN Koruyucu Elbise

» Ön kısım kapatılır,

3. KBRN Koruyucu Bot Kılıfı

» Bot kılıfları giyilir, bağlar bağlanır,

4. KBRN Koruyucu Eldiven

» Pantolon paçası, bot kılıfı üstünden bağlanır,
» Kapüşon gaz maskesinin üstüne geçirilir,
» İç ve dış eldiven takılır,
» Kol ağızları, eldiven üstünden bağlanır.
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10.5. Biyolojik Silahlar
İnsan, evcil hayvan ve bitkilere zarar vermek, malzemeyi hasara uğratmak amacıyla
mikroorganizmalar veya bunların toksinlerinden (zehir) üretilmiş silahların,askeri
yapılanmaların hedef alınarak kullanılması biyolojik savaş; panik ve kargaşa yaratmak için
sivil halkın hedef alınması ise biyoterörizm olarak tanımlanır.

10.5.1.Biyolojik Savaş Silahları
Virüsler, bakteriler, parazitler, mantarlar (funguslar), riketsiyalar, protozoalar gibi
mikroorganizmalar biyolojik savaş maddesi (ajanı) olarak kullanılır.
Biyolojik Savaş Maddelerinin Özellikleri
 Kolay ve ucuz üretilirler.
 Dayanırlıkları fazladır.
 Salgın başlatırlar.
 Kuluçka devreleri genellikle kısadır.
 Teşhis ve tedavileri zordur ve çok zaman almaktadır.
 Öldürücü olabilir.
Tespiti
Vücutta ve ortamda oluşturduğu tahribatlardır.
Bulaşma Yolu
Solunum, sindirim, dolaşım, üreme sistemleri ile göz ve deri yoluyla bulaşır.
Belirtileri
• Halsizlik
• Baş ve karın ağrısı
• Ciltte anormallik vb.

10.4.1 Biyolojik Silahlardan Korunma






Önleme
Belirleme
Korunma
Tedavi
Dekontaminasyon-Temizleme
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10.6. Radyolojik Silahlar
Bir atomun çevresine tanecikler ve ışın saçarak parçalanması olayına radyoaktivite,
bu tür maddelere de radyoaktif madde denilir. Çevreye yayılan alfa, beta, gama gibi ışınlara
ise radyasyon adı verilmektedir.
Radyoaktif Riskler
• Nükleer silahlar ve termonükleer silahlar
• Nükleer serpinti ve nükleer santral kazaları
• Endüstriyel kazalar
• Atıklardan oluşan kazalar.
Belirtileri
• Halsizlik, isteksizlik, bitkinlik
• Mide bulantısı, baş dönmesi
• Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı
• Kusma, şiddetli baş ağrısı
• Kusma, ateş yükselmesi, kanlı ishal
• Kusma ve kanlı ishalin devam etmesi, ölüm.
Korunma
» Radyasyon kaynağından uzak durmak
» Radyasyonlu ortamı terk etmek
» Üzerimizdeki her şeyi çıkarmak; su, sabun ve fırça ile iyice temizlenmek
» Özel giysiler kullanmak
» Tedavi amacıyla sık sık radyasyona tabii olmamak.

10.7. Nükleer Silahlar
Bir atomun parçalanması veya iki atomun birleşmesi sonucu ortaya çıkan enerjiden
yararlanarak yapılan silahlara nükleer silah denir.
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Çeşitleri


Atom silahları (nükleer silahlar), atom çekirdeklerinin parçalanması,
bölünmesi (fisyon) olayından istifade edilerek yapılmıştır.



Hidrojen silahları (termonükleer silahlar), birden fazla atom çekirdeğinin
birleşmesi, kaynaşması (füzyon) olayından faydalanılarak yapılmıştır.



Nötron bombası, teknik olarak
füzyon ilkesiyle çalışmaktadır.

gelişmiş

bir

taktik nükleer

silahtır,

Ani Etkiler (Patlamadan sonra ilk 1 dakika içerisinde meydana gelir)






Işık (nükleer şimşek)
Isı (termal radyasyon)
Ani Nükleer Radyasyon
Basınç (Blast etki)
Elektromanyetik Pals

Nükleer Serpintinin Özellikleri







Kalıcıdır
Nereye gideceği önceden bilinmez
Geniş sahaları kaplar
Duyu organları ile varlığı anlaşılmaz
Öldürücüdür
Tehlike infilaktan 30–60 dakika sonra başlar

Tespiti
Tespit cihazlarıyla yapılır.
Korunma
» 172 Alo TAEK ile güvenlik için polis ve askeri yetkililere haber verilmelidir.
» Bölgeden uzaklaşmak
» Maske takma ve koruyucu giysi giymek
» Temizlenmek (Dekontaminasyon)
» Sığınağa girmek.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde kimyasal, biyolojik, radoylojik ve nükler saldırılar ile bu saldırılarda alınacak
tedbirler ve yapılacak müdahaleler hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
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Uygulama
Dünyadaki önemli KBRN saldırılarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.Bir toplum KBRN’ye karşı nasıl tedbir almalıdır?
2.KBRN saldırılarının savaş hukuku içindeki yeri nedir?
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Bölüm Sonu Soruları
1. KBRN Kelimesin anlamı nedir?
2. KBRN’nin işaretleri nelerdir?
3. KBRN’nin neden olabileceği riskler nelerdir?
4. KBRN’nin özellikleri nelerdir?
5. Tehlikeli maddeler kaç düzeyde sınıflandırılır?
6. Sarı alarmın anlamı nedir?
7. Kırmız alarmın anlamı nedir?
8. Radyoaktif serpinti alarmı nasıl verilir?
9. Kimyasal silah kullanıldığı nasıl anlaşılır?
10. Biyolojik silah kullanıldığı nasıl anlaşılır?
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11. AMBULANS DONANIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Ambülansın tanımı ve görevleri
2. Ambülansın teknik özellikleri
3. Ambülans çeşitleri
4. Ambülans çalışanları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ambülans nedir?
2. Ambülans çeşitleri nelerdir.
3. Ambülans çalışanlarının özellikleri nelerdir?
4. Hizmet türlerine göre ambülanslar kaç çeşittir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Ambülans

Ambülanslar hakkında
bilgi edinilmesi.

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar

Ambülansların
teknik Özellikleri

SAmbülansların teknik
özelliklerinin
öğrenilmesi

Ders notları, sunumlar,
videolar, internet ve kaynak
kitaplar

Ambülans çeşitleri

Ambülans çeşitleri
hakkında bilgi edinilmesi

Ders notları, sunumlar, videolar,
internet ve kaynak kitaplar
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Anahtar Kavramlar


Ambülans



Sağlık çalışanı



Ambülans donanımı



Ambülans çeşitleri
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Giriş
Ambulanslar, herhangi bir yaralanma veya hastalanma durumunda yaralıya veya
hastaya ilk müdahaleyi yapacak teknik donanıma ve sağlık personeline sahip özel donanımlı
motorlu araçlardır. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte Ambülanslar, özellikle acil durum
ambülansları neredeyse küçük bir mobil hastaneye dönmüş durumdadır. Hastaneler arasında
ya da hastaneye ulaştırmak amacıyla hasta veya yaralı taşımaya yarayan bir çeşit özel
donanımlı motorlu araçtır.
Ambülanslar genellikle beyaz renklidirler ve bağlı oldukları sağlık kuruluşlarının
logolarını taşırlar. Üzerlerinde, dönerek yanan ışıldakları ve yüksek ses çıkaran sirenleri
bulunmaktadır.
Ambulanslar üzerindeki kırmızı şerit Acil Yardım ambulansı olduğu anlamına gelir ve
bu ambulanslar tam donanımlıdır. Mavi renkteki şerit ise ambulansın hasta nakil ambulansı
olduğu anlamına gelir bu ambulanslar hastaneler arası nakil yaparlar ve donanım olarak diğer
ambulanslardan daha az bir donanıma sahiptirler.
Ambulansta bulunan ambülans şoförleri, hekimler, İlk Yardım ve Acil Bakım
Teknisyenleri ve Teknikerlerin tümü acil durumular üzerine eğitimli personellerdir.
Türkiye'de Sıhhi İmdat telefon numarası 112'dir. Her türlü telefondan aranabilir.
Sık sık trafik kazalarının meydana geldiği ve afete yol açan olayların sık görüldüğü
ülkemizde acil sağlık hizmetleri sürekli gelişme sağlamıştır. Buna paralel olarak ambulans
hizmetlerinde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hizmet standartları oluşturulmuş
ve en etkili hizmetin verilmesine yönelik uygulamalar yasallaşmıştır.
“Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği” 2006
yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik ile Türkiye’de kullanılan resmi ve özel
ambulansların TS- EN 1789 standartlarına uygun olacağı hükmü getirilmiş ve ambulansların
Avrupa standartlarında donanıma ve özelliklere sahip olması sağlanmıştır.
Hasta veya yaralının ambulans ile güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırılması ve nakil
sırasında acil bakım uygulamak, hastane ortamında uygulanacak tedavinin etkinliğini önemli
ölçüde etkiler. Bu yüzden ambulanslar içerisinde yer alan personelin çalıştığı araç ile ilgili
özelikleri bilmesi hasta veya yaralı güvenliği açısından gereklidir.
‘Ambulans’ kelimesi, Latince “yürümek” anlamındaki “ambulare” fiilinden gelir.
Ambulanslar, hasta veya yaralıyı olay yerinden taşımaya uygun olarak üretilmiş acil yardım
uygulamak amacıyla malzeme ve ekipmanla donatılmış, uyarı sistemleri ve haberleşme
aygıtları bulunan özel olarak dizayn edilmiş araçlardır.
Ambulansın ve içerisinde yer alan acil müdahale için gerekli tüm malzeme ve
ekipmanın eksiksiz her an kullanıma hazır bulundurulması gerekir. Aksi durumda hasta veya
yaralıya acil müdahaleyi geciktirecek tüm olaylardan ambulans ekibi sorumludur.
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Dünyada teknolojik gelişmeler ve tıp hizmetlerinin hızla gelişmesine paralel olarak
ambulanslarda da geçmişten gününüze çok önemli gelişme sağlanmıştır.

