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ÖNSÖZ
Sevgili öğrenciler, insan nüfusu arttıkça yeni kentler ve yeni yerleşim yerleri
kurulmaya başlandı. Bu durum kırsal alanların hızla işgaline ve sağlıksız yapılaşmaya yol
açtı. İnsanların doğada daha önce meydana gelmiş olayları göz ardı ederek, riskleri ön
görmeden inşa ettikleri bu yerleşim yerleri doğal süreçler içinde, belli periyotlarla can ve mal
kaybına yol açan kimi küçük, kimi ise çok büyük ölçekli olaylarla karşı karşıya kalmaya
başladılar. Bu olaylar sonucunda binlerce kişi kayboldu, bunların büyük bir çoğunluğu ne
yazık ki hayatını kaybetti.
Bir kısmı ise asla bulunamadı. Yine artan nüfus nedeniyle gerek kentlerde, gerekse
kırsal kesimde kaybolma olayları her yıl daha da arttı. Bu kaybolanları önce komşuları, sonra
ise jandarma aradı. İlk zamanlar amatörce yapılan bu çalışmalar zaman içinde daha organize
ve eğitimli kişiler tarafından yapılmaya başlandı. Günümüzde artık hem kamuda hem de
gönüllü kuruluşlarda birçok arama kurtarma personeli bulunmaktadır.
Bu personel yıl içinde belli eğitimleri tekrarlayarak her an hazır durumda
beklemektedirler. Ülkemizde sadece Sivil Savunma ile yapılmaya çalışılan arama kurtarma
çalışmalarında 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra büyük gelişmeler kaydedilmiştir.
Akut (Arama - Kurtarma Derneği) ile başlayan sivil toplum seferberliği yüzlerce arama
kurtarma ekibinin kurulmasına neden olmuştur. Bunların büyük bir çoğunluğu zaman içinde
işlevlerini kaybetmiştir. Günümüzde AFAD’a bağlı olarak çalışan kamu kurum ve
kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin büyük bir çoğunluğunun organize AramaKurtarma ekipleri bulunmaktadır.
Afet çalışmalarında istenen en son şey Arama – Kurtarma çalışmalarıdır. Tüm
enerjinin zarar azaltmaya yöneltilmesi ve problemin oluşmadan çözülmesi ülkemizi büyük bir
can ve mal kaybından koruyacaktır. Ancak yine de gerçekleşebilecek herhangi bir olayın en
kötüsünü göz önüne alıp acil müdahale için hazırlıklı olmak şarttır.
Bu nedenle mahalle- köy- ilçe- il bazında Arama - Kurtarma eğitimlerinin ve
tatbikatlarının farklı ölçeklerde yapılması ve toplumun sadece afetlere değil her türden
kaybolmalara karşı da hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu derste basit olarak Arama
Kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verilerek afetler ve afet dışı durumlarda kaybolan
insanların aranıp bulunduktan sonra sağlıklı bir şekilde güvenli bölgelere nasıl
nakledilecekleri anlatılacaktır. Geleceğin afet yöneticisi olacak
olan siz sevgili
öğrencilerimizin bu konuda yetkin bir konuma gelmeleri ise en büyük arzumuzdur.

Dr.Öğr.Üyesi Yıldırım GÜNGÖR
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YAZAR NOTU

Sevgili Öğrenciler;
İstanbul Üniversitesinde başlatılan ve Türkiye’de ilk olan Afet Kültürü dersinin tarafımdan
açılmasından sonra gelişen süreç üniversitemizin Acil durum ve Afet Yönetimi ön lisans ile
Acil Yardım ve Afet Yönetimi LisansTamamlama programlarının açılması ile farklı bir boyut
kazanmıştır. İstanbul Üniversitesinde akademik olarak afetlere yönelik çalışmalar Afet
Kültürü dersi ile 2009 yılında başlamış ve bu ders tüm Fakültelerde ortak ders olarak
okutulmuştur. Afet Kültürü kavramını ülkemize anlatma misyonunun zaman geçtikçe
hedefine daha da yaklaştığını ve birçok üniversitede Afet Kültür derslerinin açıldığını
görmek, dersin isim babası olarak beni çok mutlu etmiş, İstanbul Üniversiteli olmamın
ayrıcalığını tekrar yaşatmıştır. İki programın açılması ile birlikte İstanbul üniversitesinin
afetlere bakış misyonu daha sağlam bir akademik temel üzerine oturmuştur.
Son 25 yılını aktif olarak her türden afetler ve kaybolma olaylarına adayan bir hocanız
olarak bu dersi hazırlarken çok fazla detaya girmeden Arama-Kurtarma kavramı hakkında
detaylı bilgi edinmenizi sağlamaya çalıştım. Arama kurtarma kavramı oldukça geniş kapsamlı
bir alandır. Bu dersin içeriğini hazırlarken hem teorik bilgi hem de edindiğim tecrübelerden
örnekler vermeye çalıştım.
Ülkemizde her yıl yüzlerce kaybolma olayı meydana geliyor. Özellikle afete dönüşen doğa
olaylarında bu sayı kat kat artıyor. Toplumun afetlere karşı eğitilmesinin yolu sizlerin iyi ve
pratiğe dayalı bir öğretim sisteminden geçmenizde yatmaktadır. Türkiye’nin her köşesinde
Açık Öğretim yolu ile ulaşan İstanbul Üniversitesi’nin, Afet kavramının iyice yerleşmesinden
sonraki ana misyonu Afet yönetimi kavramının köy köy, kasaba kasaba yerleşmesidir. Burada
mihenk taşının siz sevgili öğrencilerimiz olduğunu söylemek isterim. Afetlerin Türkiye’nin
başına büyük belalar getirebileceğini hem bir yerbilimci hem de bir afet çalışanı olarak çok iyi
biliyorum. Bu belayı bertaraf edebilecek olanların da sizler olduğuna canı gönülden
inanıyorum. Sizlerden ricam bu dersi bir ders olmaktan çok bir afet eğitimi olarak
görmenizdir. Türkiye’nin afet belasını başından atmasında sizlerin bu eğitimleri
özümsemenizdir. Sizlerden beklentimiz aldığınız bu eğitimi Türkiye’nin dört bir yanına
aktarmanız ve gittiğiniz yerlere afetler konusunda ışık saçmanızdır.
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KISALTMALAR
AFAD : Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
BM: Birleşmiş Milletler
AKUT : Arama Kurtarma Derneği
OCHA: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ( İnsani Yardım Koordinasyon
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1. GENEL KAVRAMLAR

1

Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde arama kurtarma terimleri hakkında genel bilgiler öğreneceğiz. Arama
kurtarmanın tanımlarından yola çıkarak; personelin eğitimi, arama kurtarmada emniyet
anlayışı, ekiplerin oluşturulması, operasyonların başlayıp bitmesine kadar geçen süreçlerin
kısa bir özeti yapılarak kavramların oturması sağlanacaktır.

2

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

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Afetlerin Tanımı

Afet kavramına doğru
yaklaşım

Afetler üzerine yapılan
çalışmaların incelenmesi

Arama

Arama kavramının
öğrenilmesi

Arama üzerine var olan
vakaların incelenmesi

Kurtarma

Kurtarma kavramının
öğrenilmesi

Kurtarma ekiplerinin
yaptıkları çalışmaları yerinde
izleyerek ve eğitimler alarak

4

Anahtar Kavramlar

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

5

GİRİŞ
Türkiye jeolojik ve jeomorfolojik yapısı nedeniyle doğa kaynaklı afetlerin, jeopolitik
konumu nedeniyle 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 denilince 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
ne yazık ki Afet Yönetimi kavramı ile ilk kez 17 Ağustos 1999 tarihinde tanışmıştır. Yerel ve
ulusal kaynakların çok çok yetersiz kaldığı bu deprem, ülkemizde afet yönetimi kavramının
hiç bilinmediğinin en büyük kanıtıdır. Bu depremler ile ilgili birkaç gerçek olay ders
sonundaki tartışma kısmnda ele alınacaktır. Afetle tanışan ülkemiz bu kez de afet yönetimi ile
kriz yönetimi kavramlarını birbirine karıştırmıştır. Afet yönetiminin afet olduktan sonra
devreye gireceğine ülkemizde hala bir çok kişi 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 sonra iyileştirme çalışmalarının sonuna
kadar devam eder. Tüm bu süreç içinde afet yönetiminin iskeletini oluşturan kavramlar bir
zincir gibidir. Hazırlık, risk azaltma, müdahale (Arama – Kurtarma ve ilk yardım), iyileştirme
ve yeniden inşa aşamalarından birinin bile zayıf kalmaması gerekmektedir. 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 sayısını o kadar azaltmak mümkündür. Özet olarak
afetlere sadece afet sırasında değil afet öncesinde ve 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.
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1.1.Afet Nedir
Birçok kelimenin tanımı gibi ülkemizde afet tanımı da yanlış bilinmekteydi. Ne yazık
ki hâlâ tam olarak oturmuş değildir. Can ve mal kaybına yol açan herhangi bir doğa olayı
hemen afet olarak algılanmaktadır. Oysa bir doğa olayının veya başka bir olayın afet olarak
kabul edilmesi için önemli bir gerekçe lazımdır. Bu gerekçeyi örnekler üzerinde açıklamakta
fayda var. Kar ve yağmur gibi deprem de bir doğa olayıdır. Yani deprem bir doğal afet değil
bir doğa olayıdır. Her yağmur yağdığında sel olsa, can ve mal kaybı meydana gelse bile bu
bir afet değildir. Bir deprem sonrasında can ve mal kaybının meydana gelmesi de afet
değildir. Bir trafik sıkışması sonucunda ulaşımın bir gün yapılamaması, kaynakların yetersiz
kalması ve kentte yaşamın sekteye uğraması ise afet tanımının içine girebilir. Kavramı
açıklamak için başka bir örnek daha verdikten sonra, afetin tanımı yapıldığında daha iyi
anlaşılacaktır. Kış aylarında Erzurum’da kar kalınlığı bir metreyi geçmektedir. Bu kadar kar
yağmasına rağmen yaşam devam etmekte ve Erzurum’un yerel kaynakları bu doğa olayı ile
başa çıkabilmektedirler. Tersi bir durum olarak bazen İstanbul’da yağan 10 -15 cm'lik kar tüm
kentte bir haftaya yakın bir süre yaşamı felç etmektedir. Yani kentin yerel kaynakları bu
olayla başa çıkmakta yetersiz kalmaktadır. Bu ise bir afettir. Yine Şili’de 2010 yılında
meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremde 800 civarında insan hayatını kaybetmiştir. 2015
yılında meydana gelen 8.3 büyüklüğündeki depremde ise sadece 10 kişi hayatını kaybetmiştir.

1.2.Afet ve Acil Durum Arasındaki Fark
Her iki depremde de yerel kaynaklar yetersiz kalmamış, hayat kısa zamanda normale
dönmüştür. Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 depremi ise bu depremden kat kat küçük
olmasına rağmen, binlerce kişi hayatını kaybetmiş sadece yerel değil ulusal kaynaklar bile
yetersiz kalmıştır. Depremin etkisi dolaylı olarak da olsa bugün hala devam etmektedir.
Gölcük Depremi afet tanımımı bire bir karşılamaktadır.
Çoğu zaman can kaybı,

yaralanma, yapısal ve yapısal olmayan hasarlar gibi

beklenmedik acil durum olayları Afetle karıştırılmaktadır. Her türlü doğal veya doğal
olmayan koşullarla mücadele için ayrılmış kaynakların yetersiz kaldığı veya mücadele etme
kapasitelerinin aşıldığı durumlar AFET adını alır. Yani acil durumlar için kaynakların
mücadele için yetersiz kaldığı koşullarda olay artık afete dönüşür. Afet sadece doğal olaylar
için değil her türlü insan ve teknolojik kaynaklı olaylar için de kullanılabilir. Afet tanımı için
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olayın kapladığı alan değil etkisi ve mevcut kaynakların yeterli olup olmama durumu
önemlidir. Yani afet küçük bir alanda da olabilir bir kıtayı hatta dünyanın tümünü de
kapsayabilir. İzlanda’daki Eyyafyallayöküll volkanının 2010 yılında faaliyete geçmesi ilk
aşamada afet değilmiş gibi gözükmektedir. Ancak detaylı bir afet bakışı bu olayın sadece
İzlandayı değil Avrupa’yı da etkileyen bir afet olduğunu görecektir. Bu olayda hiç can kaybı
olmamıştır ancak birçok havaalanında binlerce sefer volkan külleri yüzünden yapılalamış ve
milyonlarca dolar zarar meydana gelmiştir.

1.3.Afetler ile Milli Gelir ve Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki
Dünya ölçeğine afetlerin yoğun olarak etkilediği yerlere baktığımızda birkaç istisna hariç
Acil Durum sayılabilecek birçok olayın afete dönüştüğü ülkelerin çoğunun yoksul ülkeler
olduğu görülmektedir. Yoksul kesimlerin yerleşim için ilk tercihleri güvenli bir yerleşim
bölgesi olmamaktadır. Amaç ilk aşamada başını sokacak bir yerdir. Eğitim düzeyi düşüklüğü
de eklenince yoksul kesimlerin kurduğu yerleşimlerin birçok afet türüne açık olduğu ortaya
çıkmaktadır. Oysa ekonomik durumu ve eğitim düzeyi yüksek ülkelerde birçok olay afete
dönüşmeden Acil Durum düzeyinde kalmaktadır.

1.4. Afetlere Yol Açan Olaylar
Afetler basit olarak Doğal, Teknolojik ve İnsan Kaynaklı olarak üçe ayrılır. Bu derste
bu afet türlerin sınıflandırılacaktır. Daha sonraki derslerde ise bu başlıklar tek tek ayrıntılı
olarak işlenecektir. Ancak afetlere yol açan her üç afet türü de incelendiğinde ortaya çok
somut bir gerçek çıkmaktadır. Bu sınıflama mantıklı gibi gelse de amacından sapan bir
sınıflamadır. Çünkü afetlerin meydana gelmesine yol açan tek etken insan uygulamalarıdır.
Yanlış yerleşim politikaları, politik nedenlerle riskli alanların yerleşime açılması, insanların
önlem almak yerine daha çok olayın ne zaman olacağına odaklanması bu olayların afete
dönüşmesinin en büyük nedenidir. Bu nedenle belki afetlere yol açan olayları farklı şekilde
sınıflayabiliriz ama bir olayın afete dönüşmesinin tek nedeninin insan olduğunu unutmamak
gerekir.

1.5. Afet Yönetimi - Kriz Yönetimi
Ülkemizde Afet yönetimi ile Krizi yönetimi de birkaç yıl öncesine kadar sık sık
karıştırılmakta ve Kriz Yönetimi ile Afet Yönetiminin aynı olduğu sanılmaktaydı. Ancak 17
Ağustos Depreminden sonra yapılan çalışmalarla bu iki kavramın farklılığı yerine oturmuş
durumdadır. Kriz yönetimi afet başladıktan sonra başlar, afetin en şiddetli olduğu dönemde
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devam eder ve afetin etkisi azaldıktan sonra sona erer. Buradan yola çıkarak Kriz yönetimini
“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 insiyatif 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” söylentisi çıkmış
ve kent merkezinde çatışma boyutuna kadar gidebilecek sorunlar çıkmıştır. Afeti yönetenlerin
çok kısa süre içinde şoktan çıkmaları ve krizi çözmek için sorunları saptayarak verileri
değerlendirip krizi büyümeden önlemleleri gerekir.
Olayın Boyutları afete dönüşecek izlenimi veriyorsa hemen bir kriz masası kurularak
kriz yönetimi için çalışmalar başlatılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta
Kriz Masasını yönetenlerin işin ehli olmalarıdır. Kriz Masası kriz üreten bir 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 Yönetiminin aşamalarından biridir ama kriz anında
yönetimin boyutları afet yönetimini de içine alacak şekilde genişletilebilir.

1.6. Risk Yönetimi (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.
genelgelerin

Yeni yönetmelik ve

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,
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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 aktetmesine rağmen bu başarı bölge düzeylerinde kalmakta ve bazı bölgeler çok iyi
hazırlanmasına rağmen, bazı bölgelerin çalışmaları ne yazık ki kağıt üzerinde kalmnaktadır.

1.7. Tehlike
Afet yönetiminde “Ne olabilir?” sorusuna bir cevap olan tehlike kavramı, “Can ve mal
kayıplarına neden olmak ile birlikte, toplumun sosyo-ekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal
çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ve
insan kaynaklı olay veya olaylar zinciri” olarak tanımlanmaktadır (AFAD)

1.8. Risk
Risk kavramı, “Bir tehlikenin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesi durumunda
tehdit altında olan unsurların alacağı hasarın düzeyine bağlı olarak oluşacak potansiyel
kayıplar” şeklinde tanımlanmaktadır (AFAD)

1.9. Hazırlık aşaması
Risk azaltma çalışmalarını sağlıklı sonuçlanmasından sonra ikinci aşama olan toplumu
afete hazırlama aşamasına geçilir. Bu aşamada afetin oluşması durumunda yapılacak
toplumun nasıl tepki vereceğini planlar. 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 birçok sorunun
en hızlı şekilde çözülmesine neden olacak ve afet hafif atlatılabliecektir.

1.10. Müdahale (Arama – Kurtarma, ilk 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.
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Doğrusu Kriz Masasının dışarıdan gelecek insanlarca yönetilmesidir. Ancak afetin ilk
aşamalarında bu olamayabilir. İlk ekipler bölgeye vardıkları anda Kriz Masasının yönetimini,
bölge idarecilerinin de onayınmı alarak üstlenmeleri gerekir.Çünkü burada amaç, çok kısa bir
zaman dilimi içinde çok fazla can kurtarmak ve hayatın akışını normale en yakın 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 eğitim
almışsa bu aşama daha kolay atlatılabilir. Çünkü özellikle depremde kurtarılanların sadece %
3 gibi küçük bir kısmını Arama – Kurtarma ekipleri kurtarmıştır.
Geri kalanların tümü enkazdan komşulşarı tarafından çıkarılmıştır. İlk 72 saatin çok
çok önemli olduğu depremde insanların eğitiminin tepkinin olumlu olmasına neden olduğu
açıkça ortadadır. Müdahale aşaması kısaca; ilk 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.

1.11. 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 konuyu
kapsamaktadır. Arama kurtarma çalışmaları yerini insanları sosyal yaşama hazırlama
çalışmalarına bırakır.

1.12. 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 efet olmadan önceki durumlarına
getirmek amaçlanmalıdır.
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1.13. Arama
Yangın, deprem, çığ, sel gibi doğa kaynaklı; terör, patlama, sabotaj veya teknolojik
kazalar gibi insan kaynaklı olaylar ile doğada kaybolan kişilerin belli kurallara göre yerlerinin
belirlenmesi için yapılan çalışmaların tümüne Arama denir.

1.14. Kurtarma
Yangın, depremi çığ, sel gibi doğa kaynaklı; terör, patlama, sabotaj veya teknolojik
kazalar gibi insan kaynaklı olaylar ile doğada kaybolan kişilerin belli kurallara göre yerlerinin
arama ekipleri tarafından belirlenmesinden sonra, sabitlenerek tehlikeli ortamlardan güvenli
ortamlara nakledilmesi için yapılan çalışmalara Kurtarma denir.

1.15. Arama – Kurtarma Personeli
Arama kurtarma çalışmalarında çalışacak personelin birtakım özellikleri taşıması
gerekmektedir. Bu özellikleri taşımayan ve kurallara uymakta zorluk çeken bireylerin arama –
kurtarma personeli olması doğru değildir. Bu nedenle arama – kurtarma personelinin
aşağıdaki özellikleri taşıması gerekir.
-

Alçak gönüllü ve mütevazı olmalıdır. Yaşamını İnsan kurtarmaya adamış bireylerin
ego tatmini gibi basit bir davranışı bile akıllarına getirmemeleri gerekmektedir. Aksi
durumda bir davranış çalışmalar sırasında içinde bulunduğu ekibe ciddi zararlar
verebilir.

-

Bir Arama kurtarma personelinin verilecek herhangi bir işi yapabilecek güce ve
kapasiteye sahip olması gerekir. Yetersiz bilgiyle donatılmış bir personel ekip için
ciddi bir sıkıntı kaynağıdır.

-

Bir arama kurtarma personeli, hangi alanda uzmanlaşacağına karar verip sadece o
alanda çalışımalar yaparak üstelendiği işlerin üstesinden gelmeyi becerebilmelidir.
Bunun için araştırmaya açık bir kişiliğe sahip olması şarttır.

-

Arama - kurtarma çalışmalarındaki en büyük sorun personel arasında inisiyatif
kullanamayanların olmasıdır. Ekipteki her birey bilgi ve becerisine bağlı olarak
çalıştığı alanda gerektiği zaman liderliği ele alabilecek ve inisiyatif kullanabilecek
kapasiteye sahip olmalıdır.

-

Arama - kurtarma çalışmaları sırasındaki en büyük risk ekiptekilerin sınırlarını ve iş
yapabilme kapasitelerin iyi bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Yetenek ve
becerilerinin üzerinde iş yapmaya çalışan bir personel hiç olmadık bir zamanda içinde
bulunduğu ekibin hayatını tehlikeye atabilir.
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-

Arama - kurtarma çalışmaları mutlak itaat ister. Ekip liderinin komutlar itiraz
edilmeden yerine getirilmelidir. Eğer yanlış bir uygulama yapılmışsa bu operasyon
bittikten sonra tartışılmalıdır, operasyon sırasında değil. Eğer ekiptekilerden biri
verilen her karara itiraz ediyor ve sürekli sorun çıkarıyorsa bu durum hem ekip
liderinin otoritesini sarsar hem de ekibin başarısız olmasına neden olur. Bu nedenle
arama kurtarma personelinin emir aldığında o emri yerine getirmeyi ve zaman
geçirmeden gerçekleştirmeyi bilmesi gereklidir. Bir otoritenin emri altında çalışmayı
içine sindiremeyen personel ekip için mutlak bir sorundur.

-

Arama - kurtarma çalışmaları, içinde farklı görevleri yapan bir ekip tarafından
gerçekleştirilir. Bu ekibin tatbikatlarda sürekli birlikte çalışmaları zaman içinde
birbirlerini çok iyi anlamalarına neden olur. Bu nedenle bir arama – kurtarma
personelinin ekip çalışmasına yatkın bir kişiliğe sahip olması gerekir.