11.1. Ambülansın Tarihçesi
Bilinen insanlık tarihi süresince kazalar, savaşlar ve afetler sonucu yaralanan ve acil
sağlık sorunuyla karşılaşan hasta ve yaralılar için çeşitli tıbbi girişimler yapılmıştır.
Günümüzden 5000 yıl önce Mısır’da acil tıbbi müdahalelerin geliştirildiği ve uygulandığı,
eski Yunan ve Roma uygarlıklarının ilkyardım ve savaş meydanlarından yaralıların taşınması
ile ilgili uygulamalar yaptıkları bilinmektedir. 11.yy. da St. John şövalyeleri, haçlı seferleri
sırasında savaş alanlarında yaralananların cephe gerisine taşınması ve tedavi edilmesi için
çalışmalar yapmışlardır. Tarihte ilk ambulans benzeri araç, atlı arabalarla 1487 yılında Malaga
kuşatması sırasında İspanyol ordusu tarafından kullanılmıştır.
Napolyon’un baş cerrahı Baron Domique Larrey, Prusya seferi sırasında ilk kez askeri
tıbbi birliği kurmuş ve 1793 yılında atlı arabalarla oluşturulan ve uçan ambulans denilen
araçlarla hasta ve yaralılar taşınmıştır. 1881 ve 1882 yıllarında İngiltere ve İskoçya’da kilise
yardım örgütleri Kraliçe Victoria’nın izniyle savaş yaralıları ve ilkyardım konularında
teşkilatlanma ve kitap yayınlama izni almışlar ve ilk ambulans birlikleri de kurulmaya
başlanmıştır. 1878 yılında ilk sivil ambulans organizasyonu Londra’da kurulmuş ve ilk tam
gün süreli ambulans servisi 1897 yılında yine Londra’da hizmet vermeye başlamıştır.
Birinci ve ikinci Dünya savaşlarında çok sayıda hasta ve yaralı kara ambulansları
yanında hastane trenler, gemiler, uçak ve helikopterler ile hastanelere taşınmış, özellikle Kore
ve Vietnam savaşları sırasında askeri helikopterler yoğun bir şekilde yaralıları taşıma amacı
ile kullanılmışlardır. Daha sonraki yıllarda Almanya ve İskandinav ülkelerinde Hava
Kurtarma Örgütleri kurulmuş ve bu hizmetlere yönelik personel yetiştirilmeye başlanmıştır.
1960 yılı sonlarına doğru ABD ve Fransa’da ambulanslarda paramedikler ve hekimlerin görev
almaya başlaması ile birlikte daha hızlı ve kaliteli acil sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır.
1972 yılında Amerikan Ulusal Bilim Akademisi’nin acil tıbbın ABD’deki sağlık sisteminin en
zayıf halkası olduğunu açıklaması üzerine, ayrı bir tıp disiplini olarak tanımlanan “acil sağlık
hizmetleri”, o günden itibaren hızla gelişerek, dört farklı yetki ve eğitim düzeyindeki
ambulans personeli ve acil çağrı karşılama görevlisi ve özel finansal yapısı ile sağlık
hizmetleri içinde ayrı bir yere sahip olmuştur.
Ambulans servislerinin, tarihsel gelişim içindeki organizasyonel yapısına
baktığımızda, ülkeler arasında o ülkedeki yerel koşullara özgü bazı temel farklılıkların ortaya
çıktığı görülür. Örneğin Amerika ve Kanada gibi ülkelerde, itfaiye, polis ve ambulans
ekiplerinin tek bir merkezden yönetildiği ve her türlü acil çağrının (sağlık, güvenlik, yangın,
patlama, saldırı vb.) özel eğitimli personeller tarafından karşılanarak gerekli ekiplerin olay
yerine yönlendirildiği ve güvenlik teşkilatının daha ön planda olduğu bir sistem
kurgulanmıştır. Bu organizasyonda, o bölge veya şehirde görev yapan polis, itfaiye ve
ambulans ekiplerinin yerel yönetimlere bağlı olmasının getirdiği bir kolaylık vardır.
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Sorumluluk ve finansmanın tek bir yerde toplanması bu ekiplerin idaresi ve
desteklenmesinin önünü açmaktadır. Ambulanslarda eğitim düzeylerine göre tıbbi yetkileri
farklı olan paramediklerin görev yapması ve itfaiye istasyonları dışındaki hastanelere bağlı
ambulansların mobil olarak devamlı hareket halinde olması diğer bir avantajlarıdır. Hekimler
eğitim ve uygulamalarda tıbbi kontrol görevini üstlenmiştir. Sistemde genel olarak üç tip
ambulans, iki sağlık personeli ile görev yapmaktadır. İsrail’de de benzer bir sistem
uygulanmakta, ancak bulundukları bölgenin özelliği ve karşılaştıkları travma ağırlıklı vakalar
nedeni ile askeri personel ve helikopterler sistemde ağırlıklı olarak kullanılmakta, travma
merkezlerine bağlı çalışmaktadırlar.
Avrupa ülkelerine baktığımızda, organizasyonun tarihsel bazı nedenlerden ötürü
belirgin farklılıklar taşıdığını görürüz. İkinci Dünya Savaşından sonra başta Almanya olmak
üzere birçok Avrupa ülkesinde askeri ve güvenlik teşkilatlarının yok olması, bunun yanında
savaş sırasında ve sonrasında itfaiye teşkilatlarının çok önem kazanması nedeniyle ambulans
hizmetleri güçlü itfaiye teşkilatlarının içinde örgütlenmeye başlanmıştır. Hala birçok bölge ve
eyalette ambulanslar itfaiye merkezlerinden yönetilmektedir. Buradaki yönetilmenin
ülkemizdeki uygulamadan büyük farklılıkları olduğunu da unutmamamız gerekiyor.
Avrupa’da itfaiye merkezlerine gelen acil çağrılar genel de fazla sorgulanmadan kayıt altına
alınmakta ve standart prosedürlere göre itfaiye görevlisi tarafından olaya göre, itfaiye aracı,
kurtarma aracı, ambulans, doktor aracı veya helikoptere çıkış verilmektedir.
Bu merkezlerin ülkemizdeki gibi medikal olayları değerlendirme ve hastane bağlantılı
bir organizasyona girmeleri gibi yetkileri veya yetenekleri yoktur. İki farklı kategorideki
ambulanslarda genellikle paramedik ve kurtarma elemanları görev yapmakta, olay yerine
ulaştıklarında tıbbi yetkilerinin olmadığı durumlarda merkezden doktor aracı veya helikopter
ile doktor talep etmektedirler. Bu doktorlar genelde hastanelerin acil servislerinde çalışan
anestezi veya travma uzmanları olmaktadır. Ambulanslar belediye itfaiye birimleri veya
yetkilendirilmiş sosyal yardım kuruluşlarına bağlı çalışmaktadır. Almanya’da eyaletlere göre
farklı sayıda olmak üzere 112 çağrı merkezlerine bağlı, itfaiye, Alman Kızılhaçı, Katolik ve
Protestan yardım kuruluşlarının ambulansları, işçi örgütlerinin ambulansları ve derneklere ait
ambulanslar aynı standartlarda çalışmakta ve yapılan hizmetin karşılığı sosyal güvenlik
kuruluşunda almaktadır.
Ambulans hizmetlerinde çalışan paramedikler belli aralıklarla yetkilendirilmiş
okullarda standart kurslara katılmak ve sertifika almak zorundadır. İngiltere’de biraz daha
farklı olarak bir özel sektör kuruluşu gibi organize olmuş, profesyonel bir yönetim kurulu ile
yönetilen ambulans servisleri vardır ve bu servisler itfaiyeden ayrı bir merkezden
yönetilmektedir ve personelin eğitimleri, finans kaynakları kendilerine aittir. Londra
Ambulans Servisi buna en iyi örnektir. 620 km2 alanı kapsayan Londra çevresine 800 araç,
400 ambulans ile hizmet veren bu serviste ambulanstan helikoptere, motosikletten bisiklete,
hatta atlı ekiplere kadar çok çeşitli araç ve ekipman sistemde kullanılmakta ve aylık, yıllık
çalışmaları ve bütçeleri yönetim kurulu tarafından değerlendirilip onaylanmaktadır.
Fransa’da ise şehirden şehre, bölgeden bölgeye farklılıklar göze çarpar ve diğer
ülkelerden farklı olarak hekimlerin işin içine daha fazla girdiği gözlenmektedir. Ambulans
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merkezi genelde hastane içinde olup, ambulanslarda hekimler ve paramedikler birlikte görev
yapmakta, itfaiye teşkilatı içindeki diğer ambulans servisi ile de işbirliği yapılmaktadır.
Ülkemizdeki sistemle büyük benzerlikler taşımaktadır. Eski Doğu Bloğu ülkelerinden Çek
Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan gibi Orta Avrupa ülkelerinde ise ambulans hizmeti yerel
yönetimlerin kontrolünde olmakla birlikte sistemde çok sayıda uzman doktor yanında eğitimli
paramediklerin yer alması ve beraberinde gelişen teknolojiyi kullanmaları sonucu oldukça
güçlü bir hastane öncesi acil ambulans sistemine sahiptirler.
Uzakdoğu’ya baktığımızda, Japonya gelişmiş bir teknoloji ve sisteme ayrılan büyük
bütçeler ile dikkat çekmektedir. Ancak ambulans servislerinde çalışan personel kalitesi diğer
ülkelere göre daha zayıftır. 1991 yılında ambulans servisin geliştirilmesi için ilk kurum
oluşturulmuş ve aynı yıl Acil Yaşam Kurtarma Teknikleri Yasası kabul edilmiştir.1991
yılında Tokyo’da "Emergency Lıfe-Saving Technique Academy (ELSTA)" kurularak hizmete
başlamıştır. İtfaiye personelinin eğitimlerinin yapıldığı bu akademi, 1998 yılında da yeni ve
modern tesislerine kavuşmuştur. Japonya’da şu anda Tokyo’daki merkez dahil olmak üzere
12 adet akademi mevcuttur. Japonya’da ambulanslar itfaiye sistemi içinde organize edilmiştir
ve ambulanslarda ELSTA’da eğitim ve sertifika almış itfaiyeci paramedikler görev
yapmaktadır. Şu anda Japonya’da 150.000 itfaiyeci görev yapmakta, bunların yaklaşık
10.000’i paramedik eğitimi almıştır. Bütün bu ülkelerde özellikle son on yıl içerisinde özel
ambulans servislerinin önce hasta nakil ambulansları daha sonra acil ambulanslar ve hava
ambulansları ile sisteme dahil oldukları ve sistem içerindeki paylarının arttığı
gözlemlenmektedir. Özel ambulans servislerinin özellikle akreditasyon ve finans yönetimi
açısından sisteme önemli katkıları bulunmaktadır.
Acil bir durumda telefonla yardım istediğinizde içinde bulunduğunuz ülkeye göre
farklı numaralar, farklı organizasyonlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin Amerika’da ve
Kanada’da 911, İngiltere’de 999, Japonya’da 119, İsrail’de 101 ambulans servislerine
ulaşmak üzere kullanılan telefon numaralarıdır. Avrupa Birliği’nin önde gelen ülkeleri olan
Almanya’da 112 İtfaiye ve Ambulansın ortak numarası olarak kullanılırken Polis 110’u
kullanmaktadır. Yine Fransa’da ambulansın numarası 15, Avusturya’da 144, AB’nin
Merkezinin bulunduğu Belçika’da 100, komşumuz Yunanistan’da 166, İtalya’da 118,
Norveç’te 113, Çek Cumhuriyetinde 155 ambulans servisinin numarası olarak halen
kullanılmaktadır. Bu ülkelerin çoğunda polis ve yerel ambulans organizasyonlarının ayrı
numaraları da mevcuttur. Avrupa Birliğinin üye ve üyelik başvurusunda bulunan ülkelere
tavsiye ettiği 112 numarasının tüm acil durumlar için tek numara olarak kullanılması
uygulaması henüz hiçbir ülkede tam anlamıyla olmadığı gibi birçok ülkede de kullanılmaya
başlanmamıştır.
AB’ye üye ülkelerde polis, itfaiye ve ambulansın ayrı numaraları kullanılmakla
birlikte AB kararları doğrultusunda telekom sistemleri içinde 112 numara ile ulaşılabilen
merkezlerde oluşturulmuş ve buraya gelen acil çağrılarda ilgili merkezlere yönlendirilecek
şekilde bir organizasyon yapılmıştır. Sadece Hollanda, İzlanda, İsveç ve Malta’da 112 tek
numara olarak uygulanmakta ve bu ülkelerinde ortak özelliği nüfuslarının ve acil çağrı
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sayılarının diğer ülkelere göre düşük olması ve bu nedenle sistemin tek merkezden
yönetilebilirliğinin olmasıdır.
Sonuç olarak, her geçen yıl ambulans hizmetlerinin tanınması ve yararları hasta
memnuniyetini ve kullanımı artırmaktadır. Özellikle erken tanı ve tedavinin insan yaşamı
üzerindeki olumlu etkisi, seyahat ve turizmin dünya üzerindeki gelişmesine paralel olarak
ambulans servislerinin de yaygınlaşması, gelişen teknolojiye uygun olarak kullanılan araç ve
malzemelerin hizmete katkısı, tıptaki gelişmelere göre sürekli personel eğitimlerinin
düzenlenmesi ve buna bağlı olarak çalışan kalitesinin artması bunu sağlayan en önemli
faktörlerdir.

Şekil 11.1: Farklı dönemlerde kullanılan Ambülanslar ile modern ambülans.

11.2. Ambulans Olarak Kullanılacak Araçların Genel Özellikleri
“Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul Ve
Esaslarına Dair Tebliğ” de mezuniyet sonrası zorunlu eğitim programları içerisinde 32 saatlik
“Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitim Programı” yer almaktadır. ATT ve AABT’ler
mezuniyet sonrası bu eğitimi tamamladıktan sonra ambulans sürücüsü olarak da görev
yapabilir.
Ambulans sürüş teknikleri (ASTE) eğitimlerine en az ‘B’ sınıfı ehliyet sahibi olarak,
temel sürücülük becerilerinin yeterli olduğunu belgeleyen personel katılabilmektedir, ASTE
eğitimlerinde trafikteki diğer sürücülere göre çok daha hazır ve dikkatli olması beklenen
ambulans sürücülerinin, etkin, verimli ve güvenli araç kullanımı amaçlanarak sürücülük
geliştirme eğitimleri verilmektedir. Yasal olarak B sınıfı ehliyet almak için 18 yaşını
doldurmuş olmalıdır. Bu nedenle sağlık meslek liselerinde öğrenciler 18 yaşını doldurmadan
mezun olduklarından sürüş teknikleri ile ilgili eğitim verilememektedir.
Ambulans sürücülüğü günümüz şartlarında hastane öncesi çalışanları için bir meslek
gerekliliğidir. Yasal yaş sınırı aşıldığında vakit kaybetmeden ehliyet başvurusunda
bulunulması doğru olacaktır.
Sürücülük becerisi belli bir sürüş km ve/veya saati aşıldığında kazanılabilmektedir. Bu
nedenle temel sürücülük yeterliliği için sürücü kursu süresince araç kullanımı uygulama
eğitimlerinin amacına uygun olarak yeterli olmasına ve ehliyet sonrası direksiyon dersleriyle
desteklenmesine özen gösterilmelidir.
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Çalıştığı sürenin büyük bir kısmını ambulansta geçiren sağlık personelinin, çalışma
koşullarını kolaylaştırmak için ambulansın genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olması
gerekir. Bu özellikler hakkında bilgi sahibi olan sağlık personeli acil müdahale sırasında daha
az stres yaşar. Ambülans olarak kullanılacak araçların Karayolu Trafik Kanunu'na uygun
olması ve 5 yaşını doldurmuş olan araçların da her iki yılda bir teknik ve tıbbi araç-gereç
muayenelerinin yapılması zorunludur. Bu işlemlerin takibi, sürücü olarak çalışan personelin
sorumluluğundadır. Bir ambülansta aşağıdakilerin olması zorunludur;
















Hasta kabinindeki tüm araç ve malzemeler güvenli ve sağlam bir şekilde monte
edilir,
Hasta kabini uzunluk, genişlik ve yükseklikleri yönetmelikte belirtilen
ölçülerde olmalıdır,
Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası olur.
Ambulanslarda ışık ve ses uyarı sistemleri çok önemlidir. (Siren en az150 m
den duyulmalıdır)
Bir adet araç telsizi ve en az bir adet el telsizi bulunmalı, ayrıca şoför mahalli
ile hasta kabini arasında haberleşmeyi sağlayacak dâhili haberleşme sistemi
bulunur. Telsizler kolay ulaşılabilir yerde ve kullanılabilir konumda olmalıdır,
Kabinde bulunan kapılar sedye girişine uygun olmalı, Arka girişe ilave olarak
hasta bölmesinde alternatif bir çıkış kapısı olmalıdır.
Hasta kabininde en az 2 adet perdelenmiş harici pencere olmalıdır. Hasta
kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalı. Bu
sistemlerin çalışır konumda olup olmadığı her gün sürücü tarafından kontrol
edilmelidir.
Araçta küresel konum belirleme sistemi (GPS) ve navigasyon sistemi mutlaka
bulunmalıdır.
Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır,
Kabinde kilitlenebilir ilaç bölümü olmalıdır,
Hasta kabininde sivri köşeler bulunmamalıdır,
Ambulans ön ve arka kabini ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır,
Ambulanslar aktif ve pasif güvenlik önlemleri, ön ve arka kabin için yeterli
olmalıdır,
Hasta kabininin zemini kolay temizlenebilmelidir,
Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü bulunmalıdır (Yangın
söndürücüler ulaşılır bir yerde ve dolu olarak bulundurulmalıdır),
Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri keseceği, demir manivela ve imdat
çekici bulunmalıdır (Tam donanımlı avadanlık çantası olmalıdır).

11.3. Ambülans Çeşitleri
Hasta nakli veya acil yardım sağlamak amacıyla kullanılan özel olarak donatılmış
ambulanslar; kara, hava ve deniz ambulansı olmak üzere üçe ayrılır. Kara ambulansları da
acil yardım ve hasta nakil ve özel donanımlı ambulanslar olmak üzere üçe ayrılır (Şekil
11.2).
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Şekil 11.2: Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri
yönetmeliğine göre ambulansların sınıflandırılması

11.3.1. Acil Yardım Ambulansları
Acil yardım ambulansları, acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve
yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve yönetmelikte yer alan teknik ve
tıbbi donanıma sahip 24 saat hizmet veren kara aracıdır. Acil yardım ambulansları ve ekibi
komuta kontrol merkezinin çağrılarına bağlı olarak hasta veya yaralılara ulaşabilmek için acil
yardım istasyonlarında hazır olarak bekler.
Acil yardım ambulanslarında en az bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım
teknikeri (AABT) ve bir acil tıp teknisyeni (sağlık personeli) olmak üzere en az üç personel
görev yapar. Gerekiyorsa ekibe şoför eklenir. Hekim bulundurulmayan ambulanslarda (A2 ve
B2 tip ambulans) hasta kabininde nakil esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan
personelden biri ambulans ve acil bakım teknikeri olmak zorundadır.
Acil yardım ambulansı, beyaz renkte kırmızı renkli ve fosforlu özellikte olup en az
200 mm genişliğinde bir şerit çevreler. Ayrıca hilal karakteri ve “acil yardım ambulansı"
kelimesi, kırmızı renktedir.
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Şekil 11.3. Acil yardım ambulansı

11.3.2. Nakil Ambulansları
Nakil ambulansı, acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya yaralıların naklini
sağlamak amacıyla kullanılan ve yönetmelikte belirtilen teknik ve tıbbi donanıma sahip kara
ambulansıdır.
Hasta nakil ambulansında az en iki personel (ATT, ATT, ATT, AABT veya ATT,
şoför şeklinde olabilir) görev yapar. ATT, ATT veya ATT, AABT olarak oluşan ekiplerde
personellerden biri sürücü olarak çalışır. Hasta nakli sırasında bir sağlık personeli hasta
kabininde hastaya refakat eder. Gerekiyorsa ekibe şoför eklenir.
Nakil ambulansları evden hastaneye, hastaneden eve, sağlık kuruluşundan diğer sağlık
kuruluşuna hasta nakli ve tıbbi müdahaleye ihtiyacı olabilecek hastalara hizmet vermek amacı
ile kullanılır. Hasta nakil ambulanslarındaki şerit mavi renkli ve fosforlu özellikte ve en az
200 mm genişliğindedir.