1.16. Arama Kurtarmada Emniyet Anlayışı
Arama kurtarmada emniyet anlayışının temelinde kurtarmacıların güvenliği
bulunmaktadır. Enkaz altında kalan birini kurtarmaya çalışırken de selde birini almaya
çalışırken de öncelik kurtarmacıların güvenliğidir. Kurtarmacılar kendi güvenliklerini
sağlamadan başkalarının güvenliklerini sağlayıp onları kurtaramazlar. Bu nedenle aşağıdaki
denklem önemli bir denklemdir.
-

Önce kurtarma çalışmasını yapacak kişi veya kişilerin güvenliği

-

Sonra bu ekibe destek verecek ekibin güvenliği

-

Sonra kurtarılacak kişi veya kişilerin güvenliği

1.17. Arama Kurtarmada Zayıf Halka Teorisi
Bir arama kurtarma ekibinde çalışan personelin yetenek, beceri ve diğer yeteneklerinin
birbirine yakın olması gerekir. Bu özelliklerin eğitimlerle arttırılması, ekibin gücünü de
arttırmaktadır. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemeler, bilgiler, deneyimler ve
personelin niteliği bir halkanın birer parçasıdır. Bu halkanın sağlam olması bu özelliklerin
eksiksiz olmasına bağlıdır. Bu özellikler bir arama kurtarma yapısının ortaya çıkmasına neden
olurlar. Böyle bir yapı her zaman güçlü olmak zorundadır. Ancak bir ekip ne kadar güçlü
olursa olsun ekibin gücü her zaman ekipteki en zayıf personelin gücüyle doğru orantılıdır.
Yani Arama Kurtarma zinciri denilen bu yapının gücü en zayıf halkanın gücü kadardır. Buna
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Zayıf Halka Teorisi adı verilir. Arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerde bu zayıf
halkayı yok etmenin tek yolu sürekli ve bazen de tekrarlayan eğitimlerdir. Öncesinde sürekli
yapılan eğitimlerle zayıf halkanın yok edilmesi gerekir.

1.18.Lojistik
Arama kurtarma çalışmalarının en önemli ayaklarından biridir. Hem arama hem de
kurtarma çalışmalarında mutlak başarı için sağlıklı bir lojistik sistemi şarttır.

1.19. Afetlerde Hizmet Önceliği


Önce güvenliğin sağlanması gerekir. Güvenlik sağlanamadan çalışma yapmak
mümkün değildir.



Ardından İtfaiye yangınları söndürmelidir. Arama kurtarma ve sağlık yardımlarının
yapılabilmesi için ekiplerin kendilerini riske atmadan rahatlıkla çalışmaları için bu
şarttır.



Ardından sağlık ekipleri gerekli müdahalelere başlayarak afet triyajı yapıp
kurtarılması kolay olan insanlara yardım ederler.



Arama – Kurtarma çalışmaları ise ancak son aşamada devreye girer.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Afet yönetimi, afetler ve arama kurtarma terimlerinin sağlıklı tanımı afetlerle mücadelenin
ilk ayağıdır. Afet sınıflaması yapılırken doğa, insan ve teknoloji kaynaklı afetlerden söz
edilmektedir. Oysa neredeyse her türlü olayın afete dönüşmesini sağlayan insandır. Arama
Kurtarma personeli seçiminde önemli birtakım şartlar bulunmaktadır. Bir arama kurtarma
personelinin bu şartları sağlamasına dikkat ve özen gösterilmelidir.
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Uygulama
Peru'da Ağustos 2010 tarihinde yerin 622 metre altında mahsur kalan 33 madenci yaklaşık
olarak 2 ay mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı. Bu kurtarma çalışmasını detaylı olarak
araştırınız
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Uygulama Soruları
1. Peru'da mahsur kalan madenciler 622 metre derinlikten nasıl kurtarıldılar ?
2. Madenciler 622 metre derinlikte 2 ay boyunca yaşamayı nasıl becerdiler?
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Bölüm Soruları
1. Yangın, deprem, çığ, sel gibi doğa kaynaklı; terör, patlama, sabotaj veya teknolojik
kazalar gibi insan kaynaklı olaylar ile doğada kaybolan kişilerin belli kurallara göre
yerlerinin belirlenmesi için yapılan çalışmaların tümüne ………. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Arama
b) Kurtarma
c) Nakil
d) Taşıma
e) Bulma
2. Yangın, depremi çığ, sel gibi doğa kaynaklı; terör, patlama, sabotaj veya teknolojik
kazalar gibi insan kaynaklı olaylar ile doğada kaybolan kişilerin belli kurallara göre
yerlerinin arama ekipleri tarafından belirlenmesinden sonra, sabitlenerek tehlikeli
ortamlardan güvenli ortamlara nakledilmesi için yapılan çalışmalara ………… denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Arama
b) Kurtarma
c) Nakil
d) Taşıma
e) Bulma
3. "Önce kurtarmacının sonra kurtarma personelinin, sonra da yaralının güvenliği" kuralı
aşağıdakilerden hangisi anlayışı işaret etmektedir?
a) Arama anlayışını
b) Kurtarma anlayışını
c) Taşıma anlayışını
d) Emniyet anlayışını
e) Müdahale anlayışını
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4. Afet yönetiminde “Ne olabilir?” sorusuna bir cevap olan ……….. kavramı, “Can ve
mal kayıplarına neden olmak ile birlikte, toplumun sosyo-ekonomik düzen ve
etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihi ve kültürel kaynaklara zarar verme
potansiyeli olan doğa, teknoloji ve insan kaynaklı olay veya olaylar zinciri” olarak
tanımlanmaktadır
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Risk
b) İyileştirme
c) Önlem
d) Tehlike
e) Müdahale
5. Aşağıdakilerden hangisi Arama Kurtarmanın bulunduğu

afet yönetimi

aşamasıdır?
a) Önlem
b) Hazırlık
c) Müdahale
d) İyileştirme
e) Rehabilitasyon
6. ……… kavramı, “Bir tehlikenin belirli bir zaman ve mekanda gerçekleşmesi
durumunda tehdit altında olan unsurların alacağı hasarın düzeyine bağlı olarak
oluşacak potansiyel kayıplar” şeklinde tanımlanmaktadır
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Risk
b) İyileştirme
c) Önlem
d) Tehlike
e) Müdahale
7. Arama kurtarma personeli hangi özelliklere sahip olmalıdır
8. Arama kurtarmada zayıf halka teorisi nedir?
9. Arama kurtarma çalışmalarına Lojistiğin önemini anlatınız?
10. Afetlerde hizmet önceliği nasıl olmalıdır?
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2. ARAMA KURTARMANIN YAPI TAŞLARI VE TEMEL
ELEMENTLERİ

20

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde arama kurtarmanın yapı taşları ve temel elementleri hakkında bilgi sahibi
olacağız. Yapı taşları Arama Kurtarmanın temelidir. Dört ana unsurdan oluşan yapı taşları,
arama kurtarmanın operasyon öncesi planlama ve operasyon sırasında taktik ve strateji
geliştirme aşamaları ile bir bütün teşkil eder.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Arama kurtarmanın yapı taşları kaç ana unsurdan oluşur?
2. Arama kurtarmada planlama ve strateji neden nönemlidir?
3. İlk haber alımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Yapı taşları

Arama kurtarmanın yapı
taşları ve temel elementleri
hakkında bilgi

Yapı taşları üzerine yazılmış
kaynakları bulma

Temel elementler

Strateji geliştirmei
sonuçlandırma, paylaşım

Temel elementlerin ayrıntılı
irdelenmesi

İlk haber alımı

İlk haber alımında nelere
dikkat edildiğini
öğrenillmesi

Haber alımı ile ilgili
kaynakların irdelenmesi
kaynakların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
1.Planlama
2.Strateji
3. İlk haber alımı

24

2.1. Arama Kurtarmanın Yapı Taşları
Arama –Kurtarma çalışmaları dört ana temel üzerine oturmuştur. Bu temele yapı
taşları adı verilmektedir. Bu süreç kaybolan birinin yerini tespit etmek için yapılan
çalışmalarla başlar, kurtarma ile sona erer. Bu dört aşamanın her biri farklı önemlere sahiptir.
Ancak en zorlu aşamalar ulaşmak ve nakletmektir.
-

Yer tespiti: Arama - Kurtarma çalışmalarının ilk aşaması yer tespitidir. Çünkü
kaybolan birini bulmak için önce yerinin tespit edilmesi gerekir. Bunun için deprem,
sel, çığ ve doğada farklı taktikler uygulanır. Amaç ise hep aynıdır. Kaybolan birine en
kısa zamanda ulaşmak. Eğer hedef enkaz altında kalan birini tespit ederek ulaşmaya
çalışmaksa farklı taktikler, doğada veya dağda kaybolan birine ulaşmak için ise farklı
taktikler uygulanır. İleriki bölümlerde bu konuları daha detaylı olarak göreceğiz.

-

Ulaşma : Kaybolan kişinin yaklaşık yeri tespit edildikten sonra ona ulaşmak için
yapılan çalışmaların tümüdür. Kazazedenin durumunu öğrenme şansımız var ise yani
bu kurtarma için ne tür malzeme götüreceğimizi veya götürmeyeceğimizi
planlamamıza yarar. Operasyon kazazedenin durumuna göre planlanmalıdır.
Kazazedeye ulaştıktan sonra üçüncü aşamaya geçilir.

-

İlk Yardım ve Sabitleme : Kayıp kişiye ulaşıldığında yapılacak ilk şey yaklaştığınızı
belli etmemek olacaktır. Bu özellikle doğada kaybolan kişiler için çok önemlidir.
Seslenildiğinde kayıp kişinin ani hareket ederek zarar görmesini engellemek önemli
bir adımdır. Örneğin düşerek boynu kırılan birine belli edilerek yaklaşıldığında,
kazazedenin ani bir hareketi, daha fazla zarar görmesine neden olabilir.

-

Kurtarma (Nakletme) : Bu sürecin en zorlu aşamasıdır. Yeri tespit edilen kayıp
birini bulmak ne kadar zor ise, onu bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde güvenli bir
yere getirmek de o denli zordur. Deprem enkazdan çıkarılan birinin birkaç metre
ötedeki ambulansa götürülmesi bile aşırı ilgiden dolayı epey zor olmaktadır. Dağ ve
doğa aramalarında ise nakil en zor aşamadır.

Bazen bir kişiyi nakletmek için

kilometrelerce dağ patikalarından özenle taşıma yapmak gerekebilir. Bu da özellikle
dağ kurtarma çalışmalarında hem kalabalık hem de teknik bilgisi iyi olan personelin
kullanılmasını gerektirmektedir.
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2.2. Arama Kurtarmanın Temel Elementleri
Arama kurtarma çalışmalarının ana ilkeler üzerine oturması gerekir. Bu ilkelerin her
biri farklı bir başlık altında ele alınmalıdır. Bu başlıkların tümü arama kurtarmanın temel
elementlerini oluştururlar. Temel elementler, yönetim ve planlama açısından arama ve
kurtarma operasyonlarının bileşenlerini oluşturur. Temel elementler, başka bir deyişle ana
bileşenler Yer tespiti- Ulaşım- İlk Yardım ve Sabitleme- Nakil dörtlüsünden oluşan ve
sahadaki pratiğe bağlı olan arama kurtarmanın yapı taşlarının, gerçek bir operasyonda, masa
üzerinde planlanarak uygulamaya geçirilmiş halidir.
Her arama kurtarma faaliyetinde bu temel elementlerin olması ve planlamanın buna
göre yapılması kaçınılmazdır ve uygulama sıraları hemen hemen her zaman aynıdır. Ancak
doğru ve hızlı müdahale sağlayabilmek için hem aramayı yönlendirenlerin ne tür bir faaliyet
içinde olduklarının çok iyi bilmeleri gereklidir. Bu temel elementlerin uygulanabilmesi
sağlıklı bir kriz masası oluşturmaktan geçer.