Şekil 11.4: Nakil ambülansı
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11.3.3.Özel Donanımlı Ambulanslar
Özel donanımlı ambulanslar, hasta veya yaralıların yaş, fiziksel ve tıbbi durumları
ile ambulansların görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliğine göre, özel olarak tasarlanmış ve
buna göre ekip ve ekipmanla donatılmış araçlardır.
Özel donanımlı ambulanslar kendi aralarında yoğun bakım ambulansı, yenidoğan
ambulansı ve obez ambulans ve arazi tipi ambulans olarak sınıflandırılır.

Şekil 11.5: Özel donanımlı ambulansların sınıflaması

Özel donanımlı ve yoğun bakım ambulanslarında çalışacak hekim ve sağlık personeli;
Sağlık Bakanlığınca onaylanmış “Erişkin İleri Yaşam Desteği ve Travma Resüsitasyon
Kurslarını” almış olmaları gerekmektedir.
Yoğun Bakım Ambulansı
Yoğun bakım ambulansı yönetmelikte yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip
araçlardır. Yoğun bakım ambulanslarında, en az 200 mm genişliğinde, biri kırmızı biri mavi
renkli ve fosforlu özellikte iki şerit çevreler.
Ambulansın sınıfını gösterir yazılar ve kırmızı renkli hilal işareti aracın her iki yanında
yer alır. Yoğun bakım ambulansında bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım teknikeri
olmak üzere en az üç personel görev yapar, gerekiyorsa ekibe şoför eklenir.
Yenidoğan Ambulansı
Yenidoğanın naklini sağlamak amacıyla kullanılan ambulanslardır. Acil yardım
ambulansına ventilatörlü transport kuvöz eklenir. Bu ambulanslarda yetişkin hastalarda
kullanılacak tıbbi donanım ve malzeme aranmaz. Transport kuvöz iki şekilde ambulansa
sabitlenir. Birinci olarak, ambulanslarda takılıp çıkarılabilen bağlanma sistemi vardır. Bu
sistem ile güvenli bir şekilde geçici olarak kuvöz kilitlenerek araç zeminine bağlanır. İkinci
olarak, sedye bağlantıda ise kuvöz, standart bir sedyeye geçici olarak bağlanır. Yenidoğan
bebek taşındıktan sonra kuvöz sedyeden ayrılır.

207

Yenidoğan ambulansının özellikleri ve görev yapan personelin niteliği, yoğun bakım
ambulansı ile aynıdır. Yenidoğan ambulanslarında çalışacak olan sağlık personeli, Sağlık
Bakanlığı tarafından onaylanmış çocuklarda ileri yaşam desteği kursunu başarı ile
tamamlamış olmalıdır. Transport kuvöz taşıma sisteminde, standart bir adet O2 silindiri, bir
adet hava silindiri, bir adet serum askısı ve opsiyonel olarak yan silindir koruma rayı vardır.
Kuvözün uygun şekilde çalışması ve hata durumlarında sağlık personelini tarafından
gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bebek, kuvöze alındığında, kuvözün gösterge tablosu,
kontrol paneli, alarm ve uyarıların takibi sağlık personeli tarafından yapılır. Kontrol paneli
üzerindeki göstergeler ile ortam ısısı ile bebek cilt ısısı takibi; hava ısısı, hava sirkülasyonu
arızası, enerji arızası, güç indikatörü, batarya şarjı, ısıtma seviyesi kontrol edilir.
Obezite Ambulansı
Obezite ambulansı, iki insanla taşınabilir ağırlık limitini geçen hastaları taşımak
amacıyla üretilmiştir. İçi boş bir ambulans, özel bir vinç sistemiyle donatılarak, maksimum
350 kg ağırlığına kadar hasta taşıma kapasitesine sahip duruma getirilmiştir.
Arazi Tipi Ambulans
Arazi tipi ambulanslar; her türlü coğrafi ve iklim koşullarında acil hasta veya
yaralıların tıbbi bakımlarını sağlamak amacıyla kullanılan ambulanslardır. Arazi tipi
ambulansların snow-track ve kar paletli ambulans olmak üzere iki tipi vardır. Yoğun kar
yağışının yaşandığı bölgelerde kar paletli ambulanslar sıklıkla kullanılır.
Arazi tipi ambulans
Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine göre
nakil ambulanslarında bulunan tıbbi ve teknik donanıma sahiptir.
Çoklu Ambulans
Çoklu ambulans, yaralı sayısının fazla olduğu vakalarda hastaların daha hızlı şekilde
taşınmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Öncelikle acil yardım veya nakil ambulansı olay
yerine gider. Triyaj ekibi, çoklu ambulans talebini belirtmesi durumunda çoklu ambulans olay
yerine gönderilir.
Çoklu ambulans, aynı anda dört hastayı taşıma kapasitesine sahiptir. İçerisinde 5
sağlık personeli görev yapar. Altta iki sedye, üstte iki sedye vardır. Önce üst sedyeler
yüklenip asansör sitemiyle kaldırılır, daha sonra alttaki sedyeler yüklenir. Çoklu
ambulansında olması gereken bütün ekipmanlar dört hastaya müdahale edebilecek sayıdadır.

11.4. Acil Sağlık Araçları
Acil sağlık aracı, acil sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan personel ve
malzemeyi en hızlı şekilde ulaştırmak ve olay yerinde görev yapmak üzere kullanılan her
türlü kara, hava ve deniz aracıdır. Olay yerinde tıbbi müdahale, teknik ve lojistik destek için
208

kullanılacak olan bu araçlar motosiklet, bisiklet, doktor aracı, medikal kurtarma aracı, organ
nakli aracı, mobil komuta kontrol aracı, mobil haberleşme aracı, mobil sağlık aracı ve benzeri
araçlar olup hasta taşıma amaçlı kullanılamaz.
Acil sağlık araçları ilk kez “Universiade 2005” üniversite oyunları sırasında İzmir'de
112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılmıştır. Bu ambulanslar, hekimsiz ambulanslara destek
vermek ve doktorlu ekiplerle olay yerine ulaşmak için kullanılır. Ayrıca olağandışı durum ve
afetlerde olay yerine sağlık personeli ve tıbbi-teknik malzemelerin taşınmasında kullanılır. Bu
araçlar aşağıda belirtilen genel özelliklere sahip olmalıdır:


Işıklı ve sesli uyarı sistemi,



Haberleşme cihazları, (telsiz, telefon gibi)



Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler,



Aracın kullanım amacına uygun tıbbi ve teknik donanım.

Acil sağlık araçları, sadece ambulans servisleri ve sağlık kurumları bünyesinde ve
amacına uygun olarak kullanılabilir; başka kişi ve kuruluşlarca kullanılamaz.
Bisikletler, trafiğe kapalı veya yoğun kalabalığın mevcut olduğu yerlerde ambulansın
olay yerine ulaşmasının zor olduğu alanlarda görev yapar. Bisikletli ekiplerde acil tıp
teknisyenleri görev yapmaktadır. Bisikletlerin ışıklı ve sesli sirenleri mevcuttur. Ekiplerin
komuta kontrol merkezi ile iletişimleri için kulaklıklı telsizleri bulunur.

11.5. Ekipmanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu
Ambulansın içinde kullanılan tüm ekipman ve malzemelerin vaka sonrası temizliğinin
nasıl yapılacağı, ne sıklıkta yapılacağı, nasıl bir sıra içereceği ve hangi temizlik malzemeleri
ve dezenfektanların kullanılacağının istasyonda görev yapan ekip tarafından bilinmesi gerekir;
çünkü ambulans temizliği bir ekip işidir. İstasyonlarda bu işi yapmak için ayrıca personel
görevlendirilmez. Her vaka dönüşünde ambulans ekipmanlarının temizliği/dezenfeksiyonu
nöbetçi ekip tarafından yapılır ve malzeme temizlik kontrol listesine kaydedilerek imzalanır.
Kan ve vücut sıvıları ile bulaşmış olan alet ve malzemeler için yüksek düzey dezenfeksiyon,
kan ve vücut sıvıları ile bulaşma olmayan alet ve malzemeler için düşük düzey dezenfeksiyon
uygulanır. Ya da sadece su ve deterjanla malzemeler temizlenir. Dezenfeksiyon sırasında
kullanılacak solüsyonu hazırlamak için piyasada bulunan ve %5 klor içeren çamaşır suyu
kullanılır.
Yüksek düzeyde dezenfeksiyon uygulamak için; %5 klor içeren çamaşır suyu1/10
oranında sulandırılarak solüsyon hazırlanır. Örneğin 1 birim %5’lik çamaşır suyu, 9 birim su
ya da 10 cc %5’lik çamaşır suyu, 90 cc su şeklinde hesaplanabilir. Yüksek düzey
dezenfeksiyon uygulanacaksa aletler dezenfektan madde ile temizlemeden önce mutlaka
deterjan ve su ile yıkanır. Dezenfeksiyon öncesinde su ve deterjanla temizlik işlemi
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yapılmazsa dezenfeksiyon işlemi amacına ulaşmaz. Dezenfeksiyon sonrasında musluk suyu
ile iyi bir şekilde durulanma yapılır. Sonrasında alet kuruduktan sonra kapalı olarak saklanır.
Solüsyon günlük olarak nöbetçi ekip tarafından hazırlanıp kullanılır.
Düşük düzey dezenfeksiyon uygulamak için; %5’lik klor içeren çamaşır suyu 1/100
oranında sulandırılarak solüsyon hazırlanır. Örneğin, 1 birim %5’lik çamaşır suyu, 99 birim
su olarak hesaplanabilir.

11.6. Ambulanslardaki Ekipman ve Malzemeler
Ambulans içerisinde yer alan malzemeler, nöbetçi olan personel tarafından her gün
düzenli olarak kontrol edilir; eksik malzemeler tamamlanır; tarihi geçmiş malzemeler için
tutanak tutulur ve bozuk malzemelerin onarımı için teknik destek ekibinden yardım alınır.
Ambulans içerisinde vakaya müdahale eden sağlık personeli her zaman risk altındadır.
Ambulans içerisindeki malzemeler ani hareketlerle sağlık personeli üzerine düşerek
yaralayabilir. Bu nedenle hasta kabinindeki tüm ekipman ve malzemeler güvenli ve sağlam
bir şekilde monte edilir.

11.6.1. Sedyeler
Sedye, hasta veya yaralı taşımaya yarayan ambulans ekipmanıdır. Her ambulansta bir
ana sedye ve platformu, bir kombinasyon sedye ve bir adet sırt tahtası bulunur. Acil yardım ve
yoğun bakım ambulansında bunlara ek olarak vakum sedye ve faraş sedye vardır.
Sedye Platformu ve Ana Sedye
Sedye platformu sedyenin rahatlıkla indirilip bindirilmesini sağlar. Aynı zamanda kötü
yol şartlarında ve sert vuruntularda hasta veya yaralının sarsılmadan taşınmasına yardım eder.
Ana sedye, ambulans içerisinde sedye platformu üzerinde sabitlenmiş bir şekilde
durur. Kullanım sırasında kilit sistemi açılarak platform sayesinde ambulans dışına çıkarılır.
Kilit sisteminin nasıl açıldığı, sedyenin ambulans içerisinden nasıl çıkarıldığı,
sedyenin ambulansa nasıl yüklendiği ile ilgili görevler sadece ambulans sürücüsünün değil
ekibin tüm üyelerinin görevidir. Bu yüzden tüm ekip üyeleri ana sedyenin ambulanstan
çıkarma ve tekrar yükleme ile ilgili becerileri mutlaka kazanmalıdır (Bakınız Hasta Taşıma
Teknikleri Modülü).
Faraş (scoop, kepçe) Sedye
Faraş sedye, ambulans içerisinde genellikle, arka kapağın ön kısmına monte edilmiş
olarak durur. Her nöbet devir tesliminde ve kullanımdan sonra özellikle bağlantı noktaları ve
sabitleme kemerleri kontrol edilir. Faraş sedye kullanıldıktan sonra bulunduğu yere tekrar
sabitlenir.
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Faraş sedyenin ihtiyaç halinde nasıl kullanılması gerektiği, bulunduğu ortamdan nasıl
çıkarılacağı ve tekrar nasıl monte edileceği ekibin tüm üyeleri tarafından bilinmesi gerekir.
Aksi durumda hasta ve yakınlarının sağlık personeline olan güven duygusu sarsılır aynı
zamanda zaman kaybına bağlı olarak hasta veya yaralının hayati fonksiyonları tehlikeye
girebilir.

Şekil 11. 6: Ana sedye ve faraş sedyenin ambulans içindeki konumu
Kullanılmadığı zamanlarda genellikle ambulansın sağ ya da sol panelinde ambulansa
monte edilmiş ve katlanmış şekilde durur.
Kombinasyon sedyenin ihtiyaç halinde nasıl kullanılması gerektiği, bulunduğu
ortamdan nasıl çıkarılacağı ve tekrar nasıl monte edileceği ekibin tüm üyeleri tarafından
bilinmesi gerekir. Ambulans içerisinde her zaman katlanmış ve monte edilmiş şekilde
bulunması gerekir.
Vakum Sedye
Bir pompa sayesinde vakumlanarak şişirilerek yaralının vücuduna uygun şekil alır.
Ambulans içerisinde vakumlanmamış halde, çantası ile birlikte istasyonda görevli tüm ekip
üyelerinin yerini bildiği bir yede durur. Eğer yeri değiştirildi ise istasyon sorumlusu tarafında
tüm ekip üyelerine iletilir; nöbet devir teslimi sırasında delik olup olmadığı kontrol edilir. Her
kullanım sonrasında temizliği yapılarak düzenli bir şekilde çantasına yerleştirilir ve
ambulanstaki yerine konur.
Sırt Tahtası
Ambulans içerisinde genellikle sağ ya da sol üst duvara monte edilmiş şekilde
bulunur. Bazı ambulans tiplerinde sedye platformu altında veya özel bölmesinde yer alabilir.
Her nöbet devir teslimde sağlamlığı ve her kullanım sonrası temizliği yapılarak tekrar
bulunduğu yere sabitlenir.
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11.6.1.1. Sedyelerin Bakım ve Temizliği
Sedyelerin temizliği sırasında kan ve vücut sıvıları ile bulaşma yoksa her vaka sonrası
düşük düzey dezenfeksiyon yeterlidir.


Dezenfektan ile yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile tüm metal parçalar silinir,



Aynı solüsyonla tüm plastik parçalar ve şilte silinir.

 Vakum atel pompası, hazırlanan solüsyonla yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile
tüm yüzey alt, üst edilerek silinir,
 Sırt tahtası çok kanlı ve çamurlu ise bol tazyikli su ile yıkandıktan sonra,
hazırlanan solüsyonla yıkanmış ve sıkılmış temizlik bezi ile tüm yüzey alt üst edilerek silinir,
 Bu uygulamalar her vakadan sonra ve bir hafta boyunca hiç kullanılmadı ise
haftada bir rutin olarak tekrarlanır.
 Bu işlemler tamamlandıktan sonra lityum esaslı madeni yağla hareketli parçalar
yağlanır, yağın fazlası silinerek alınır (Bu işlem haftada bir tekrarlanır.)

11.6.2. Sabitleyiciler
Acil yardım, nakil ve yoğun bakım ambulanslarında, asgari altı değişik parçalı şişme
atel seti, birer adet boyunluk seti bulunur. Traksiyon ateli ve K.E.D kurtarma yeleği sadece
acil yardım ve yoğun bakım ambulanslarında bulunur.
Şişme Atel ve Boyunluk Seti
Ambulans içerisindeki şişme atel seti, her nöbet devir teslimi sırasında kontrol edilir
yırtık ve delik olanlar ayrılır. Her kullanımdan sonra temizliği yapılarak yerine konulur.
Boyunlukların bantları kontrol edilir, bantları kullanılmaz durumda olanlar ayrılır,
teknik destek ekibinden yenileri istenir. Boyunluk setinin kanla teması sonucu benzer temizlik
işlemi, 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu veya alkol bazlı hızlı solüsyon ile yüzey dezenfektanı
yapılır.
Traksiyon Atel Seti (Thomas Ateli)
Uzun ve kısa boy olmak üzere iki set içinde iki adet atel mevcuttur. Bazı
ambulanslarda torba içerisinde katlanabilir çubuk ve makara sisteminden oluşan ergonomik
formları bulunmaktadır. Traksiyon atelinin ambulans içerisindeki yerinin ve kullanım şeklinin
bilinmesi sağlık personeline kullanım kolaylığı sağlar. Genellikle ambulans içerisinde K.E.D
yeleği ile yan yana bulunur. Temiz ve düzenli bir şekilde ambalaj içinde sabitlenmiş bir
şekilde bulundurulur.
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K.E.D. Yeleği
Nöbet devir teslimi sırasında velcro tutucuları ve kemerleri kullanır durumda olup
olmadığı kontrol edilir. Her kullanım sonrası mutlaka temizliği yapılır, boyun desteği ve
kemerleri yelekle beraber ayrı olarak sarılır. Bütün parçaları taşıma çantası içerisinde ve
ambulansta belirlenen yere sabitlenir.

11.6.3. Resüsitasyon Ekipmanları
Resüsitasyon Ekipman ve Malzemeleri Çizelge 11.1 de detaylı olarak verilmiştir.
Çizelge 11.1: Ambülanslarda bulundurulacak resütasyon ekipmannları
Ambulans Tipine Göre Bulunması
Gereken Sayı
Hasta
Acil
Yoğun
Nakil
Yardım
Bakım
Sabit Oksijen tüpü ve prizi
Portatif oksijen tüpü*
Transport Ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik
kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O]
ayarlanabilir, PEEP valfı bulunan)
Sabit Vakum aspiratörü
Portatif aspiratör
Defibrilatör (Monitörlü)
Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pace
maker) özelliği olan defibrilatör

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
-

1

1

1

1

-

-

Canlandırma ünitesi (Balon valf maske seti,
laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon
tüpleri, havayolu tüpü, oro/nazofaringeal
kanüller, kolorimetrik cihaz)

1

1

1

Oksijen maskesi ve nazal kateterler (set)

1

1

2

Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)

1

1

2

Oksimetre

-

1

1

Sabit ve Portatif Oksijen Tüpü
Nakil, acil yardım ve yoğun bakım ambulanslarında birer adet sabit ve portatif oksijen
tüpü bulunur. Her nöbet değişimi sırasında oksijen tüplerinin dolu olup olmadığı kontrol
edilir. Oksijen tüpünün dolu alındığına dair liste, mutlaka işaretlenmelidir. Oksijen tüpü dolu
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değil ise il ambulans servisi başhekimliğinin yönlendirdiği birimlerde doldurulur. Tüplerin
dolum tarihi nöbetçi olan ekip sorumlusu tarafından kayıt altına alınır.
Ambulans içerisindeki oksijen tüpleri, sabitlenmiş bir şekilde bulunur. Aksi durumda
araç hareket halinde iken hareket ederek hastayı veya sağlık personelini yaralayabilir. Hasta
veya yaralıya oksijen vermek için kullanılan basit oksijen maskeleri tek kullanımlık
olduğundan kullandıktan sonra atılır ve eksik olan malzeme hemen tamamlanır.
Oksijen sistemi ve manometrelerin dezenfeksiyonu, solüsyonla yıkanmış ve sıkılmış
temizlik bezi ile iç ve dış olmak üzere tüm yüzeyi silinerek sağlanır. Sabit oksijen sisteminde
bulunan su haznesi hazırlanan solüsyonla ardından bol su ile yıkanır ve uygun miktarda distile
su ile doldurulur.
Sabit Vakum ve Portatif Aspiratör
Acil yardım, nakil ve yoğun bakım ambulanslarında birer adet sabit vakum ve portatif
aspiratör bulunur. Her nöbet devir sırasında bir miktar su çekerek aspiratörlerin çalışıp
çalışmadığı kontrol edilir. Bağlantı hortumlarında atık varsa temizliği yapılır. Her kullanımın
ardından toplama kavanozunun içindeki atıklar kapağı açılarak veya üstündeki büyük delikten
tuvalete boşaltılır. Önce su ile daha sonra 1/10 oranında sulandırılarak hazırlanan çamaşır
suyu ile yıkanır ve kurulanır. Hortumlar çeşme suyu ile yıkanarak içerisinden, 1/10 oranında
hazırlanmış çamaşır suyu geçirilir ve 15 dakika sonra su ile durulanıp kuru olarak saklanır.
Nakil ve acil yardım ambulanslarında birer ve yoğun bakım ambulanslarında ikişer
adet üç farklı boyda aspirasyon kateteri bulunur. Aspirasyon işleminde tek kullanımlık
aspirasyon kateterleri kullanılır. Kullanılmış aspirasyon kateterleri tıbbi atık kutusuna atılır.
Kullanımın ardından aspiratör kapatılır ve malzemeler aspiratör çantasına yerleştirilir.
Çalışma prensiplerine uygun olarak belirli aralıklarla kalibrasyonu yaptırılır.
Transport Ventilatör Cihazı
Acil yardım ve yoğun bakım ambulanslarında birer adet transport ventilatör cihazı
bulunur, erişkin pediatrik kullanıma uygun basınca ayarlanabilir. Her nöbet devir teslimi
sırasında ventilatörün açma/kapama düğmesi kullanılarak çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
Ayrıca ventilatörün elektrik bağlantısı, oksijen hattı ile ventilatörün bağlantısı vetilatör ile
ventilatör setinin bağlantısı ve ekipmanları ayrıca kontrol edilir. İşlem sırasında tüm
bağlantılar hemen uygulama yapmaya hazır şekilde düzenli olarak bulundurulur. Ventilatör
seti, disposable olarak kullanılır ve her kullanımdan sonra yerine yenisi konulur.
Ventilatörün çalışma prensibi, ambulansın tüm ekip üyeleri tarafından bilinmelidir.
Aksi durumda müdahale sırasında olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Cihazların üzerine
kalibre edildiğine dair etiketler yapıştırılır.
Ventilatörlerin dış yüzeyleri, günlük olarak su ve deterjanla temizlenir ve 1/100
çamaşır suyu ile, ekran, panel vb. hassas yüzeyler, tercihen %70'lik alkol veya alkol bazlı hızlı
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yüzey dezenfektanı (sprey şekli) ile dezenfekte edilir. Solunum devreleri yüksek düzey
dezenfeksiyon yapılıp, kurutulur ve filtresi değiştirilerek tekrar kullanılır.
Defibrilatör
Acil yardım ve yoğun bakım ambulanslarında birer adet defibrilatör bulunur. Her
nöbet devir teslim sırasında defibrilatörün çalışıp çalışmadığı ve bataryasının dolu olup
olmadığı kontrol edilir. Batarya her zaman dolu olarak bulundurulur. Kontrol sırasında
pediatrik kaşıklar unutulmamalıdır. Kaşıkların üst kısmındaki yetişkin aynaları çıkarıldığında
pediatrik kaşık aynalarına ulaşılır. Her kullanımdan sonra dezenfektan ile nemlendirilmiş bir
bezle tüm yüzey silinir. Defibrilatörün kaşıkları kesinlikle jelli bırakılmaz. Kaşıklar her zaman
kullanıma hazır halde bulundurulur. Derivasyon ve pulse oksimetre kabloları da dezenfektan
solüsyon ile nemlendirilmiş bir bezle silinir. EKG elektrotları temizliğin ardından cihaza
takılır ve müdahaleye hazır hale getirilir. Kablolar birbirine dolanmış ise düzenlenir. Jel
defibrilatörün yanında kullanıma hazır halde bulundurulur. Soğuk havalarda ise iletken jel
sertleştiğinden cihaz üzerinde bulundurulmayabilir. EKG kâğıdı kontrol edilir ve yoksa
takılır. Kullanım kılavuzu her zaman defibrilatörün yayında bulundurulur.
Hava Yolu Ekipmanları
Balon valf maske seti, laringoskop seti, entübasyon tüpleri, havayolu tüpü,
oro/nazofaringeal kanüller, kolorimetrik cihazı hava yolu ekipmanları olarak kullanılır.
Acil yardım ve yoğun bakım ambulanslarında yer alan hava yolu ekipmanları, her yaş
grubundan hastaya acil yardım uygulamaya olanak sağlayacak şekilde olmalıdır. Hava yolu
ekipmanlarında yer alan malzemeler tüm yaş gruplarına uygun ve yeterli sayıda olmalı ve bu
malzemelerin listesi oluşturulmalıdır.
Laringoskop: Laringoskop her nöbet değişiminde öncelikle kontrol edilir. Bladelerin
ampüllerinin sağlam olup olmadığına bakılır. Laringoskopun pili özellikle kontrol edilir,
zayıflamış piller değiştirilir. Entübasyona ihtiyaç duyulan bir durumda eğer laringoskobun pili
çalışmıyor ise bütün sorumluluk nöbeti teslim alan sağlık personelindedir. Laringoskop uzun
süre kullanılmamış olsa bile pili akabilir, ya da kendiliğinden biter bu yüzden çok dikkatli bir
şekilde kontrolü yapılmalıdır. Aksi durumda nöbeti teslim alan personele yasal işlem
uygulanabilir.
Her kullanım sonrasında blade handle kısmından ayırarak ve akan suyun altına
tutularak mekanik temizliği yapılır. Daha sonra yüksek düzey dezenfeksiyon yapan
solüsyonda bekletilerek ardından musluk suyu ile temizlenir.
Entübasyon tüpleri: Ambulanslarda her yaşa uygun entüpasyon tüpleri bulunur.
Ambulans içerisindeki tüplerin her nöbet devir tesliminde yeterli sayıda olup olmadığı kontrol
edilir. Ayrıca kullanım sonrası eksik olan tüp yerine konur. Balon valf maske seti her
kullanımdan sonra mutlaka temizlenir ve dezenfeksiyonu yapılır.
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Hava yolunu açmak için kullanılan malzemelerin hepsi aynı set içerisinde, müdahale
sırasında tüm personelin bildiği acil çantası bölmesi ve/veya kolay ulaşılabilir ambulans
çekmecesinde bulunmalıdır.
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11.6.4. Ambülanslarda Bulundurulacak İlaç ve Serumlar
Çizelge 11.2 Ambulanslarda bulundurulacak ilaç ve serumlar.
Sıra
No

Serum ve İlaçlar

Ambulans Tipine Göre Bulunması
Gereken Sayı
Hasta Nakil Acil Yardım Yoğun Bakım
5

10

10

2

Adrenalin amp. 1 mg.
Aminocardol amp.

1

4

4

3
4

Lidokain % 2 amp.
Atropin amp. 0.5 mg.

1
5

5
10

5
10

5
6

Antihistaminik amp
Beta bloker amp

2

4
2

4
2

7
8

Spazmolitik amp
Calcıum amp.

1
1

4
3

4
3

9
10
11

Cıtanest flk. (prilocine)
Kortikosteroid amp.
Diazepam amp.

1
5
2

1
10
5

1
10
5

12
13
14
15
16
17
18
19

Diltiazem 25 mg. amp.
Dopamin 40 amp.
Dormicum 5 mg. amp.
Antiemetik amp.
Antiepileptik amp.
Etil chlonde sprey
İsoptin amp.
Jetocaine amp

2
2
1
2
2
1
2
2

2
2
1
2
2
1
2
2

20
21
22
23
24
25
26

Lasix amp. (furosemide)
Amiadarone amp
Analjezik amp
Nahco3 amp.
Naloksan amp.
Nitroderm TTS 5 mg. ve
H2 bloker amp

5
2
10
10
1
2 şer
4

5
2
10
10
1
2 şer
4

1

1

1

5
5

2
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27

Serum fizyolojik amp.

28

İnhâler veya nebul

29
30

5

10

10

Anestezik pomad
Antimikrobial pomad

1 İnhâler
3 Nebul
1
1

1 İnhâler
6 Nebul
2
2

1 İnhâler
6 Nebul
2
2

31
32

Silverdin pomad
Asetilsalisilik asit tb

1
5

2
10

2
10

33
34

Aktif kömür tüp
İsordil 5 mg. TB

1
1

2
1

2
1

35

Kaptoril tb. 25 mg.

1

1

1

36
37

% 20 Dextrose 500 cc.
İsolyte 500 cc.

1
5

3
5

3
5

38
39

İsolyte P 500 cc.
İsolyte S 500 cc.

5
5

5
5

5
5

40
41

İzotonik 500 cc.