2.2.1.Ön Planlama
Ön Planlama; arama kurtarma ile ilgilenen kurumlar tarafından herhangi bir olay
gerçekleşmeden önce yapılan her türlü hazırlığa verilen aşamadır. Olabilecek her bir farklı
operasyon için gerekli olan personel ve malzeme ihtiyacının saptanması ve bunların
sağlanması, envanterinin çıkarılarak depolanması ve bakımı, Operasyonlarda yer alacak
personelin sürekli eğitim ve tatbikatlarla zinde ve hazır tutulması, söz konusu kurum ve
kuruluşların görev dağılımlarını ve planlamalarını yapmaları, Her bir olay için kullanılacak
farklı formların oluşturulması, Çalışma alanının haritalarının elde edilmesi, lojistiğin nasıl
sağlanacağının planlanması bu aşamada olmalıdır.

2.2.2.İlk Haber Alımı

İlk Haber Alımı aşaması; iki fazda incelenir: İhbar ve çağrı.
-

İhbar : Arama kurtarma ekiplerinin, bir olay olduktan sonraki karşılaşacakları ilk
aşamadır. Doğru ve sağlıklı bir arama kurtarma çalışması için ilk haber alımı hayati
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bir önem taşır. Bu aşamada ilk hedef; ihbarın gerçekliğinin ve aciliyetinin sağlıklı
değerlendirilmesidir. Bu hedefe yönelik olarak kurumun ihbar alım prosedürleri
devreye girer ve en kısa sürede en yararlı çalışmanın yapılabilmesi amaçlanır. Bu
çalışma; konuyla ve faaliyet türüyle direkt olarak ilgili diğer kurumları harekete
geçirerek, operasyon düzenleyerek, mevcut bir operasyona katılarak, olay yerine daha
yakın kurumları bilgilendirerek oluşabileceği gibi, gelen ihbara bağlı olarak direkt
olarak müdahale kararı verilmeden de sonuçlanabilir.
-

Çağrı : Arama kurtarma personelinin bir olay olduğu ile ilgili haberi, ilk olarak aldığı
aşamayı ifade eder. Bu aşamada bireyler; katılmaları muhtemel operasyonla ilgili
olarak temel bilgileri almaya ve bu duruma yönelik olarak hazırlık yapmaya başlarlar.
Arama kurtarma personeli aldıkları eğitim gereği hangi olay için ne tür hazırlık
yapacaklarını bilirler ve olayın türüne göre yanlarına aldıkları malzemelerle olay
yerine intikal etmek için beklerler. İlk çağrıda personele nasıl bir operasyona
katılacakları mutlaka belirtilmelidir.

2.2.3. Planlama ve Strateji
Bir operasyonun başarılı olması için daha önce yapılmış planların güdeme getirilmesi
ve bu planlar ışığında mevcut durumun doğru değerlendirilebilmesi gerekir. Doğru bir karar
ve operasyon için eldeki mevcut bilgileri ile yapılan planların çakıştırılması gerekir. Yani bir
operasyon planı hazırlayabilmek için mevcut bilgilerin bir araya getirilmesi işlemidir. Bu
sayede doğru ve zamanında müdahale söz konusu olabilir. Çalışmaların yapılabilmesi için
faaliyet türü ile ilgili mevcut ve kullanılabilecek her türlü kaynak ve taktik konusunda bilgi
sahibi olmak gerekir. Eldeki tüm bilgi ve kaynakların yan yana gelmesi sonucunda strateji
gelişir ve sonuç olarak ortaya detayları saptanmamış “Operasyon Planı” çıkar. Operasyon
Planı, olası farklı koşullar için mutlaka alternatif planları da kapsamalıdır. Özellikle aramak
kurtarma çalışmalarında tek plana bağlı sadece kazazedeleri değil arama kurtarma personelini
de zora sokar. Operasyon planı tam kapsamına, kullanılacak taktik uygulamaların
belirmesinden sonra ulaşır.
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2.2.4. Taktikler ve Operasyonlar
2.2.4.1.Taktikler:
Operasyon Planında öngörülen stratejiyi gerçekleştirmek için kullanılacak uygulama
yöntemlerine (taktiklere) karar verme aşamasıdır. Taktik uygulamalar; faaliyet türüne göre
farklılık gösterir. Bu nedenle kurumlar, kendi uygulama alanlarındaki (faaliyet türleri) taktik
uygulamaları ve alternatiflerini bilmek durumundadır. Örnek olarak kaybolan bir kişinin
doğal arazide aranması söz konusu olursa uygulanabilecek bazı taktik uygulamalar şu şekilde
sayılabilir; kaybolan kişinin gelmesi gereken yerde birinin bekletilmesi, arayabileceği
telefonların başında birilerinin bekletilmesi, sesle ya da ışıkla dikkatinin çekilmesi (bazı pasif
arama mod örnekleri) ya da patika üzerine arama ekibi gönderme, geniş arazide insanları yan
yana dizerek arama uygulama, sesle arama, köpekle arama, iz sürme, araçlı arama (4X4
araçlar, helikopter, kar motosikleti, ATV, bisiklet vb.) (aktif arama mod örnekleri) vb.
Bu taktiklerden hangilerinin ne tür arazilerde uygulanacağı, operasyonun koşulları,
mevcut personelin bilgisi, tecrübesi ve Acil Durum Koordinatörünün konu hakkındaki
bilgileri ve tecrübeleri doğru taktik uygulamaları seçilmesini sağlayacaktır. Çığ veya enkaz
altında kalanlar için ise farklı plan taktikler uygulanabilir.

2.2.4.2.Operasyonlar:
Tüm birimlerin aktif hale geçtiği aşamadır. Başka bir deyişle bu noktaya kadar sadece
kağıt üzerinde yapılan planlar, bu aşamadan sonra uygulama aşamasına geçer. Yani fiili
olarak arama- kurtarma çalışmalarının başladığı aşamadır.

2.2.5 Faaliyetin Durdurulması
Her operasyonun bir ömrü vardır. Özellikle arama çalışmalarında başarılı olunması
yani kayıp kişi veya kişilerin bulunmuş olması gerekir ki kurtarma çalışmalarına
başlanabilsin. Her türlü operasyon belli bir süre sonra bitirilmek zorundadır. Operasyonun
başarılı veya başarısız olması önemli değildir. Yerel olmayan ekiplerde; faaliyetin
durdurulması ve sonlandırılması farklı kavramlardır. “Faaliyetin Durdurulması”; olay
yerindeki faaliyetlerin, tüm ekiplerin “check-in” yaptıkları noktaya geri dönmelerini takiben
faaliyetlerin durdurulduğunun o ana dek yapılan çalışmaların kısa bir brifingle açıklanması ve
özet bir değerlendirme ile gerçekleşir. Bu açıklama Acil Durum Koordinatörünün
sorumluluğundadır. Bu noktada yapılan faaliyetlerin bir raporu ve elde edilen sonuçlar
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bölgedeki mülki amire verilmelidir. Yerel olmayan ekiplerde “Faaliyetin Sonlandırılması” ise
tüm sar kaynaklarının (malzeme, alet/teçhizatları ile birlikte tüm birey ve ekiplerin) yola
çıkmadan önceki noktaya geri dönmeleri ile gerçekleştirilir. Faaliyet sonlandırma
sorumluluğu Koordinasyon Merkezine aittir. Özet olarak bir operasyonun başlama ve bitirme
onayını koordinasyon merkezi verir.

2.2.6. Faaliyet Sonu Değerlendirme
Olay yerinde; faaliyet durdurulana kadar olan tüm aşamaların değerlendirmesi
faaliyetin “operasyon” anlamındaki değerlendirmesidir (çizelge2.2.) ve Faaliyet Sonu
Değerlendirme ile karıştırılmamalıdır. Tüm arama ve kurtarma faaliyetlerinin son aşaması
“Faaliyet Sonu Değerlendirme”dir. İlk haber alımı ile başlayan prosesten, herkesin başlangıç
noktasına dönmesine kadar olan tüm aşamalar faaliyetin sonunda değerlendirilir. Ortaya çıkan
sonuçlar ışığında tüm prosesler değerlendirmeden geçerek; aksayan yanlar saptanır ve
düzeltilmeleri yönünde çalışma yapılır. Yapılan bu değerlendirmelerden hedef; bir sonraki
faaliyetten önce “Ön Planlama”nın geliştirilmesi ve eksik görülen yanların tamamlanmış
olmasıdır. Faaliyet Sonu Değerlendirmenin sondan bir önceki basamağı; incelenen konularla
ilgili bir rapor hazırlamak, son basamağı ise; tespit edilen aksaklıklara bağlı olarak ön
planlamayı yeniden düzenlemektir.
İlk Haber Alımı

Faaliyetin Durdurulması
Değerlendirme
Operasyonlar
Taktikler

Planlama & Strateji
Ön Planlama

ZAMAN 
Şekil 2.1: Arama kurtarmanın elementlerinin basitleştirilmiş Şeması.
Arama Kurtarmanın yapı taşları ve temel elementler, kronolojik bir sıralamayla oluşur
ve kesin bir dizilim içinde gerçekleşir ancak Arama Kurtarmanın elementleri gelişimleri
süresince birbirlerinin üstüne binerler. Planlama ve Strateji aşaması ancak taktik aşaması
başladıktan sonra ve ilk operasyon ekibi göreve başladıktan sonra gerçek anlamıyla
gerçekleşebilir. Doğal olarak yeni bir bilgi ve belge geldikçe veya yeni yöntemler
geliştirildikçe planlama devam eder. Şekil 2.1. oluşum sıralarına göre bu elemanları bir zaman
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dilimi içinde vermektedir. Kötü hava koşulları ya da yeni bulunan ipuçları gibi nedenlerden
ötürü program içinde geri dönüşler, planlanmayan yerlerin aranması vb. değişiklikler yapmak
söz konusu olabilir. Sonuçta tüm sistem esnektir ancak düzen kesindir. Bu tür bir örneği
şemalandırmak Şekil 2.2. deki gibi olabilir. Gerçek sistemi oluşturan ve asıl olan yapı
taşlarıdır. Arama kurtarmanın pratikteki temeli de budur.
İlk Haber Alımı

Faaliyetin Durdurulması
Değerlendirme
Operasyonlar
Taktikler
Operasyonlar
Taktikler
Planlama
Operasyonlar
Taktikler

Planlama & Strateji
ÖnPlanlama

ZAMAN 

Şekil 2.2: Detaylı SAR elementleri Şeması.