5
2

5
2

5
2

2
2

5
5

5
5

42
43

Mannitol 500 cc.
Ringer Laktat 500cc
Magnezyum sülfat

44

Flumazenil

1

2

2

45

Paracetamol tablet

10

10

10

Ambulans içerisinde ve acil çantasında, yer alan ilaçlar ve serumlar personelin
kolaylıkla ulaşabileceği bir şekilde yerleştirilir. İlaçların bulunduğu dolaplarda ilacın adını
gösteren etiket bulunur. İlaçların karışma ihtimaline karşı aynı tür ilaçların listesi yapılır ve
aynı dolaba yerleştirilir. Dolapların üzerine yazılan etiketler parlak, aynı zamanda düzgün
yazılmış olmalıdır. Acil çantası içinde ampuller özel ayrılmış bölüme yerleştirilerek kırılması
engellenir. Ambulans içerisinde yer alan bu dolaplar kolay açılıp kapanmalı ve kullanım
sonrası hemen kapatılmalıdır. Aksi durumda ambulans hareket halinde iken ilaç ve serumlar
etrafa yayılır, serum şişeleri hasta ve sağlık personelini yaralayabilir. İlaç ve serumların stok
kontrolü her nöbet değişim sırasında yapılır. Eksik malzemeler temin edilir. Kullanma süresi
dolan ilaçlar ekip sorumlusuna bildirilir. Bazı ilaçların suistimal edilme riskine karşı
ambulansta görevli sorumlu sağlık personeline zimmet karşılığı teslim edilir.
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11.6.5 Ambulanstaki Diğer Malzeme ve Ekipmanlar
Çizelge 11.3: Ambulanslarda bulunması gereken diğer Malzeme ve Ekipmanlar
AMBULANS TİPİNE GÖRE
BULUNMASI GEREKEN SAYI
HASTA
ACİL
YOĞUN
NAKİL

YARDIM

1
1
2
1
10

1
1
2
1
1
1
10

1
1
4
1
1
2
15

Toraks drenaj kiti
Ölçekli infüzyon cihazı

-

-

1
1

Perikardiyal delme kiti
Merkezi (santral) ven sondası (kateteri)

-

-

1
1

Acil doğum seti
Yanık seti (Alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı

-

1

1

ve kompresler veya yanık jeli)
Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası,

1

1

1

1

1

materyal,
bezi, elastik
ve plaster içermeli)
Serum
setisargı
ve kelebek
set ilebandaj
intraketler
Personel görev kıyafeti (Yansıtıcılı)
Cenaze torbası

5
2
2

5
2
2

10
2
2

Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu)
Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu)

1
1

1
1

1
1

Termometre
Diagnostik set (otoskop,oftalmoskop,rinoskop)
Serum askısı
Enjektör pompası
Isı izolasyonlu kap
Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası
Muhtelif ölçüde enjektör

BAKIM

turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu

Yanık Seti
Yanık seti içerisinde, alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı ve kompresler veya
yanık jeli bulunur. Yanık seti içerisinde bulunan malzemeler, yanık dokunun enfeksiyon
kapmasını önleyecek pansuman ve sargı bezleri içerir. Setin içerisinde ayrıca vücut ısısını
koruyacak örtüler bulunur.
Acil Doğum Seti
Doğum seti içerinde, steril gazlı bez-3 adet klemp, bebek örtüsü, puar, steril eldiven,
steril havlu, plastik torba bulunur.
Intravenöz ve Intraosseöz Girişim Malzemeleri
Venöz girişim için kullanılan çeşitli büyüklüklerde intraket ve kelebek set bulunur
Acil yardım ve nakil ambulaslarında beşer adet; yoğun bakım ambulanslarında ise on adet
serum seti, kelebek set ve intraket bulunur. Hasta veya yaralının intravenöz yolu açılamadığı
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durumda alternatif veya ek yol olarak uygulanan intraosseöz artık günümüz ambulanslarında
kullanılmaya başlanmıştır. Yaşa ve uygulanacak yere göre çeşitleri bulunur. Intraosseöz kitin
farklı uygulama tipleri bulunduğundan eldeki malzeme mutlaka öncesinde denenmelidir
Kullanılan malzemeler tıbbi atık kutusuna atılır. Eksik malzemeler tamamlanır.
Acil Müdahale Çantası
Acil müdahale çantası, hasta yanına gidildiğinde gerekecek bütün malzemeleri içinde
bulunduran çantadır. Araçta birden fazla çanta yerine tek müdahale çantasının olması akut
gelişen durumlara karşı hazırlıklı olmak için önemlidir. Soğuk havalarda acil çantası
içerisinde yer alan ilaçların bozulma ve donma tehlikesine karşı istasyona alınmalı vakaya
çıkarken ambulansa götürülmelidir. Ayrıca, acil müdahale çantası vakaya giderken istasyonda
unutulmamalıdır. Eğer araçta motor ve aküden bağımsız otomatik ısıtma cihazı (vebosta)
varsa kullanım önerileri dikkate alınarak çalıştırılır. Bu şekilde araç iç kabin ön ve arka
sıcaklığı istenen düzeyde olacağından çantanın taşınması gerekmez. Aynı zamanda tüm
sedyeler ve diğer malzemelerde (O2 nemlendiricileri, IV sıvılar vb.) istenen sıcaklıkta olur.
Acil müdahale çantasını taşımak, sağlık personeli için en önemli sorunlardan biridir.
Bu yüzden çantanın taşımaya uygun yapıda olması gerekir. Tüm medikal malzemeler ayrı ayrı
gözlerde olmalı ve müdahale sırasında malzeme arayarak zaman kaybedilmemelidir. Acil
çantası içerisindeki malzemeler her nöbet devir teslimi sırasında kontrol edilmeli ayrıca olay
yerinde çamurlandı ya da ıslandı ise içerisindeki malzemeler değiştirilerek çanta temizliği
yapılmalıdır.
Tıbbi Atık Kutusu
Tıbbi atık kutusu, içerisine poşet konularak kullanılır. Kontamine enjektör uçları
(iğne), vb. materyal tıbbi atık kutularında toplanır. Tıbbi atık kutusu 2/3 oranında dolduktan
sonra en uygun bir sağlık kuruluşunun tıbbi atık deposuna bırakılır. Tıbbi atık bırakılan sağlık
kuruluşunun adı nöbet defterine yazılır.
Yangın Söndürme Tüpü
Ambulanslarda bir adet yangın söndürme tüpü bulundurulur. Yangın söndürme tüpüne
kolay ulaşabilmek için genellikle arka kapıya yakın bir yerde bulundurulur. Yangın söndürme
tüplerinin altı ayda bir kontrolü yapılır ve kayıt altına alınır.
Diğer Malzeme ve Ekipmanlar
Cerrahi set, zehir antidot seti, folyo, sabit ve portatif tansiyon aleti, glukometre,
termometre, diagnostik set, cenaze torbası, ambulans içerisindeki diğer malzemelerdir. Bu
malzemelerin günlük olarak kontrolü yapılmalı, eksik malzemeler tamamlanmalıdır. Tansiyon
aleti ve glukometrenin belirtilen tarihlerde kalibrasyonları yapılır.
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Kişisel Güvenlik Malzemeleri
Baret kask, koruyucu maske, koruyucu steril özel kıyafet, koruyucu gözlük, eldiven,
baş ışık kaynağı, reflektör, fosforlu mont, ayakkabı (bot) ambulansta yer alan kişisel güvenlik
malzemeleridir.

11.6.6. Ambulans Temizliği
Ambulansın iç ve dış temizliği, istasyonda nöbetçi sağlık personel tarafından yapılır.
Ambulanslar rutin olarak yedi günde bir detaylı olarak, her sabah ve her vakadan sonra da
genel olarak temizlenir. Ambulans temizliğine başlanmadan önce ve ambulans temizliği
bittikten sonra KKM’ye haber verilir.
Ambulansın İç Temizliği
Ambulans hasta kabininin temizlik ve dezenfeksiyonu nöbetçi sağlık personeli
tarafından yapılır. Ambulansın dış kısmının ve sürücü kabininin temizliğini ise nöbetçi
ambulans sürücüsü (ATT, AABT, şoför) yapar.
Talep edildiği takdirde ambulans sürücüsü, hasta kabininin temizliğine de destek verir.
Hasta veya yaralının temas ettiği tüm yüzeyin temizliği yapılır.
•

Eldiven giyilir,

•

Malzemeler eksiksiz olarak hazırlanır,

•

Öncelikle ambulansın köşe kısımlarından başlanır,

•

Araç içinin zemini süpürülür,

Ambulans içerisindeki dolap sistemi, taban ve tavan kaplaması ile yan panel
kaplamaları 1/100’lük çamaşır suyu ile silinir. Eğer hasta sekrasyonları ve kan ile kirlenme
mevcut ise temizlik işleminde 1/10’luk çamaşır suyu kullanılır.
•

•

Yumuşak bir bezle temizleme işleminin ardından kurulama yapılır,

Son olarak araç havalandırılır. Araç havalandırması yapılmadan ambulansın
kapıları kapatılmaz. (Aksi durumda alerjik rahatsızlığı olan bir vaka ambulansa alındığı
takdirde hastada solunum sıkıntısı meydana gelebilir.)
•

Ambulansın dış temizliği
Ambulansın iç temizliği kadar dış temizliği de önemlidir.
•

Eldiven giyilir,

•

Malzemeler eksiksiz olarak hazırlanır,
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•

Aracın üstü, önü, arkası ve yanları sırayla yıkanır,

•

Öncelikle tekerlek ve jantlar yıkanır ve çamurlarının akıtılması sağlanır,

•

Sabun veya araç şampuanı su ile köpürtülür,

•

Aracın tepesinden başlanarak ılık veya soğuk su ile tüm araç yıkanır,

•

Uygun fırçayla tepeden başlayarak tüm dış yüzey yıkanır,

•

Temiz su ile aynı şekilde durulama yapılır,

•

Yumuşak bezle mutlaka kurulama işlemi yapılır.

Sağlık personeli, hastalar ile direk temas öncesinde ve sonrasında, her türlü tıbbi
girişimlerde ayrıca ambulansın iç ve dış temizliği sırasında eldiven giymelidir. Ambulansın
temizliğinin öncesinde ve sonrasında da mutlaka elleri sabunlu su ile yıkanır.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde ambulanslar hakkında genel bilgi verilerek ambülansların tanımı ve görevleri,
Ambülansların teknik özellikleri, ambülans çeşitleri ve ambülans çalışanlarının özellikleri
hakkında bilgi verilmiştir.
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Uygulama
Ambulansların toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini araştırınız?
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Uygulama Soruları
1.Ambulanslar neden farklı özelliklere sahiptirler? Araştırınız?
2. Bir ambülansta bulunması gereken malzemeler nelerdir?
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Bölüm sonu Soruları
1. Türkiye’de Sıhhi İmdat telefon numarası kaçtır?
a) 112

b) 110

c) 118

d) 212

e) 911

2. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hangi yıl
yürürlüğe girmiştir?
a) 1987

b) 1996

c) 2001

d) 2006

e) 2014

3. İlk sivil ambulans birlikleri nerede ve hangi yılda kurulmuştur?
a) Paris, 1878

c) Londra, 1878

e) Paris, 2004

b) Londra, 1674
d) Roma, 1903
4. AB Standartlarına göre tüm üye ve aday ülkelerde kullanılması gereken acil durum
telefonu kaçtır?
a) 110

b) 112

c) 101

d) 911

e) 999

5. Aşağıdakilerden hangisi 26369 sayılı yönetmeliğe göre ambulanslardan değildir?
a) Acil Yardım

c) Özel Donanımlı

e) Taksi

b) Hasta Nakil
d) Helikopter
6. Aşağıdakilerden hangisi Acil Yardım Ambulansları hakkında yanlış bilgidir?
a) 24 saat hizmet vermektedir.
b) Kara aracıdır.
c) En az üç personel çalışmak zorundadır.
d) Kırmızı renktedir.
e) 200 mm kırmızı şeridi ve kırmızı renkte yazıları bulunmaktadır.
7. Aşağıdakilerden hangisi özel donanımlı ambulans değildir?
a) Acil Yardım Ambulansı

d) Arazi Ambulansı

b) Yenidoğan Ambulansı

e) Çoklu Ambulans

c) Obez Ambulansı
8. Aşağıdakilerden hangisi acil sağlık araçlarında bulunması gereken özelliklerden
değildir?
a) Işıklı sesli uyarı sistemi
b) Radyo
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c) Haberleşme cihazları
d) Fosforlu yazı ve işaretler
e) Tıbbi ve teknik donanım
9. Aşağıdakilerden hangisi ambulanslardaki ekipman ve malzemelerden değildir?
a) Asansör
b) Sedye Platformu
c) Faraş
d) Vakum Sedye
e) Sırt tahtası
10. Aşağıdakilerden hangisi Hasta Nakil Ambulansında bulunmaz?
a) Portatif Oksijen Tüpü
b) Aspiratör
c) Nazal Katater
d) Oksimetre
e) Sabit Oksijen Tüpü

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

228

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Isı dengesi
2. Isı kaybı
3. Hipertermi
4. Hipotermi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Isı dengesi bozukluğu nasıl oryaya çıkar?
2. Hipertermi nedir?
3. Hipotermi nedir?
4. Isı kaybı nedir
5. Güneş çarpması nedir
6. Sıcak krampı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Isı dengesi bozukluğu

Isı dengesi
bozukluğunun
zararaları hakkında
bilgilendirme

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet

Hiportermi

Hiportermi hakkında
bilgilendirme

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet

Isı kaybı nedir

Isı kaybı hakkında
bişlgilenme

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet
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Anahtar Kavramlar


Isı kaybı



Isı dengesi bozukluğu



Hipertermi



Hipotermi
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Isı dengesi bozuklukları kapsamında hipotermi ve hipotermi (soğuk ve donma)’nin
nasıl geliştiği, belirtileri ve bu tür durumlarda ilk yardım müdahalesi olarak nelerin yapılması
gerektiği anlatılacaktır.
Hipoterminin iyi anlaşılabilmesi için vücut ısı ile ortam ısısı arasındaki ilişki ve
dengenin bilinmesi gerekmektedir. İnsan vücudunun, işlevlerini devam ettirebilmesi için belli
bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. Normal bir insanın vücut sıcaklığı 36.5-37 °C arasındadır. Vücut
sıcaklığının normal değerleri vücudun bölgelerine (kasık, koltuk altı, yüz vs) göre değişebilir
ve bu değer ortalama değerlerden ±0.5 °C sapma gösterebilir. Organizmada üretilen ve
kaybedilen ısı arasındaki denge, çeşitli kontrol mekanizmaları ile sağlanır. Bu mekanizmalar;
sinirsel kontrol, deri ve terlemedir. Vücut sıcaklığı yükseldiğinde dıştaki/deriye yakın
(periferdeki) damarlar genişler, daha fazla kan (dolayısıyla ısı) deriye ulaşır. Deriye ulaşan ısı,
konveksiyon (yansıma), radyasyon (ışınma), kondüksiyon (iletim) ve evoporasyon
(buharlaşma) adı verilen dört temel düzenekle vücuttan uzaklaştırılır. Vücut ısısı yaş, cinsiyet,
fiziksel aktivite, günlük ısı döngüsü, duygusal (emosyonel), çevresel etkiler, hormonal
değişiklikler ve alınan ilaçlar gibi faktörlerle değişiklik gösterebilir (Şekil 12.1).

Şekil 12.1. Vücut ısı dengesi (MEB 2012’den alınmıştır)
Dış ortamın sıcaklığı ile kişinin hissettiği sıcaklık arasındaki fark önemlidir. Kişi için önemli
olan hissedilen sıcaklıktır. Hissedilen sıcaklık, termometrenin ölçtüğü gerçek fiziksel hava
sıcaklığından farklı olarak insan vücudunun hissettiği, algıladığı sıcaklıktır. Hissedilen
sıcaklık, dış ortam sıcaklığı, hava akım hızı ve dış ortam neminden etkilenir. Dış ortam nem
oranı ne kadar yüksekse hissedilen sıcaklık da o kadar artar ve yüksek nem oranından dolayı
terlemeye bağlı buharlaşma azalır (Çizelge 12.1).
Çizelge 12.1. Sıcaklık ve nem oranı tablosunda, hangi ısı ve hangi nem oranında
sıcaklığın kaç derece olarak hissedildiği görülmektedir. Renklendirilmiş hücreler, insan
sağlığı açısından hissedilen sıcaklığın tehlikeli olup olmadığını göstermektedir.
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12.1. Hipertermi
Vücut sıcaklığının 41°C veya daha yüksek bir değere çıkması ile meydana gelen ısı
denge ve düzenleyicilerin bozulmasına, sıcak çarpmasına neden olan duruma hipertermi
denir. Hipertermi durumu; (a) Sıcak krampları, (b) Sıcak halsizliği ve (c) Sıcak çarpması gibi
üç farklı şekilde kendini gösterse de hipertermi terimi “sıcak çarpması” için daha yaygın
olarak kullanılmaktadır.
Hipertermi, vücutta ısı üretimi ile ısı kaybı arasındaki dengenin bozulması sonucu
ortaya çıkmaktadır. Vücut sıcaklığının artması ile birlikte hücresel metabolizma hızlanır.
Dolaşım (kardiyovasküler) sistemi, dokuların oksijen ihtiyacını ve vücudun ısı kaybetme
görevini bir arada yürütemez. Bu durumun devam etmesi dokuların oksijen oranının
azalmasına ve hücresel boyutta yıkıma neden olur. Acil müdahale yapılmazsa hücresel yıkım
birden fazla organ sisteminde çöküş ve ölümle sonuçlanır. Aşağıda belirtilen birçok etken
vücudun hipertermiye yatkınlığını artırmaktadır. Bu etkenler;

etme vb.)

Fiziksel aktivite (spor, toprakla uğraşma, inşaatta çalışma veya aşırı efor sarf



5 yaş altı ve 65 yaş üzeri



Kötü fiziksel kondisyon, yorgunluk



Aşırı ve kalın giysiler



Kapalı ve havalandırılmayan sıcak ortamda bulunma, çalışma



Obezite, alkolizm, dehidratasyon (su kaybı)
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Enfeksiyon hastalıkları


Dolaşış sistemi hastalıklar, deri hastalıkları (yanık, skleroderma, egzema,
psoriasis, ter bezi bozuklukları), epilepsi, hipertiroidi,


Ajitasyona neden olan ruhsal durum



Yaz sıcağında çocukları kapalı arabalarda bırakmak



Yüksek ısı, yüksek nem oranı, rüzgar ( iklim özellikleri )



Terleme yetisinin bozulması



Merkezi sinir sistemi bozuklukları (parkinson hastalığı gibi)


Kullanılmakta
antikolinerjikler vs.)

olan

çeşitli

ilaçlar

(Tiroid

hormonu,

amfetaminler,

12.1.1. Sıcak Krampları
Sıcak krampları genellikle ayaklarda, omuzlarda veya karında görülen istemsiz,
spazmodik kas ağrılarıdır. Sebebi aşırı terleme ve buna bağlı olarak kas hücre düzeyinde
oluşan sodyum, potasyum ve sıvı kaybıdır. Fiziksel bakımdan iyi durumda olan kişilerin sıcak
ve nemli havada çalışmaları sonucu görülür. Aşırı terleme sonucu su ve tuz kaybeden hastanın
susama nedeniyle su içtiğinde, su kaybını yerine koyarken tuz kaybı yerine konmazsa kişide
sodyum azalması gelişir ve sonuç olarak ta kramplar meydana gelir. Sıcak krampları tedavi
edilmediğinde, sıcak bitkinliğine dönüşür.
Sıcak kramp geçiren kişinin vücut sıcaklığı normal ve bilinci açık olup aşağıdaki
belirtileri sergilerler;


Parmaklarda, kollarda, bacaklarda, omuz ve karın kaslarında kasılmalar,



Kramp tarzı ağrılar,



Bulantı,



Kan basıncında düşme,



Hızlı nabız,



Terleme nedeniyle nemli ve soluk bir cilt vardır.

Sıcak krampında uygulanacak ilk yardım;


Hasta serin ve gölgelik bir ortama alınır ve dinlenmesi sağlanır.



Bayılacakmış gibi hissediyorsa sırt üstü yatırılır.

235


Bulantısı yoksa ve kendisi içebilecek durumdaysa, bir veya iki bardak tuz
içeren sıvıları (½ çay kaşığı tuz ilave edilmiş su ya da ayran) yavaş içmesi önerilmelidir.

Ağızdan sıvı almasını engelleyecek kadar bulantısı varsa, damar yolu açılarak
serum fizyolojik verilir.


Kramp girmiş kasa masaj yapılmamalıdır.

Sıcak krampı geçiren kişide sadece tuz kaybı karşılandığında bulantı ve su kaybı artar
veya sadece su kaybı karşılandığında Na yoğunluğu azalacağından kramplar artarak devam
eder. Sıcak krampı geçiren kişi (özellikle sporcular) en az 12 saat ağır egzersiz yapmamalıdır.
Aksi halde sıcak bitkinliği veya çarpmasına dönüşebilir.

12.1.2. Sıcak Bitkinliği
Sıcak bitkinliği (yorgunluğu), sıcak stresine maruz kalmış kişide sıvı eksikliği ile
karakterize bir klinik sendromdur. Azalan kan dolaşımı nedeniyle merkezi sinir sistemi
yeterince kanlanamaz ve sıcak bitkinliği ortaya çıkar. Uzun süre sıcağın etkisinde kalma ve
aşırı terleme ile oluşan sıvı ve elektrolit kaybı (hipovolemi) sonucu oluşur. Ayrıca yetersiz
sıvı ve elektrolit alımı da tabloyu hızlandırır. Vücutta terlemenin etkili bir serinleme
mekanizması olabilmesi için ter buharlaşmalıdır. Buharlaşma olmazsa serinleme
gerçekleşmeyecektir.
Genellikle aşırı sıcak ve nemi yüksek ortamlarda çalışan kişilerde görülür. Kişinin
üzerindeki kalın, koyu renkli vb. giysiler veya havadaki yüksek nem, buharlaşma miktarını
düşürdüğünden dolayı sıcak bitkinliğine eğilimi artırır. Vücut sıvısı azalmış, yaşlı ve
hipertansiyonlu kişilerde yatkınlık fazladır. Yaşlılarda, susama hissi yaşla orantılı olarak
azaldığında terlemelerine karşın az su içerler. Hipertansiyonlularda ise, aldıkları ilaçların
etkisiyle elektrolit ve sıvı kaybı sıcak bitkinliğine yatkınlığı artırmaktadır.
Sıcak bitkinliğinin belirtileri arasında aşağıdakiler sayılabilir;


Aşırı susama,



Kas krampları



Halsizlik ve yorgunluk hissi



Baş dönmesi, baş ağrısı



Bulantı, kusma ve ishal



Aşırı terleme sonucu soluk ve nemli deri,



Düşük- normal veya yüksek vücut ısısı,



Hızlı ve zayıf nabız,
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Hafif oryantasyon bozukluğu,



Hızlı ve yüzeysel solunum,



Düşük kan basıncı

Sıcak bitkinliğinin uygulanacak ilk yardım;


Hasta veya yaralı gölge ve serin bir ortama alınır.


Isı kaybını hızlandırmak için hastanın giysileri çıkartılır, sırt üstü yatırılarak
bacakları yükseltilir.

Hastanın ateşi yüksekse ılık suya batırılmış süngerle vücudu ıslatılabilir, ıslak
çarşafa sarılabilir veya ortam ventilatörle/klima ile soğutulabilir. Aniden ısı düşürmeye gerek
yoktur, o nedenle iki soğutma işlemi bir arada uygulanmamalıdır.


Hastanın bilinci yerinde ve bulantısı yoksa ağız yoluyla sıvı verilir.



Hastanın vital bulguları değerlendirilir.


Hasta ağız yoluyla sıvı alamıyor veya bilinci gidip geliyorsa su kaybı ve sıvı
eksikliğine karşı damar yolu açılarak serum fizyolojik verilir. Aşırı sıvı yüklenmesine karşı
dikkatli olunmalıdır.

Bilinç kaybı ve kalp hastalığı varlığı gibi durumlarda hastanın sağlık kurumuna
nakli sağlanır.

12.1.3. Sıcak Çarpması
Sıcak çarpması, vücut iç sıcaklığının 41 °C ve üstüne yükselmesidir ve hipertermi
içerisinde en ölümcül olanıdır. Sıcak çarpmasında, vücudun ısı düzenleyici mekanizmaları
bozulmuştur ve vücut ısısı tehlikeli şekilde yükselmiştir. Vücut ısısının 41 °C ve üzerine
ulaşması, beyin hücreleri ve damarlar başta olmak üzere hücrelerde hasara neden olur. Vücut
sıcaklığı nadiren 44 °C’ye yükselebilir. Bu değere yükseldiğinde ise solunum merkezi hasar
görebilir ve solunum durabilir.
Sıcak çarpması uzun süreli (>3 gün) sıcak ve neme maruz kalma durumunda sık
görülmektedir. Vücutta terleme ile sıvı elektrolit miktarı azalır, kan damarları genişler, bunun
sonucunda kalbin bir dakikada aorta pompaladığı kan miktarı azalır. Zamanla ter bezleri işlev
göremez olur ve terleme durduğunda ise vücut sıcaklığı hızla yükselir. Sıcak çarpması (a)
klasik sıcak çarpması ve (b)egzersize bağlı sıcak çarpması olmak üzere iki şekilde gelişebilir:
Klasik Sıcak Çarpması: ortam ısısındaki ani yükselmeler, vücuttan ısı kaybını etkili
şekilde sağlayamayan bireylerde vücut sıcaklığının tehlikeli şekilde yükselmesine neden olur.
Sıcak havanın etkisiyle meydana gelen aşırı terleme ve su kaybı sonucunda klasik sıcak
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çarpması görülür. Yaşlı, çocuk, kronik hastalığı olanlar (diabet, kalp yetmezliği vb.),
alkolikler, diüretik ve trankilizan kullananlar çabuk etkilenir.
Egzersize Bağlı Sıcak Çarpması: aşırı sıcak ve nemli havada ağır egzersiz ve çalışma
yapıldığında, vücut içi ısı üretimi göreceli olarak artar ve bu durumda çevre ve vücut soğutma
mekanizmalarını aşarak tehlikeli seviyelere ulaşır. Özellikle dış ortamın ısısı vücut ısısına
yaklaşmış ve nem oranı % 60 civarında seyrediyorsa egzersize bağlı sıcak çarpması medyana
gelir. Genellikle genç ve sağlıklı kişilerde (sporcu, asker, inşaat işçisi vb.) görülür.
Sıcak Çarpmasının Belirtileri:


Mide krampları, bulantı, kusma,



Kas krampları,



Başağrısı, başdönmesi



Halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık



Soluk, nemli ve soğuk deri,



Hızlı nabız,



Tansiyon düşüklüğü ve huzursuzluk



Anksiyete, halüsinasyon, davranış bozukluğu ve sinirlilik



Hafif hipovolemik şok belirtileri,


Erken dönemde terleme, geç dönemde sıcak, kuru, kül rengi cilt görülür. Geç
dönemde terleme, kompanse mekanizmalarının yetmezliğiyle kaybolur.

Egzersize bağlı sıcak çarpmasında hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü), bazen
serebral hemoraji,

Isı şoku; vücut ısısının 42 °C’nin üzerinde olduğu durumlarda deliriyum (bilinç
bulanıklığı ile karakterize bir beyin sendromu), koma ve anhidrozla (ter bezlerinin salgı
yapmaması, terlemenin az oluşu veya hiç olmayışı) karakterize tehlikeli bir durumdur. Isı
şoku ön beyin bölgesindeki (hipotalamustaki) ısı düzenleme merkezindeki hasar sonucu
gelişir. Tedavi edilmediğinde % 80’lerin üzerinde ölüm görülür.
Sıcak çarpmasından korunmak için alınması gereken önlemler:

Özellikle şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye gibi güneş ışığından koruyacak
aksesuarlar kullanılmalıdır.


Mevsim şartlarına uygun, terletmeyen, açık renkli ve hafif giysiler giyilmelidir.
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Bol miktarda sıvı tüketilmelidir.



Vücut temiz tutulmalıdır.



Her öğünde yeteri miktarda gıda alınmalıdır.



Gereksiz ve bilinçsiz ilaç kullanılmamalıdır.



Direk güneş ışığında kalınmamalıdır.



Kapalı mekânların düzenli aralıklarla havalandırılmasına özen gösterilmelidir,


Kişinin kendisini sıcağa alıştırması gerekir. Sıcak için ilk gün on beş dakika ile
sınırlı olan aşırı aktivitenin her gün 15 dakika artırılarak sürdürülmesi biçiminde olabilir.
Sıcak çarpmasından uygulanacak acil yardım:


Hastanın havayolu - solunumu - dolaşımı (ABC’si) değerlendirilir.


Hasta serin ve havadar bir yere alınır, giysileri çıkarılır, sırt üstü yatırılarak kol
ve bacaklar yükseltilir.

Hasta, sıcak ortamdan uzaklaştırılır ve soğuk uygulama yapılır. Soğuk
uygulama teknikleri çeşitlidir. Genellikle optimal soğutma, hastanın soyulması, oda ısısındaki
su ile silinmesi ve fan/ventilatör kullanılarak hasta üzerindeki havanın sirkülasyonunun
sağlanması şeklinde uygulanabilir. Diğer yöntemler, ılık banyo, soğuk kompres uygulama ve
soğuk sıvılarla internal lavajdır. Vücut sıcaklığı 39 °C altına düştüğünde hipotermiyi
engellemek için soğuk uygulama çalışmaları sonlandırılmalıdır. Ayrıca uygulama bölgesinde
morarma ve hissizlik varsa soğuk uygulama sonlandırılır. Sıcak çarpmasında antipiretik
ilaçlar kontrendikedir ve etkileri yoktur. Karaciğer hasarı ve oksidatif fosforilizasyon
eşleşmemesi nedeniyle antipiretikler tehlikeli olabilir.


Geri dönüşsüz maske ile 5 l/dk. oksijen uygulanır.