Arama kurtarma çalışmaları çalışması sırasında zaman çok önemlidir ve genellikle
"sürat" ile ifade edilir. Yani pratik ve deneyimli olmanın yanı sıra hızlı olmak çok önemlidir.
Çünkü bu tür operasyonlarda ekipler genellikle zamana karşı mücadele ederler. Kayıp birini
bulmak için pratik olmak önemlidir ama en önemlisi zamanı çok iyi kullanmaktır. “Herkes
olay yerine zamanında varabilecek mi ? Acil müdahale timi olay yerine en pratik ve hızlı
olarak nasıl gitmeli? Araçla mı, yürüyerek mi yoksa bir hava aracıyla mı gitmeli?” Sürat,
operasyona katılan ekibin niteliği (hızlı yürümesi, kayakla gidebilmesi vs.) ve operasyon
yapılacak yerin fiziksel koşulları ile doğru orantılıdır. Her şey yolunda giderse zamanında
varılabilir. Peki ya gitmezse temel elementlerin operasyon öncesinde devreye girmesi bu
açıdan çok yararlıdır.
Operasyonları başarısı için aslında acemi arama kurtarma ekipleri tarafından çok da
önemsenmeyen bir kriter ilk sırada olmalıdır. Bu kriter her türden çalışanın ve kurtarılacak
kişilerin

emniyetidir.

Bir

operasyonun

ne

zaman

tamamlanabileceğini

veya

tamamlanamayacağını belirleyen, genellikle dikkate alınmayan ve ne yazık ki unutulan ama
başa geldiği zaman ne kadar önemli olduğu o anda anlaşılan sınırlandırıcı faktördür emniyet.
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Operasyon planlama aşaması başarılı geçmiş olabilir, eldeki tüm birimler ve fikirler
doğru şekilde kullanılıyor da olabilir ancak her an her şey, birinin "Burası emniyetli değil"
deyip düşmesi ile kötü sonuçlanabilir. Sonrasında da kaza istatistiği yazmak için tekrar
bilgisayar başına veya kara tahta kirletmeye... Hızlı ve efektif olmak uğruna kendini
tüketerek, gereksiz zihinsel ve fiziki risk yaratan bir kurtarıcının operasyona hiçbir katkısı
olamaz. Tüm plana olduğu kadar bireysel hareketlere de "evet" veya "hayır" diyen temel
kavram emniyet 'tir.
Spor anlamında dağcılık yaparken zorlandığınız zaman, hava biraz bozduğunda veya
canınız tırmanmak istemediğinde geri dönme şansınız her zaman vardır. Bir kurtarma
operasyonu sırasında ise yaralı olan birinin, sizin yardımınıza ihtiyacı olduğunu bilmeniz, bu
gibi nedenlerle geri dönmenizi engelleyecektir. Buna karşın, kurtarıcıların emniyeti, kurtarma
operasyonunun kendisinden daha önemlidir. Ciddi bir risk durumunda durma kararını
vermeniz veya sizin yerinize ortam ve koşullara bağlı olarak daha tecrübeli ve yetenekli
birileri ile yer değiştirmeniz gerekebilecektir çünkü, emniyet kavramı SAR teorisinin ana
konseptini oluşturmaktadır.
Emniyet miktarı, bireylerin yeteneklerine göre farklılık gösterdiğine göre, grubun
emniyeti, zincirin en zayıf halkasına bağlıdır. Tüm grubun performansı ve tersliklerden uzak
kalabilmesi, en zayıf halkanın izlenmesine ve yardım edilmesine bağlıdır. Birey açısından
baktığımız zaman emniyet, bireylerin yeteneklerine, davranışlarına, tavrına, durumu
kavramasına ve diğerlerinin hareketlerine bağlıdır. Emniyet, çok esnek bir konu olduğu ve
çok sayıda kuraldan oluştuğundan, birinin emniyetsiz hareket ettiğine karar vermek çok
zordur. Bir hareketin emniyetsiz olduğuna karar vermek, kişisel çalışmaya, antrenmana ve
sistemin kavranmasına bağlıdır. Genellikle objektif tehlikelere (taş düşmesi, buz düşmesi,
hava koşulları gibi) daha az maruz kalınması açısından, kar, buz, kaya ve mix ortamları içeren
Alpin koşullarında sürat, emniyettir. Ancak bu durum ipli tırmanış yapılmamasını
gerektirmez.
Emniyet, bireylere bağlı olduğuna göre dağ kurtarma faaliyetlerine katılan herkes,
farklı dağcılık yeteneklerini ve tecrübelerini mümkün olduğunca arttırmaya çalışmalıdır.
Dağcılık alanında kabarık bir zemin oluşturmak, bilgiyi ve kendine güveni arttıracak ve
diğerlerinin hareketlerini emniyet açısından değerlendirmeyi sağlayacaktır. SAR faaliyetinde
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yer alan her birey, bir yandan yeterli emniyeti sağlarken diğer yandan sürat amacıyla ne tür
malzemeleri taşımaması gerektiğine karar verebilmelidir.
Bir arama kurtarma kurumu ancak, mevcut arama kurtarma birimleri ve çevre
koşullarına bağlı olarak gelişen ve birincil önceliğe sahip sürat ve emniyet konusunu
çözümledikten sonra, verimlilik, maliyetler, antrenmanın yararları gibi ikincil faktörlerle
ilgilenebilir. Bu ikincil faktörler, organizasyondaki derinliğin arttırılmasına yardımcı olur ve
üye sayısının artmasını sağlar. Tüm ekipte oluşturulmaya çalışılacak ve emniyet olgusunu
arttırmayı hedefleyen, takım bilinci ve uzmanlaşma çalışmaları karşılığında sürat ve
verimlilikte kendiliğinden artacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Arama Kurtarmanın yapı taşları dört ana unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; yer tespiti,
ulaşma, İlk yardım ve sabitleme ile nakildir. Bu saha operasyonlar için taktik ve stratejiler
geliştirmek ise Arama Kurtarmanın temel elementleridir.
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Uygulama
Bir haber alımı senaryosu yaparak, bu senaryoya göre nasıl hareket edeceğinizi tartışınız
arkadaşlarınızla tartışınız?
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Uygulama Soruları
1. İlk haber aldığınızda ne yaparsınız?
2. İhbar yapılan olayın doğruluğunu nasıl teyit edersiniz?
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi Arama kurtarmanın yapı taşları arasındadır?

a)

Haber verme

b)

Triyaj

c)

İlk haber alımı

d)

Yer tespiti

e)

Çağrı

2.

Aşağıdakilerden hangisi arama kurtarmada faaliyetini durduracak yetkiye

sahiptir?
a)

Ekip lideri

b)

Koordinasyon merkezi

c)

Genel sekreter

d)

İNSARAG

e)

AKUT

3.

İlk haber alımının ilk fazı ............dır ?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a)

Çağrı

b)

İhbar

c)

Nakil

d)

Arama

e)

Kurtarma

4.

İlk haber alımının ikinci fazı ............dır ?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a)

Çağrı

b)

İhbar

c)

Nakil

d)

Arama

e)

Kurtarma
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5.

Arama kurtarma çalışmalarına tüm birimlerin aktif hale geçtiği aşama ......

aşamasıdır?
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
a)

Çağrı

b)

İhbar

c)

İlk yardım

d)

Yangın söndürme

e)

Operasyon

6.

Arama kurtarmanın temel elementleri nelerdir?

7.

İlk haber alımı neden önemlidir?

8.

Yer tespiti neden çok önemlidir ?

9.

Kurtarma çalışmalarına emniyetin ihmal edilmesi ne gibi sonuçlar doğurabilir?

10.

Arama kurtarma çalışmalarında faaliyet sonu değerlendirmenin amacı nedir?
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3. AFETLERDE SAHA KOORDİNASYONU
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde arama kurtarma çalışmaları sırasında saha koordinasyonu hakkına
bilgi sahibi olacağız. Saha koordinasyonu zayıf olan ülkelerde arama kurtarma çalışmalarında
aksamalar olmaktadır. Bu nedenle saha koordinasyonuna ülkemiz ve uluslararası gözle
bakmaya çalışacağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsarag'ın görevleri nelerdir?
2. Arama kurtarma çalışmalarına Birleşmiş Milletler neden müdahale etmek zorunda
kalmıştır
3. Arama kurtarma çalışmalarına standartlar neden çok önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

UNDAC

UNDAC’ın afet sırasındaki
etkisini

UNDAC’ ın BM sitelerinden
öğrenilmesi

İNSARAG

İNSAR’ın ekipler
üzerindeki etkisini

İNSARAG sitesinden detaylı
bilgi

Standartlar

Uluslararası camiada Arama
kurtarma çalışmaları için
standratlar belirlenmitir.

İNSARAG sitesinden
standardizasyon hakkında
bilgi almak
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Anahtar Kavramlar
1. İnsarag
2. Unesco
3. UNDAC
4. OCHA

42

3.1. Saha koordinasyonunun önemi
Saha koordinasyonu afetlerin her aşamasında; kriz zamanında müdahale ve
iyileştirme, kriz öncesinde de eğitim ve tatbikatlar olarak karşımıza çıkar. Afet kavramı içinde
en az istenen şeyin uzun süreli müdahale olduğunu bilmemize rağmen saha koordinasyonu
eksik ve yetersiz olan bir acil durumun kaotik olması da beklenen bir şeydir. Bu nedenle saha
koordinasyonu her türden olay için vazgeçilmez bir aşamadır.
Özet olarak saha çalışmaları afet yönetiminin dört aşaması olan önlem, hazırlık,
müdahale ve iyileştirme aşamalarının her anında ihtiyaç duyulacak çalışmalardır. Bu nedenle
afet çalışanlarının ve afet yöneticilerini saha koordinasyonu hakkında yeterli bilgi ve
deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Her ne kadar önlem ve hazırlık aşamalarında da saha
çalışmalarına gerek duyulsa da pratikte saha çalışmalarına ne çok müdahale ve iyileştirme
aşamalarında yani kriz yönetimi aşamalarında gereksinim duyarız. Çünkü risk yönetimi yani
önlem ve hazırlık aşamalarında eğitim ve tatbikatlar söz konusu olduğu için burada can kaybı
sorunu yoktur. Dolayısıyla saha koordinasyonu daha kolay yapılabilir. Oysa kriz aşamasında
doğrudan doğruya can kaybıyla karşılaşılabilir.
Bu durum saha koordinasyonunu sorunlu bir hale getirebilir. Bunun ana nedeni
afetzedelerin her türden müdahaleye karşı ilgisiz kalmaları, bazen de çalışmalar engelleyici
tavır göstermeleridir. Afete dönüşen olaylar her geçen yıl farklı boyutlara ulaşmaktadır. Bu
büyük olaylar sırasında saha koordinasyonu ciddi sorun yaratır. Bu nedenle daha önceki
afetlerde çalışan ve sorunları yaşayan afet çalışanları ve yöneticilerinin deneyim ve
paylaşımları Afetlerde Saha Koordinasyonunu belli bir aşamaya getirmiş ve ortaya belli
standartlar çıkarmıştır. Bu paylaşımların ilki 1988 yılında yaşanan Ermenistan Depreminden
sonra ortaya çıkmıştır.
Yapılan paylaşımlar ve tartışmalar sonunda Birleşmiş Milletlerin de durumu müdahale
etmesine neden olmuş BM bünyesinde OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs

- İnsani Yardım Koordinasyon ofisi-) kurulmuştur. Daha sonra OCHA’nın alt

birimleri olarak Çizelge 3.1’ teki birimler oluşturulmuştur.