Bilinci açıksa ve bulantı yoksa su ve tuz kaybını gidermek için rehidratasyon
solüsyonu veya 3 litre su 1/2 çay kaşığı tuz karışımı sıvı içirilir.


Hastada bilinç değişikliği varsa monitörize edilerek kalp ritmi değerlendirilir.



Damar yolu açılır ve IV % 0.9 NaCl takılır.



Şok bulguları varsa değerlendirilir ve hipovolemik şokta acil yardım uygulanır.

12.2. Hipotermi
Hipotermi, vücudun 37°C olan normal sıcaklığının 35 °C’nin altına düşmesi
sonucunda meydana gelen rahatsızlıktır. Hipotermi hem semptom hem de hastalık olarak
görülebilir. Genellikle vücut ısısının düşmesine neden olan yağmur, rüzgar, kar veya soğuk
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suya maruz kalma gibi nedenler hipotermiyi tetiklemektedir. Soğuk, merkezi sinir sistemi
üzerinde baskılayıcı etki göstermektedir. Hipoterminin ilk aşamalarında kişide hafıza ve
muhakeme bozuklukları, bilinç seviyesinde gerileme, peltek konuşma, ince becerilerde
bozukluk (düğmeleri ilikleyememe vb.) olur. İlerleyen dönemlerde ise genel kabiliyetler
(konuşma, yürüme zorluğu vb.) yitirilir. Periferik sinir sisteminde ilk aşamalarda hiperrefleksi
ve titreme görülür. İlerleyen aşamalarda hiporefleksi (deri yüzeyine ya da kemik-kiriş
yapılarına uygulanan mekanik uyaranlara karşı ortaya çıkan sinir reflekslerinin zayıflaması)
ve son aşamada refleksler kaybolur.
Hipotermi hafif, orta ve derin olmak üzere üç seviyede değerlendirilir.
Hafif hipotermi: Merkezi vücut sıcaklığının 35-32 °C’ye düşmesidir. Kişi yüksek
düzeyde titremeye başlar. Taşikardi, takipne görülür. Belirgin koordinasyon güçlüğü, yürüme
hızında düşme, bilinç bulanıklığı ve duyarsızlık olur. Konuşma güçlüğü, ince motor
fonksiyonların kaybolması, dengesiz yürüme görülebilir. Vücut sıcaklığı düştükçe titreme
yavaşlar ve durur. Bu, orta ve şiddetli hipotermiye gidişin ilk göstergesidir.
Orta hipotermi: Merkezi vücut sıcaklığının 32-28 °C’ye düşmesidir. Vücut
sıcaklığının 32 °C’ye düşmesi ile birlikte titreme durur. Koordinasyon tamamen kaybolur ve
kas aktivitesi kontrolsüzleşir. Vücutta 28 °C’de midriazis, yüzeysel solunum ve filiform nabız
görülür.
Şiddetli hipotermi: Merkezi vücut sıcaklığının 28 °C’nin altına düşmesidir. Bu
seviyede kas aktiviteleri yok olur. Kaslarda katılaşmalar görülür. Kardiyak ve respiratuar
fonksiyonlar fark edilemeyecek kadar yavaşlar. Özellikle 28 °C altında ventriküler fibrilasyon
gelişebilir. 20 °C’de kalp durur ve beyin ölümü gerçekleşir.
12.1.1. Hipoterminin Belirtileri
Titreme, vücudun ısı kaybı yaşadığında kendini otomatik olarak korumak için yaptığı
ilk fark edilen davranıştır. Hafif hipotermi ve orta şiddetten yüksek şiddete kadarki
hipotermiler için belirtiler aşağıdaki gibidir.
Hafif hipotermi belirtileri şunlardır:


Titreme



Baş dönmesi



Açlık



Bulantı



Daha hızlı nefes alma



Düzgün konuşamama
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Hafif kafa karışıklığı



Koordinasyon eksikliği



Yorgunluk



Kalp hızında artış gibi

Orta şiddetten yüksek şiddete kadarki hipotermilerde ortaya çıkan belirtiler
şunlardır:


Titreme (hipotermi kötüleştikçe titreme durur)



Hantallık ya da koordinasyon eksikliği



Konuşma bozukluğu veya mırıldanarak konuşma



Zihin karışıklığı ve kötü karar verme



Uyuşukluk veya vücudun çok düşük enerjili olması



Başkasının durumu hakkında endişe eksikliği



Aşamalı bilinç kaybı



Zayıf nabız atışı



Yavaş nefes alıp verme

Semptomlar genellikle yavaş yavaş başladığı için hipotermi olan birisi genellikle
durumunun farkında değildir. Ayrıca, hipotermi ile ilişkili düşünme karışıklığı öz-farkındalığı
engeller. Bu da riskli davranışlara yol açabilir.
Bebeklerde hipotermi belirtileri:


Parlak kırmızı ve soğuk cilt



Vücudunun çok düşük enerjili olması



Zayıf ağlama

Hipotermi sadece açık hava koşulları ile ilişkili değildir. Her zaman aşırı soğuk
şartlara maruz kalmaktan kaynaklanmaz. Genç bir birey için sağlıklı sayılabilecek oda
sıcaklığı yaşlı bir kişi için uzun süre kalması halinde hipotermiye yol açabilir. Bu durum kötü
ısıtılmış veya klimalı bir evde meydana gelebilir. Hipoterminin bu türleri için belirtiler
belirgin şekilde görünmeyebilir.
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12.2.1. Hipotermide Acil Yardım Uygulamaları
Hipotermi belirtileri gösteren kişiler için acil yardım ve müdahale gereklidir. Bu
yüzden hastanın yanında bulunan kişilerin müdahale şekli önemlidir. Tıbbi yardım ulaşıncaya
kadar izlenebilecek hipotermi tedavi yönergeleri şunlardır:
İlk Yardım

Nazik olunuz. Eğer hipotermi olan birine yardım etmeniz gerekiyorsa, hastayı
yavaşça ve nazikçe hareket ettiriniz. Sadece mecbur kaldıkça hastayı hareket ettiriniz. Masaj
yapmayınız veya ovmayınız. Aşırıya kaçan temaslar veya müdahaleler kardiyak arresti
tetikleyebilir.

Hastayı soğuk ortamdan uzaklaştırınız. Mümkünse sıcak ve kuru bir yere
taşıyın. Eğer soğuk ortamdan uzaklaşamıyorsanız, cildiniz soğuk ve rüzgârdan korumak için
örtünüz veya sarınız.

Islak giysileri çıkarınız. Kişinin üzerinde ıslak giysiler varsa, bunları çıkarın.
Çıkarırken fazla hareket etmemesi için giysileri yırtarak çıkarabilirsiniz.

Battaniye ile hastayı örtünüz. Kişiyi ısıtmak için kuru battaniye veya benzer
örtü katmanları kullanın. Sadece yüzü açıkta kalacak şekilde baş bölgesini de örtünüz.

Hastayı soğuk zeminden uzaklaştırınız. Eğer soğuk bir ortamda veya dışarda
kişiyi zeminin çıplak olmadığı, battaniye ya da başka bir örtünün olduğu yerde yatırınız.

Nefes alışverişini kontrol ediniz. Şiddetli hipotermi hastası olan bir kişi
bilinçsiz görünerek nabız veya nefes alışverişi hissedilmeyebilir. Eğer kişinin nefesi durduysa
ya da tehlikeli olabilecek bir seviyeye düştüyse CPR işlemlerine başlanması gerekir.

Vücut ısınızı paylaşınız. Kişinin vücut ısısını arttırmak için giysilerin
çıkarılarak cilt temasının sağlanması da uygulanabilir. Isı paylaşımı yapıldıktan sonra
battaniye ile yine örtülür.

Sıcak içecekler veriniz. Etkilenen kişi uyanık ve yutma güçlüğü çekiyorsa
mümkün olduğunca vücudunu ısıtacak sıcak, tatlı, alkolsüz, kafeinsiz içecek verilmelidir.

Sıcak, kuru kompresler kullanın. İlk yardım olarak sıcak kompres yapınız.
Bunun için sıcak su dolu bir torba ve sıcak suya daldırılmış havlu gibi yöntemler denenebilir.
Sıcak kompresi sadece boyun, göğüs duvarı veya kasık bölgesine uygulayınız. Kol ya da
bacaklara uygulamayınız. Çünkü kol ve bacaklara uygulanan sıcak kompres, bu bölgelerdeki
soğuk kanın kalp, akciğerler ve beyin gibi bölgelere dönmesine neden olarak genel vücut
sıcaklığının düşmesine yol açar. Bu da ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Doğrudan sıcak uygulamayınız. Hasta kişiye doğrudan sıcak su, ısıtılmış
yastık gibi şeyler kullanmayınız. Birden aşırı ısının cilde verilmesi cilde zarar verebilir dahası
kalp durmasına ve şiddetli düzensiz kalp atışlarına neden olabilir.
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Tıbbi tedavi
Hipoterminin şiddetine bağlı olarak, aşağıda uygulanabilecek acil tıbbi müdahaleler ile
vücut ısısı yükseltilebilir:

Kanın ısıtılması: Kan vücutta ısıtılarak sirküle edilebilir. Kanı ısıtmanın
kullanılan yaygın bir yöntemi hemodiyaliz makinesinin kullanılmasıdır. Bu makine aynı
zamanda zayıf böbrek fonksiyonu olan kişilerde kanı süzmek için kullanılır. Kanı ısıtmak için
kullanılabilecek bir diğer makine kalp bypass makineleridir.

Damardan verilen sıvılar: Sıcak tuzlu su sülosyonu damardan verilerek kanın
ısınması sağlanır.

Solunum yollarının ısıtılması: Bir maske veya solunum tüpü vasıtasıyla
kişiye nemlendirilmiş oksijen verilmesi hava yollarının ısıtılmasına ve vücut ısısının
yükseltilmesine yardımcı olacaktır.

Islatma: Sıcak bir tuzlu su solüsyonu ile akciğer (plevra) etrafındaki alan ya da
karın boşluğu (periton boşluğuna) gibi vücudun belirli alanları ıslatılarak vücudun ısınması
sağlanabilir.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde ısı kaybı, hipertermi, hipotermi ve ısı dengesin insan sağlığı için önemine yer
verilmiştir.
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Uygulama
Is kaybının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Hipertermiye nasıl önlem alınabilir?
2. Hipotermiye nasıl önlem alınabilir?
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Bölüm sonu Soruları

1. İnsan sağlığı için ıs dengesini önemi nedir?
2. Normal bir insanın ısı sıcaklığı yaklaşık kaç santigrat derecedir?
3. Hipertermi nedir?
4. Hipertermi kendini nasıl belli eder?
5. Sıcak krampı nedir?
6. Sıcak çarpmasının belirtileri nelerdir?
7. Sıcak çarpmasına nasıl bir acil yardım uygulanabilir?
8. Hiptermi nedir?
9. Hipoterminin belirtileri nelerdir?
10. Hiptormide nasıl bir acil yardım uygulanır?
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13. AFETLERDE ÇEVİRMENLİK HİZMETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Afetlerde Çevirmenlik hizmetleri
2. Afetlerde çevirmenliğin önemi
3. Afetlerde Çevirmenlik eğitimleri ve seminerleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afetlerde çevirmenlik neden önemlidir?
2. Kimler afetlerde çevirmenlik yapabilir?
3. Afetlerde çevirmenlik yapmak için ne yapılmalıdır?

250

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Afetlerde çevirmenlik

Afetlerde çevirmenlik
hakkında bilgilenme

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet

Afet çevirmenleri

Afetlerde çevirmenleri Videolar, çalışmalar, ders
i hakkında bilgilenme notları, internet

Afetlerde çevirmenliğin
önemi

Afetlerde
çevirmenliğin önemi
hakkında bilgilenme

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet
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Anahtar Kavramlar


Afet



Çevirmenlik



Afetlerde çevirmenlik
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Giriş
Afetlerde en çok yaşanan sorunların başında yurtdışından gelen kurtarma ekipleri veya
yardım getiren ekip üyeleri ile iletişim kurmak gelmektedir. Bazen iyi yapılamayan bir
tercüme böyle bir kaos ortamında büyük sorunlara ve yanlış anlamalara neden olmaktadır.
Afetlere müdahale artık tüm uluslararası örgütlerin genel sorunu olduğu için afetlerde sağlıklı
çevirmenlik yapmak çok önemli bir hale gelmiştir. Özellikle 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12
Kasım 1999 Düzce depremlerinde yaşanan olumsuz deneyimler böyle bir çevirmenlik
hizmetinin gerekli olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Bu nedenle ARÇ (Afetlerde Rehber
Çevirmenlik) organizasyonu oryaya çıktı. Bu organizasyon Çeviri Dderneği’nin çatısı altında
faaliyetlerini sürdürmektedir.

13.1. ARÇ Gönüllü Seminerleri
Afetlerde çevirmenlik yapacak gönüllerin eğitimleri için seminerler düzenlenmekte
her bir seminer 1.5 saat sürmektedir. Bu seminerler 4 oturum şeklinde yapılmaktadır.

13.1.1. Oturum I


Afette Rehber Çevirmen nedir?



Çevirmenin işlevleri ve bilmesi gerekenler



Afette Rehber Çevirmenlik eğitiminin ve eğitim malzemesinin tanıtımı



Projenin durumu ve geleceği

13.1.2. Oturum II


Afet ortamında çalışma



Afet Koşullarında İletişim



Afet yönetimi



Türkiye'de afet deneyimleri ve afete toplumsal hazırlık

13.1.3. Oturum III


Uluslararası afet yardımlaşması



Arama kurtarma çalışmalarının özellikleri
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13.1.4. Oturum IV


Alan bilgisi ve terim sorunları



ARÇ senaryo örneği



ARÇ Çalışma İlkeleri, Hareket Planı ve Organizasyonu

13.2. Afette Rehber Çevirmen Temel Eğitimi
Rehber çevirmenlerin sadece çevirmenlik yapmaları normal koşullarda olağan bir
durumdur ancak bir afat durumunda her rehber çevirmenin afetlere çalışma prensipleri
hakkında temel bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Yaklaşık 100 saat süren eğitim 3
aşamada verilmektedir. Üçüncü aşamaya geçmek için ilk iki aşama ön koşul olarak şart
koşulmuştur.


Arama Kurtarma Eğitimi (30 Saat)



İlk Yardım Kursu (En az 10 saat)



Rehber Çevirmenlik (60 saat )

13.3. Eğitimli ARÇ Olmanın Anlamı Nedir?


İhtiyaç durumunda görev alacaklar arasında öncelik ve yönlendiricilik,

RÇ Organizasyonuna katılım ve hazırlık evresinde ARÇ gönüllülerinin

kılavuzu olmak,

üstlenmek.

İlerleme çalışmalarına katılarak, eğitim ve ARÇ Organizasyonunda görev

13.4. Afette Rehber Çevirmen Temel Eğitiminin Hedefi
Afette yabancı ekiplerin iletişim ve ilişkilerinde destek olmak üzere konu, dil ve olası
sorunlar konusunda temel bilgileri almak ve etkili bir organizasyonun öğeleri haline
gelmektir.