3.1.1. OCHA
•

Ortak stratejiler geliştirilmesi

•

Durum ve ihtiyaç değerlendirmelerinin yapılması
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•

Koordinasyon forumlarının organize edilmesi

•

Kaynakların harekete geçirilmesi

•

Koordinasyon mekanizmalarının ve araçlarının yönetilmesi

Birim

Açılımı

Türkçesi

FCSS

Field Coordination Support Section

Saha Koordinasyon Destek Birimi

OSOCC

On-Site Operation Coordination Center Saha Operasyonları Koordinasyon
Merkezi

VOSOCC Virtual

On-

Site

Operation Sanal

Saha

Operasyonları

Coordination Center

Koordinasyon Merkezi

RDC

Reception Departure Center

Varış Ayrılış Merkezi

UNDAC

United Nations Disaster Assesment Birleşmiş
and Coordination

Milletler

Afet

Değerlendirme Ve Koordinasyonu

Çizelge 3.1: OCHA’nın alt birimleri

3.1.2. UNDAC (Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve
Koordinasyon)
2012 yılı sonu itibariyle UNDAC ekibi 90’dan fazla ülkede 200’den fazla görevde yer
almıştır. Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon (UNDAC) doğa kaynaklı
afetlerde ve acil durumlarda olaydan etkilenen yerdeki saha seviyesinde koordinasyonu
yürütmek amacıyla kurulmuş bir sistemdir. UNDAC’ın ana amacı afet veya acil durumdan
etkilenen ülkelere ve BM sistemine destek olmaktır. UNDAC sistemi dört ana unsurdan
oluşmaktadır:


Personel: UNDAC üyesi ülke ve kuruluşların seçtiği tecrübeli acil durum yöneticileri
ve uzmanlarıdır.



Yöntem: UNDAC’ın amacını gerçekleştirebilmesi için önceden tanımlanmış ve
üzerinde anlaşılmış çalışma yöntemleri almasıdır.



Prosedürler: UNDAC ekibinin mümkün olan en hızlı şekilde acil durumdan etkilenen
yere intikal etmesi için geliştirilmiş standart prosedürlerdir.



Ekipman: UNDAC ekibinin görevini yerine getirebilmesi için ve ekibin müdahale
yeterliliğini sağlayan, gerekli olan ekipmanlardır.
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Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları OSOCC ve RDC’dir. OSOCC ve RDC birbirini
tamamlayan iki yapıdır.

3.1.3. OSOCC (Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi)
OSOCC (Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi) UNDAC’ın görevini yerine
getirebilmesi için sahada kurduğu koordinasyon merkezidir. OSOCC’un amaçları aşağıdaki
gibi sıralanabilir:
•

Olaydan etkilenen ülke ile uluslararası aktörler arasındaki köprü görevi görmek,

•

Uluslararası aktörlerin afet/acil durum yerinde saha seviyesindeki faaliyetlerinin
koordinasyonu için bir sistem sağlamak,

•

Uluslararası insani yardım kuruluşları arasında iş birliği, koordinasyon ve bilgi
yönetimi için bir platform oluşturmak.
Deprem afetlerinde uluslararası kentsel arama kurtarma (KAVK) ekipleri OSOCC ile

yakın

ilişki

içinde

çalışmaktadır

ve

çalışmalıdır.

KAVK

ekiplerinin

OSOCC’la

yapabilecekleri çalışmalar şöyle özetlenebilir.
•

Raporlar, haritalar, kim-ne-nerede veri tabanları,

•

Lojistik desteğin sağlanması için ilgili kuruluşlarla bağlantıların sağlanması,

•

Güvenlik bilgileri,

•

Koordinasyon toplantıları ve brifingler.

3.1.4. RDC (Varış - Ayrılış Merkezi)
RDC gibi ikinci bir yapının kurulmasının nedeni uluslararası yardım kuruluşlarının
etkilenen ülkeye giriş yaptıkları andan itibaren koordinasyon sistemine dâhil olabilmeleri ve
aynı zamanda bu sistemden faydalanabilmeleri sağlamak içindir.
Genellikle havaalanlarında kurulan RDC’nin yaptığı çalışmalar su şekilde sıralanabilir:
•

Ülkeye giriş yapan insani yardım kuruluşlarının OSOCC’a yönlendirilmesi,

•

Ülkeye girişte insani yardım kuruluşlarına afet/acil durumla ilgili ilk bilgilerin
sağlanması,

•

İnsani yardım kuruluşlarının acil ihtiyaçlarının sağlanmasında destek olunması,
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•

İnsani yardım kuruluşları ile havaalanı otoritesi arasında köprü görevi görülmesi
(gümrük, ülkeye giriş/çıkış işlemleri, bekleme alanı sağlanması vs.),

•

İnsani yardım kuruluşlarının etkilenen bölgeye sevk edilmesi için gerekli olan
ulaşımın sağlanmasında destek olunması,

•

Yakıt, çevirmen, iletişim listesi, harita, radyo frekansı vs. gibi konularda destek
olunması.

Bu birimlerin kurulmasındaki ana amaç afetlere yardıma giden grupların yaşadığı sorunlar
en aza indirmektir. Sorun ne kadar az olursa grupların afeti yaşayan ülkelere hizmeti o kadar
hızlı ve verimli olur. Sorun yaşayan ekipler müdahale konusunda istemeden yetersiz
kalabilirler. Hedef yardıma gidilen ülkeye yük olmamak ve olabildiğince kendi imkanlarını
kullanarak sorun yaşayan ülkeye yardım edebilmektir.
Bu hedefler doğrultusunda uluslararası operasyona katılan deneyimli ekiplerin de
desteğiyle INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group/ Uluslararası Arama
Kurtarma Danışma Grubu) kuruldu. Bu kurumun amacı Arama Kurtarma çalışmalarını ve
özellikle de saha koordinasyonunu düzenlemek, bu konuda standartlar geliştirmek ve dünyada
bu sisteme girmek isteyen tüm ekiplerin bu standartlar taşımasını sağlamaktır.
İNSARAG akreditasyonu için 128 kriterden oluşan bir değerlendirme formu
bulunmaktadır. Bu formdaki değerlendirmelere göre akredite olmak isteyen ekiplerin istenen
standartlarda olup olmadıkları gerek teorik sınavlarla gerekse sahada test edilerek ekipler
hafif, orta ve ağır gibi sınıflara ayrılır. Ülkemizdeki saha koordinasyonu da uluslararası
koordinasyona paralel olmak durumunda kendini geliştirmiş ancak koordinasyonda rol alması
gereken unsurlar henüz istenilen noktaya gelmemiştir. Türkiye’nin resmi birim temsilcisi
olarak İstanbul AFAD Sivil Savunma Ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü, Uluslararası
(Heavy Team) Ağır Arama Kurtarma Ekibi kategorisinde akreditasyonunu ilk alan ve şu an
itibarıyla ilk ve tek ekiptir. Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ise Orta Arama Kurtarma Ekibi
kategorisinde akredite olmayı başaran ilk sivil toplum örgütüdür.
Afetlerde yaşanan saha koordinasyonu ve diğer sorunlara yönelik örneklerden biri
İstanbul Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi ile gidilen 21 Mayıs 2003 Cezayir Depreminde
yaşanmıştır. Bingöl Depreminden birkaç gün sonra gerçekleşen 6.7 büyüklüğündeki depremi
Saha Koordinasyonu açısından karşılaştırdığımızda ortaya çok büyük bir fark çıkmaktadır. İki
depremin karşılaştırılması Çizelge 3.2 de verilmiştir.
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Çizelge 3.2: Bingöl ve Cezayir depremlerinin (Mayıs 2003) saha koordinasyonu açısından
karşılaştırılması.

Karşılama

Bingöl Depremi

Cezayir Depremi

Yok

BM

ve

kurtarma

Cezayir

itfaiyesi,

ekiplerini

arama

havaalanında

karşıladı
Saha koordinasyonu

Çok yetersiz.

Arama kurtarma ekiplerinin her türlü
talebi anında yerine getirildi. Saha
koordinasyonu mükemmeldir

Ekipler

hakkında Gelen ekiplerin niteliği bile Her

bilgi

bilinmiyordu

Yardım dağıtımı

Tam

bir

Kimin

ekipten

dosyalar

istendi

ve

özelliklerine göre iş verildi.
kaos

neden

yaşandı. Son derece düzenli ve adil bir yardım
yardım, yapılmıştır.

özellikle de çadır aldığı belli
değildi.
Çalışanların

Afet

çalışanları

kendi Afet

organizasyonu

başlarına karar alıyorlardı.

çalışanları

afeti

yönetenlerin

isteği üzerine çalışıyor, onların isteği
üzerine de çalışmayı bitiriyordu.

Düzen

Düzen denen bir şey yoktu. Her şey çok düzenliydi. Afeti bölge
Afeti kimin yönettiği ve itfaiye şefi yönetiyordu. Tüm yetki
yetkinin kimde olduğu belli ondaydı.
değildi.

Raporlama

Ekipler çalışma yaptıktan Atılan her adım bile koordinasyon
sonra

kimseye

rapor merkezine yazılı olarak bildiriliyordu.

vermediler.

3.2. Afetlere Müdahalede İletişim
Acil bir durum afete dönüşmeye başladığında uluslararası ekipler Birleşmiş Milletlere
“yardıma hazırız” çağırısı gönderirler. Bunu yaparken de nasıl bir yardımda bulunacaklarını
ve ekiplerini olanaklarını da bildirmek zorundadırlar. Bundan sonraki aşama olayı yaşayan
ülkeye bağlı olarak gelişir. Eğer ülke bu olayı kendi olanaklarıyla atlatabileceğini
düşünüyorsa uluslararası yardım çağrısı yapmaz. Bu durumda hiçbir ekip kendi başına o
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ülkeye yardıma gidemez. Yani Uluslararası organizasyon işlevini tamamlar, beklemeye geçer.
İlk saatlerde yardım çağrısı yapmayan ülke olayın afete dönüşme riski arttıkça yardım çağrısı
yapmaya niyetlenebilir. Bu nedenle ekipler durum belli oluncaya kadar hazır beklemek
zorundadırlar. Eğer afeti yaşayan ülke yardım çağrısı yaparsa, yardıma hazır olduğunu
söyleyen ülkeler veya ekipler harekete geçerek afetin yaşandığı ülkeye doğru hızla hareket
ederler. Kargaşaya önlemek için bu durumda ilk olarak VOSOCC devreye girer.
Afetin yaşandığı ülkeye ulaşan ekipler afetin yaşandığı ülkeye intikallerini
tamamladıklarında ilk olarak Varış- Ayrılış Merkezine yani RDC’ ye kayıtlarını yaptırırlar.
Bu kayıtta

daha önce hazırlanmış ve ekibin tüm niteliklerinin bulunduğu dosya RDC

yetkililerine teslim edilir. Dosyada gelen ekiplerin hangileri olduğu kaç personel ve hangi
ekipmanlarla geldikleri sistem içinde kayıt altına alınmaya başlar. Afet bölgesine ilk gelen ve
BM standartlarını sağlayan ekip, ülkenin Afet Koordinasyon Merkeziyle iletişime geçerek
gelecek ekiplerin nasıl yönlendirileceği, nerelerde kamp kuracakları hangi koşullarda
çalışacağı gibi konularda bilgi alarak bu bilgileri yardıma gelen ekiplerle paylaşır, OSOCC’
un nerede kurulacağı belirlenir. İhtiyaç anında kimlerle irtibata geçileceği mutlaka ekiplere
verilmelidir. Bunun için de bu kişilerin belirlenmiş olması gerekir.
Yardıma gelen kişilerin RDC’yi oluşturması

UNDAC yetkililerinin afet ülkesine

henüz ulaşamaması durumunda geçerlidir. Bu durumda onlar gelinceye kadar UNDAC adına
çalışırlar. Eğer UNDAC ekibi olay yerine tüm ekiplerden önce gelmişse tüm sistemi ve
OSOCC çadırını kurmak onların görevidir.
Yardıma gelen ekipler kendilerine ayrılan bölgede çalışırlar Ulusal Afet Koordinasyon
merkezinin (LEMA) onayı olmadan asla başka bir yere gidemezler. OSOCC çadırında
konuşlanan UNDAC yetkilileri afet çalışanlarının tüm sorunlarıyla yakından ilgilenmek
zorundadırlar. Böyle bir sistemin kurulmasının ana amacı hem yardıma gelen ekiplerin saha
koordinasyonun sağlamak hem de Ulusal Afet koordinasyon merkezinin yükünü alarak
onların rahat çalışmalarını sağlamaktır. Çünkü afet durumlarında en zorlananların başında
Ulusal Afet Koordinasyon Merkezidir. Yerel olarak birçok sorunla boğuşmak zorunda
kaldıkları için ekiplere yardımda yetersiz kalabilirler. Bu yükü BM ekipleri çekmektedir.
Çalışan ekipler günlük çalışmalarının raporlamasını OSOCC’a yaparlar. OSOCC
yetkilileri yardıma gelen ülkelerin ekip liderleri her akşam günlük değerlendirmeler yaparak
çalışmalar hakkında genel bilgiler alır ve stratejileri ona göre planlarlar. Çalışmalarını
48

sonlandırılması ekiplerden gelen görüşlerin UNDAC tarafından değerlendirilerek Ulusal Afet
Koordinasyon Merkezi ile paylaşılması ile olur. Karar UNDAC ve Ulusal Afet Koordinasyon
Merkezi tarafından verilir. Sonlandırma kararı tüm ekiplere bildirilir ve geri dönüş için
çalışmalar başlar. Ekipler geri dönüş prosedürlerini ve gerekli formları doldurmadan dönüşe
geçemezler. Prosedürleri yerine getirmeyen ekiplere Uluslararası operasyonlarda müsamaha
gösterilmemektedir.

3.3. Türkiye’deki Saha Koordinasyon Sistemi
Türkiye’deki saha koordinasyon sistemi uzun yıllar sorunlu bir şekilde devam etti.
Sahadaki en büyük sorun olayın veya olayların kimler tarafından yönetileceğinin tam olarak
belli olmamasıydı. Tüm afetlerde bu alanda ciddi bir yetki kargaşası yaşanıyor, bu durum
medya tarafından alay konusu bile yapılıyordu. Nihayet 29.05.2009 tarihinde çıkarılan 5902
sayılı yasa ile afetlerde ayrı ayrı görevleri bulunan üç genel müdürlük birleştirildi. İçişleri
Bakanlığı bünyesindeki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığına Bağlı Afet İşleri Genel
Müdürlüğü kapatıldı ve yerlerine tek bir kurum oluşturuldu : Afet Ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD). AFAD başkanlığının asıl işi müdahale koordinasyonu değildir. Bu
işlerinden sadece biridir. AFAD’ın müdahale konusunda koordinasyonu sağlamak dışında,
önlem, hazırlık ve afet sonrasında iyileştirme evrelerinde de bir çok görevi bulunmaktadır.
AFAD’ın görevleri özet olarak aşağıda verilmiştir.
•

Hayat kurtarmak,

•

Yaralanmaları azaltmak,



Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek,

•

Müdahale çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek,

•

Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,

•

Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak,

•

Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak,

•

İkincil afetlerin etkilerini azaltmak,

•

Kaynakların etkin kullanımını sağlamak.
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3.3.1. Olay Yeri Komuta Sistemi
Olay yeri yönetimi, müdahale sırasında birçok ekibin aynı noktada birlikte çalışması
durumunda, ekiplerin çalışmasının organize edilmesini ifade etmektedir. Olaydan etkilenen
alan büyüklüğüne göre; belli bölgelere ayrılarak müdahale çalışmalarının yürütülmesi için
belirlenen bölgelere alan yerli yönetim yetkilileri atanır, bu bölgelerde birden fazla çalışma
noktası oluşturulur. Her bir noktaya da olay yeri yöneticisi atanır. Olaydan etkilenen alanın
küçük olması halinde; Alan yönetim yetkilisi (AYY) kademeleri kaldırılır. Herhangi bir acil
olayda olay noktasına ilk intikal eden ekip sorumlusu geçici olarak Olay Yeri Yönetim
Yetkilisidir (OYYY)
Acil durum hizmet grupları sorumlusunun belirleyeceği OLAY YERİ YÖNETİM
YETKİLİSİ olaya intikal ettiğinde yetkiyi devralır ve aşağıda tanımlanan görevleri yürütür:
•

Olay yerinde bağımsız hareket etmeyi ve çoklu komutaları engeller.

•

Müdahale edenlerin görevli kişiler olmasını güvenceye alır.

•

Olay bölgesine gelen müdahale ekiplerini bilgilendirir.

•

Olayın ön değerlendirmesini yapar. Bu ön değerlendirme; tehlike tipini, yaklaşık
yaralı sayısını, tehdit altındaki bölgenin büyüklüğünü ve de ikincil (takip eden) olay
olasılığını içerir.

•

Elde ettiği bilgiler doğrultusunda ekiplerin hareket tarzını belirler ve olay yeri
güvenliğinin alınmasını sağlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Afetlerde saha koordinasyonun yetersiz olması afet çalışmalarını ciddi anlamda
aksatmaktadır. Bu nedenle hem Birleşmiş Milletler hem de ulusal bazda afetler sırasında saha
koordinasyonun nasıl olması gerektiği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
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Uygulama
Herhangi bir afet anında Birlemiş Milletler ile olayın olduğu ülke arasındaki ilişkinin nasıl
kurulduğunu araştırınız

52

Uygulama Soruları
1. Olay sonrasında Uluslararası çağrı yapılmadan Birleşmiş Milletlerin örgütleri harekete
geçebilir mi?
2. Birleşmiş Milletler olaya nasıl müdahale eder?
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi “FCSS” teriminin açılımıdır ?
a)

Saha koordinasyon destek birimi

b)

Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi

c)

Sanal Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi

d)

Varış Ayrılış Merkezi

e)

Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyonu

2.

Aşağıdakilerden hangisi “OSOCC” teriminin açılımdır ?

a)

Saha koordinasyon destek birimi

b)

Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi

c)

Sanal Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi

d)

Varış Ayrılış Merkezi

e)

Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyonu

3.

Aşağıdakilerden hangisi “VOSOCC” teriminin açılımdır?

a)

Saha koordinasyon destek birimi

b)

Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi

c)

Sanal Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi

d)

Varış Ayrılış Merkezi

e)

Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyonu

4.

Aşağıdakilerden hangisi “RDC” teriminin açılımdır?

a)

Saha koordinasyon destek birimi

b)

Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi

c)

Sanal Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi

d)

Varış Ayrılış Merkezi

e)

Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyonu

5.

Aşağıdakilerden hangisi “UNDAC” teriminin açılımdır?

a)

Saha koordinasyon destek birimi

b)

Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi

c)

Sanal Saha Operasyonları Koordinasyon Merkezi

d)

Varış Ayrılış Merkezi
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e)

Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyonu

6.

Saha koordinasyonu nedir?

7.

Saha koordinasyon neden önemlidir?

8.

İNSARAG'ın görevleri nelerdir NEDİR?

9.

UNDAC'ın görevleri nelerdir?

10.

Ulusal Afet Koordinasyon Merkezinin görevleri nelerdir?

11.

OCHA'nın kurulma nedeni nedir?

12.

Varış- Ayrılış merkezi (RDC)'nin görevleri nelerdir?

13.

Olay Yeri Yönetim Yetkilisini görevleri nelerdir?

14.

AFAD'ın görevleri nelerdir?

15.

Türkiye'de afetlerde Saha Koordinasyonundan hangi kuruluş sorumludur?
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4. OPERASYON KAMP YERİ DÜZENLENMESİ
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde arama kurtarma çalışmalar sırasında kamp yeri planlamasının nasıl
olması ve kamp yeri kurulurken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğreneceğiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Afetlerde Kamp yeri seçerken nelere dikkat edilmelidir?
2. Kampta hijyen nasıl sağlanmalıdır?
3. Kampta sağlık hizmetleri nasıl verilmelidir?

58

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kamp yeri seçimi

Kamp yeri seçimi için
gerekli şartlar

Ulusal ve uluslararası
yayınlar

Kampta Hijyen

Hijyenin önemi

Var olan yayınlar ve internet

Kampta Sağlık hizmetleri

Kampta sağlık hizmetlerini
nasıl verileceği

Araştırmak veya bir Arama –
Kurtarma ekibi

59

Anahtar Kavramlar
1.Kamp
2.Lojistik
3.Hijyen

60

4.1. Kamp alanı seçimi
-

Kamp alanı seçimi bir afet operasyonunun en önemli ayağıdır. Ulaşımın kolaylıkla
sağlandığı, yola yakın bir alanın kamp yeri olarak seçilmesi önemlidir.

-

Rüzgârın durumu da yer seçimi için önemli bir etkendir. Sert rüzgâr alan açık alanlar
çok zor durumda kalınmadıkça tercih edilmemelidir.

-

Kamp yerinin olay yerine çok yakın olmaması önemli bir tercih nedenidir. Dinlenme
esnasında kampta kalanların ortamdan uzak olmaları önemlidir.

-

Kamp civarında yakıt ikmal deposu, araç park yeri ve lojistik deposunun kurulacağı
alanların olmasına özen gösterilmelidir.

-

Helikopter pisti olarak kullanılacak boş alanların bulunmasına dikkat edilmelidir.

-

Kamp yerine kurarken daha sonra gelecek ekipleri de düşünerek hareket edilmelidir.

4.2. Park yeri düzenlenmesi
Çok basit bir iş

gibi görülse de afet çalışmaları sırasında park yeri düzenlemesi

çalışmaların başarısı için önemli bir şarttır. Özellikle park yeri olarak düşünülen yerin giriş
çıkışının iyi planlanması gereklidir. Park alanının kampa çok yakın olması ve olabilecek
herhangi bir olaydan (örneğin artçı sarsıntı sonrasında bina yıkılması ile park yerinin
kullanılamaz hale gelmesi) olumsuz olarak etkilenmemesi önemlidir.