13.5. Afette Rehber Çevirmen Temel Eğitiminin Yapısı
Eğitim hem afetlerin özellikleriyle, hem müdahalesiyle ilgili temel konu bilgisini, hem
de bu bilgileri çevirmen olarak kullanmayı sağlayan uygulamaları kapsamaktadır.
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13.6. Afette Rehber Çevirmen Temel Eğitiminin İçeriği
Gönüllülerin bir yabancı dili iyi bilmenin yanında bir afet durumunda işlerin nasıl
yürüdüğü ya da yürümediği hakkında belli bir düzeyde bilgi sahibi olması beklenmektedir. Bu
amaçla, arama kurtarma çalışmaları hakkında temel bilgi edinmelerini sağlayan 30 saatlik
sivil savunma eğitimi alırlar. Ayrıca ilkyardım eğitimine ve afetten sonra yardım çalışmalarını
daha iyi anlamalarını ve daha etkili çalışabilmelerini sağlayacak seminerlere katılırlar.
Eğitim sırasında her bir ARÇ adayının kendi yabancı dilinde (daha çok İngilizce,
Almanca ve Fransızca) terminoloji ve sözlü çeviri çalışması da yapılır. Son aşamada, ARÇ
içinde ya da diğer arama kurtarma ve yardım kuruluşlarıyla birlikte yapılan senaryo
çalışmaları ve tatbikatlarla ARÇ gönüllüleri gerçek koşulları kısmen de olsa yaşayarak göreve
hazır hale gelirler.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde afetlerde çevirmenlik hizmetlerinin önemi ve Afetlerde rehber çevirmen olmak
isteyen birinin hangi aşamalardan geçeceği anlatılmıştır.
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Uygulama
Dünya ölçeğinde afetlerde çevirmenlik hizmetleri nasıldır? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Afetlerde çevirmenlik neden önemlidir?
2. Afetlerde çevirmenlik yapmak isteyen biri nereye başvurmalıdır?
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Bölüm sonu Soruları
1. Afetlerde Çevirmenlik neden önemlidir?
2. ARÇ nedir?
3. ARÇ seminerleri kaç oturumdur?
4. ARÇ seminerleri III. Oturumun ana teması nedir?
5. ARÇ Temel eğitimi toplam kaç saattir?
6. ARÇ temel eğitiminin amacı nedir?
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14. TRİYAJ PRATİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Triyaj kavramı
2. Triyaj Pratikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Triyaj nedir?
2. Afetlerde Triyaj neden önemlidir?

262

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Triyaj

Afetlerde triyaj hakkında
bilgilenme

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet, uygulamalar

Triyaj Pratikleri

Triyaj pratikleri hakkında
bilgilenme

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet, uygulamalar

Triyaj Senaryoları

Triyaj senaryoları

Videolar, çalışmalar, ders
notları, internet, uygulamalar
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Anahtar Kavramlar


Triyaj



İlk yardım
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14.1. Triyaj Nedir?
Fransızca bir kelime olan “trier” fiilinden türetilen “Triyaj”; seçmek, ayırt etmek,
sınıflandırmak ve seçim yapmak anlamına gelir (Heckman ve ark. 1996; Bracken 2003; Olgun
ve Kuğuoğlu 2004; Birhekimoğlu 2005; Göksoy ve Özşahin 2005; Akyolcu 2007).
Triyaj, ilk olarak kahve tanelerinin kalite ve boyutlarına göre ayrılması için
kullanılmıştır. Tıbbi alanda ise, ilk kez Napolyon savaşlarında, yetersiz sayıdaki sağlık
kaynakları nedeni ile ciddi şekilde yaralanmış askerleri ölüme bırakarak ve daha hafif yaralı
olanlara müdahale ederek yeniden savaş alanlarına geri dönmelerini sağlamak için
uygulanmıştır. Öncelik, yaşam şansı yüksek hastalara verilmiştir (Oktay 2002). Birinci ve
İkinci Dünya Savaşları sırasında, Avrupa’da savaş alanında çok ağır yaralı askerlere,
gereksinimleri doğrultusunda acil bakım girişimlerinde bulunmak üzere öncelik hakkı
tanınması nedeni ile kullanılmıştır (Bracken 2003; Olgun ve Kuğuoğlu 2004; Akyolcu 2007).
Cephede ve bombalanan şehirlerde yaygın olarak uygulanan triyaj, savaş sonrasında özellikle
afetler, kimyasal, biyolojik etkili ve diğer kitle kazalarında topluma yönelik geliştirilmiştir
(Göksoy ve Özşahin 2005).
Triyaj; birçok hasta/yaralı varlığında, eldeki olanakların kullanımını ve hasta/yaralıları
öncelik sırasına göre ayırmak ve seçmektir (Özbayır 2003). Diğer bir tanımla, acil bir durum
için; önde gelen, önemli ve sürekli bir süreç olan önceliklerin belirlenmesi; gelişen durumun
önemi nedeni ile diğerlerinden ayırt edilmesi, seçilmesi ya da öncelik hakkının tanınması
anlamını taşır. “En fazla riski taşıyan hastaları belirleme ve uygun tedaviyi başlatma sistemi”
veya “etkili ve doğru bakım alabilmesi için hastanın doğru zamanda, doğru yere
yerleştirilmesi süreci” olarak da tanımlanabilir (Olgun ve Kuğuoğlu 2004).

14.2. Afetlerde Triyaj Neden Gereklidir?
Afetlerden sonra ölümlerin %80’i ilk bir iki saat içinde meydana gelmektedir. Hiç bir
ülke ya da toplumda bu kadar kısa bir süre içinde olay yerine ulaşabilecek bir dış yardım söz
konusu değildir. Özellikle büyük afetlerde dış yardımın/kamu örgütlerinin ya da olay bölgesi
dışından gelecek arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşması ve çalışmaya başlaması
oldukça gecikmekte ve bazen 24 saati bulabilmektedir. Oysa bu saatler yaralıların
kurtarılabilmesi için altın saatlerdir. Bu zaman zarfında, toplum kendi başının çaresine
bakmak zorundadır (Akdur 2005a). Büyük afetler gibi hasta veya yaralı sayısının aniden
ortamdaki mevcut yardım kapasitesinin üzerinde bulunduğu durumlarda, hizmetlerin
sunumunda önceliğin belirlenmesi gerekmektedir (Akdur 2005b; Göksoy ve Özşahin 2005).
Bunun nedeni; sağlık çalışanlarının, zamanı, araç gereç ve malzemeyi iyi/seçici kullanması
gereğidir. Aksi durumda, sözü edilen tüm öğeler, yardıma gerek olmadan iyileşecek veya
kurtarılamayacak yaralılara harcanır, yardımla iyileşecek olan yaralılara/yaşam idamesi
gereken bireylere ise gerekli zaman ayrılamaz/hizmet verilemez ve kayıplar artar (Akdur
2005b). Afet durumunda, çok fazla sayıda sağlık yardımına gerek duyan insan olmasına
karşın, yeterli sağlık çalışanı ve malzeme bulunmadığı durumlarda “ilk yardımda ve taşımada
öncelik belirleme” ye yönelik sınıflandırma yani; triyaj uygulanır (Oktay 2002; Boğaziçi
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Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık Eğitim
Birimi 2005).
Afet durumunda triyajın ana kuralı; en fazla sayıda hasta/yaralı için üst seviyede
hizmet sunmak/mevcut kaynakları en yararlı şekilde kullanmaktır (Oktay 2002; Özbayır
2003; Gautschi ve ark. 2008; World Health Organization 2009). Afetlerde triyajın amacı ise,
yaşam kurtarmak ve en fazla sayıda bireye en gerekli yardımı yapabilmektir (Boğaziçi
Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afete Hazırlık Eğitim
Birimi 2005).

14.3. Triyaj Pratikleri
Triyajın nasıl yapıldığını daha önceki derslerde gördüğünüzü için bu derste daha çok
pratikleri üzerinde durulacaktır. Tıbbi olmayan yaralı sınıflandırmasında kullanılan Basit
Triyaj ve Hızlı Müdahale Yöntemini (START) pekiştirmesi açısından çeşitli senaryolar
Çizelge 14.1 de verilmiştir.
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Senaryo 1: Bulunduğunuz şehirde deprem oldu ve oturduğunuz mahallede 2 apartmanın
yıkıldığını öğrendiniz. Deprem sonrası olay yerine geldiğinizde:
Yaralının özellikleri

Solunum

Dolaşım

Bilinç Düzeyi

Triyaj
renk kodu

48 yaşında kadın. Göçük

0

Kılcal damar renk

Bilinç kapalı

Siyah

Kılcal damar renk

Emirlere uygun

Yeşil

yardım etmeniz için

dönüm süresi 2 sn

yanıt veriyor,

bağırıyor.

altında, radiyal

eşine bakmanızı

nabız var

istiyor.

Kılcal damar renk

Gözleri açık ve

çöken duvarın altından yeni

dönüm süresi 2 sn

anlamsız bir

çıkarılmış. Bacaklarını

altında, radiyal

ifadeyle çevreye

hareket ettiremiyor ve sağ

nabız var

bakıyor.

36 yaşında erkek. Şaşkın bir 15

Kılcal damar renk

Emirlere uygun

şekilde yerde oturuyor ve

dönüm süresi 2 sn

yanıt veriyor,

etrafa bakıyor. Başında ve

altında, nabız var

ancak sürekli ne

altından eşi tarafından yeni

dönüm süresi 2 sn

çıkarılmış. Görünen bir

üstünde, radiyal

yarası yok.

nabız yok

52 yaşında erkek. Eşine

23 yaşında kadın. Üzerine

26

24

Sarı

kolunda kırık var.

kolunda sızıntı şeklinde

oldu? diye

kanaması var.

soruyor.

Sarı
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Senaryo 2: Yolda yürürken bir otomobilin hızla öndeki araca çarptığını gördünüz. Olay
yerinde:
Yaralının özellikleri

Solunum

Dolaşım

Bilinç Düzeyi

Triyaj
renk kodu

40 yaşında erkek. Trafik

0

Nabız yok.

Bilinç yok.

Siyah

22

Kılcal damar renk

Emirlere

Sarı

kazası sonrasında ön

dönüm süresi 2 sn

uyuyor, ancak

camdan yola fırlamış.

altında, nabız var

sürekli bebeğini

kazası sonrası direksiyona
başını çarpmış ve kan
içinde.
38 yaşında kadın. Trafik

Vücudunun farklı

soruyor.

yerlerinde sızıntı şeklinde
kanamalar var.
2 yaşında bebek. Trafik

10’un

Kılcal damar renk

Ağlamıyor.

Kırmızı

kazası sonrası yola fırlamış.

altında

dönüm süresi 2 sn

Kılcal damar renk

Annesi için

Yeşil

kazası sonrasında annesinin

dönüm süresi 2 sn

yardım istiyor.

başında ağlıyor. Görünen

altında, nabız var

Görünen bir yarası yok.
10 yaşında kız. Trafik

üstünde, nabız var
22

bir yarası yok.
26 yaşında erkek.

Kılcal damar renk

Hareket

Çarpmanın etkisiyle

dönüm süresi 2 sn

edemiyor,

otomobilde sıkışmış.

altında, nabız var

inliyor.

35

Kırmızı
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Senaryo 3: Bir patlama sesi duydunuz ve ses doğru yöneldiniz. Büyük bir bankanın patladığını
ve etrafa çok sayıda insanın bağırarak çıktığını gördünüz. Olay yerinde:
Yaralının özellikleri

Solunum

Dolaşım

Bilinç Düzeyi

Triyaj
renk kodu

27 yaşında kadın. Koşarak

28

Kılcal damar renk

Emirlere uygun

Yeşil

binadan dışarı çıkıyor.

dönüm süresi 2 sn

yanıt veriyor,

Başında büyük bir kesik

altında, nabız var.

çığlık atıyor.

Kılcal damar renk

Emirlere yanıt

Vücudunun çeşitli yerlerine

dönüm süresi 2 sn

vermiyor.

saplanmış yabancı cisimler

üstünde, nabız var

var.
52 yaşında erkek.

38

Kırmızı

var.
41 yaşında erkek. Sağ

Kılcal damar renk

Emirlere uygun

göğüs bölgesinde ve

dönüm süresi 2 sn

yanıt veriyor.

karnında ağrısı var.

altında, nabız var

43 yaşında kadın. Solunum

25

Kılcal damar renk

Emirlere uygun

sıkıntısı yaşıyor. Göğüs

dönüm süresi 2 sn

yanıt vermiyor

bölgesi ve yüzünde yanık

üstünde, nabız var

40

Sarı

Kırmızı

var.
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Senaryo 4: Bulunduğunuz kentte bir bina yıkıldı. Olay yerine gittiğinize: enkazdan komşuları
tarafından çıkarılmış yaralılar olduğunu gördünüz.
Yaralının özellikleri
30

yaşına

bir

Solunum

erkeğin 20

Dolaşım

Bilinç Düzeyi

Kılcal damar renk Emirlere uygun Sarı

enkazdan çıktığını ve yer

dönüm süresi 2 sn yanıt

uzanmış

altında, nabız var.

olduğunu

Triyaj
renk kodu

veriyor,

kalkamıyor.

gördünüz
25

yaşında

bir

kadın 5

Kılcal damar renk Emirlere

yanıt Kırmızı

Vücudunun çeşitli yerlerine

dönüm süresi 2 sn vermiyor.

Travmalar var.

üstünde, nabız var

35 yaşında erkek. Başında 35

Kılcal damar renk Emirlere uygun kırmızı

kanama var.

dönüm süresi 2 sn yanıt vermiyor.
altında, nabız var

55

yaşında

kadın. 20

Ağlayarak atakta dolaşıyor.

Kılcal damar renk Emirlere uygun Yeşil.
dönüm süresi 2 sn yanıt
altında , nabız var

veriyor

ama bazen söz
dinlemiyor
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Bu Bölümde Neler Öğrendik
Bu bölümde basit olarak triyaj tanımları yapılmış, ardından da farklı vakalar ele
alınarak bu vakalarda yaralanana insanların triyaj sınıflamasının nasıl olacağı
küçük senaryolarla anlatılmıştır.
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Uygulama

Triyaj konusunda araştırma yaparak Triyaj ile ilk yardım arasındaki farkı
aranızda tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Afetlerde Triyajı kim yapabilir?
2.Triyajda önceliğin yaşama şansı yüksek olan yaralılara verilmesini mantığı
nedir?
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Bölüm sonu Soruları
1. Triyaj nedir?
2.Triyaj ilk kez hangi amaçla kullanılmıştır?
3. Triyaj sağlık alanında ilk kez ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?
4. Afetlerde triyaj neden çok gereklidir?
5. Triyajın ilk yardımdan farkı nedir?
6. Triyaj renkleri, nelerdir?
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