4.3. Yakıt ikmal deposu
Afetlerde en önemli sorunlardan biri yakıt teminidir. Bu nedenle organize arama kurtarma
ekipleri gittikleri yerlerde önce yakıtı nasıl temin edeceklerini planlar ve aldıkları yakıtı da
belli bir alanda depolarlar. Özellikle uluslararası operasyonlarda ilgilenecek yetkili bulmak
ilk birkaç gün Birleşmiş Milletlere rağmen zor olabilir. Bu nedenle ilk yapılacak yer güvenli,
yangın riski az ve kampa yakın bir yerde yakıt ikmal deposunu oluşturmaktır.

4.4.Araç bakım Yeri
Bir operasyon sırasında kullanılan araçların arızalanması her an beklenebilir. Zor
koşullarda çalışan araçlar kısa hiç olmadık bir anda arızalanabilir. Bu nedenle bu tür araç ve
malzemelerin tamir edileceği bir araç bakım yeri ayarlanmalıdır.
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4.5. Malzeme/Lojistik deposu
Arama kurtarma çalışmalarında teknik lojistik çok önemlidir. Kullanılan malzemelerin
son durumları teknik lojistik ekibi tarafından bilinir. Gidilen afetin cinsine göre alana hangi
tür malzeme götürüleceğine teknik lojistik ekibi karar verir. Ekip alana gidildiğinde kendi
depo alanını oluşturur ve çalışmalarda kullanılan arama ve kurtarma ekipmanlarının sürekli
olarak bakımını yaparak onları hep çalışır bir vaziyette tutar.

4.6. Uyuma ve dinlenme bölgesi
Afetlerde arama kurtarma çalışmalarında alanda operasyona katılan ekipler eskiden hiç
dinlenmeden günlerce çalışmaktaydı. Özellikle 17 Ağustos 1999 Depreminde hiç uyumadan
birkaç gün çalışıldı. Çünkü çalışacak yeterli personel yoktu. Gönüllüler bile yeterli
gelmiyordu. Oysa günümüzün müdahale anlayışında vardiyalı çalışma sistemi ön plandadır.
Sürekli çalışan ve uyumayan insanlar mutlaka hata yaparlar. Bu hata hem tüm çalışanları ve
kurtarılmaya çalışılanları olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle arama kurtarma çalışmaları

sürekli değişilerek yapılmalı ve insanlar dinlenme bölgelerine çekilerek uyumalıdırlar.
Uyuma ve dinlenme bölgesi afet çalışanlarının rahat edecekleri şekilde düzenlenmelidir. Bu
amaçla inşa edilmiş prefabrik yapıların duvarları ses geçirmeyecek yalıtılmış malzemelerden
imal edilmiş olmalıdır.

Dinlenme bölgesi çok konforlu olmasa bile çalışanın rahatlıkla

dinlenmesini ve beslenmesini sağlayacak şekilde olmalı. Kamp yerinin en uzak köşesinde,
sessiz, gürültüden olabildiğince uzak bir alanda olmasına özen gösterilmelidir.

4.7. Tuvaletler
Kamp yerinde mutlaka tuvalet bulunmalıdır. Eğer seyyar tuvalet yoksa mutlaka bir çukur
açılarak sahra tuvaleti kurulmalıdır. Zaten gün geçtikçe ciddi sağlık sorunlarını ortaya çıkacak
bir afette tuvaletler yüzünden salgın çıkmamasına özen gösterilmelidir.

4.8. Duş ve lavabo
Afet çalışanlarının karşılaştığı en kötü koşulların başında anti hijyenik ortamlar
gelmektedir. Bu nedenle kamp yerinde afet çalışanların sayısına göre birkaç duş olması hijyen
açısından birçok sorunu çözecektir.
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4.9. Helikopter pisti
Tam olarak Uluslararası standartları sağlayamazsa bile İhtiyaç anında kurulacak bir
helikopter pistinin kamp alanında planlanması şarttır.

4.10. Operasyon merkezi
Kampta arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonun sağlayacak, onları yönlendirecek
bir operasyon merkezi olmalıdır. Operasyon merkezi sadece ekipleri değil kampı da
yönetmelidir.

Operasyon

merkezinin

aldığı

karalara

harfiyen

uyulması

gerektiği

unutulmamalıdır. Operasyon merkezi aynı zamanda tüm diğer ekiplerle iltişimi sağlar ve
gerektiği zaman gelişmeler hakkında bilgilendirme amaçlı açıklamalar yapar.

4.11. Sağlık merkezi
Kamp alanı kurulurken öncelikle sağlık çadırının kurulup revirin/sağlık merkezinin
hazır hale getirilmesi gerekir. Yani sağlık merkezi kamp alanında ilk kurulması gereken
birimdir. Bu sağlık merkezi afetzedeler için değil sadece afet çalışanları içindir. Arama
kurtarma çalışmaları sırasında bir çok personel hafif veya orta derecede bazen de ağır
derecede yaralanmalar yaşayabilmektedir. Ayrıca uzun süreli operasyonlarda personelden
hastalananlar çıkabilmektedir. Bu sağlık sorunları için kampta, içinde en az bir doktor ve bir
sağlık personelinin bulunduğu bir sağlık merkezi bulunmalıdır.

4.12. Çöp depolama alanı
Afet bölgesinde binlerce bina yıkılmış olsa, ortalık çöplüğe dönse bile kamp alanında,
tüm birimlerde uzak bir yerde çöp depolama alanı olmalıdır. Çöp depolama alanının özellikle
yangın çıkaracak malzemelerden ve

mutfak çadırından uzak tutulmasında fayda vardır.

Ayrıca depolama alanı hesaplanırken rüzgârın yönü dikkate alınmalı, çöplerin kamp alanına
dağılmaması sağlanmalıdır. Çöp depolama alanın bellir periypotlarla kontrol edilmeldiri
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4.13. K-9 alanı
Arama çalışmalarında teknolojik ürünlerin yanında K-9 arama kurtarma köpekleri de
kullanılmaktadır. Kamp alanında onların da konforu unutulmamalıdır.

4.14. Mutfak çadırı
Kamp alanının önemli alanlarından biri de mutfak çadırıdır. Çadırını kontrolü lojistik
biriminin elinde olmalıdır. Mutfak çadırı bir taraftan kampta dinlenenlere yemek sağlarken,
diğer taraftan da sahada çalışanların kumanyalarını hazırlamalıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Arama Kurtarma çalışmalarında kurulacak kampın yer seçiminde, kampın içinde neler
olacağı, afet bölgesine çok yakın olmaması gerekliliği çok önemlidir. Özellikle kampın
hijyeni her an salgın hastalık çıkabilecek bir deprem olayında oldukça önemlidir.
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Uygulama
Bir afet senaryosu yazarak bu afette kamp yerini nasıl düzenleyeceğinizin planını çizin
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Uygulama Soruları
1. Bir afet sırasında kamp yerini hangi kriterlere göre seçersiniz?
2. Kamp yeri sağlık bölümünü nasıl düzenlersiniz?
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi bir arama kurtarma çalışmasında mutlaka uyulması

gereken çalışma sistemidir ?
a)

Sıralı sistem

b)

Vardiyalı sistem

c)

Dinlenmeli sistem

d)

Sürekli çalışmalı sistem

e)

Gözetlemeli sistem

2.

Aşağıdakilerden hangisi bir afet sırasında kurulan kamp yerinde aşağıdakilerden

hangisi olmazsa işler aksamaz?
a)

Mutfak

b)

Lojistik deposu

c)

Posta kutusu

d)

Yakıt ikmal deposu

e)

Sağlık merkezi

3.

Aşağıdakilerden hangisi bir afet sırasında kurulan kamp yeri sağlık merkezinin

görevlerindendir?
a)

Teknik lojistik

b)

Hijyen sağlama

c)

Uyuma – dinlenme bölgesi sağlama

d)

Yaralanan arama kurtarma personeline tıbbi yardım yapma

e)

Afetzedelere tıbbi yardım yapma

4.

Kamp yeri neden önemlidir?

5.

Kamp yeri seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

6.

Hijyen ve sağlık bölümleri neden önemlidir?

7.

Kamp alanında park yeri düzenlemesi nasıl yapılmalıdır?

8.

Yakıt ikmal deposu kurarken hangi koşulların sağlanmış olması gerekir

9.

Neden mutlaka lojistik bölümü olmalıdır.?

10.

Kamp yeri kurarken rüzgârın yönü önemli midir?

11.

Kampta Uyuma/Dinlenme bölgesi nerede olmalıdır?

12.

Kamp yerinde duş olması şart mıdır?

13.

Operasyon merkezi kamp yerinde mi olmalıdır yoksa çalışma alanında mı?
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5. TÜRKİYE’DE ARAMA–KURTARMA ORGANİZASYONLARI
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye’de Arama kurtarma çalışmaları yapan kamu kuruluşları,
Üniversiteler ile Sivil Toplum örgütlerinde ön plana çıkanlar hakkında genel bir bilgi
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Türkiye’de arama kurtarma organizazyonlarını hangi kurum organize eder?
2.Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına faaaliyet gösteren ilk sivil toplum örgütü
hangisidir?
3. Türkiye’de arama kurtarma çalışmalarına faaaliyet gösteren ilk ilk üniversite ekibi
hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

AFAD

AFAD’ın İşlevi ve Görevleri

AFAD Web sayfası

AKUT

AKUT’un işlevi ve
Görevleri

AKUT WEB sayfası

İSÜDAK

İSÜDAK’ın İşlevi Ve
görevleri

İSÜDAK WEB sayfası
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Anahtar Kavramlar
1.AFAD
2.AKUT
3.İSÜDAK
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5.1 Kamu Kurumları
5.1.1. AFAD
Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 Erzincan Depremi sonrası
geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile konuyla ilgili yasal
boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm
imkanlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk
müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı
ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik" ile devam etmiştir.

Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999
Marmara Depremi’dir.
Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet
yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.
Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden
tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde
toplanmasını zorunlu kılmıştır
Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel
Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü
kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz
2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının
azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle
tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi,
koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında
işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını
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gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik
yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.
Bu çerçevede; ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş olup,
getirilen bu model ile öncelik ‘‘Kriz Yönetimi’’nden ‘‘Risk Yönetimi’’ne verilmiştir.
Günümüzde ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adlandırılan bu model, afet
ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden
tespitini, afet olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek
önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında
iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.
Başkanlığımız, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve
11 ilde bulunan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla
çalışmalarını

yürütmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum
olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek
Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı vb. ilgili diğer bakanlıklar ile
gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kurulduğu günden bu yana ülkemizde yaşanan Elazığ, Simav ve Van depremlerinde en etkin
ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmiş, deprem sonrası yürüttüğü başarılı iyileştirme politikaları
ile afetzede vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmıştır. Antalya, Samsun ve
Sinop’ta yaşanan sel felaketlerinde ilgili kurumlarla kısa sürede koordinasyon sağlanarak afet
bölgesinde hayatın normale döndürülmesi çalışmaları ivedilikle tamamlanmıştır.
Sadece ulusal çapta değil uluslararası anlamda da birçok başarılı operasyona imza atan
Başkanlığımız, dünyanın en uzak coğrafyalarında dahi yaşanan afet ve acil durumlara kayıtsız
kalmamış, kaliteli, profesyonel ve alanında uzman personeli, teknolojik ekipmanı ile
Haiti’den Japonya’ya, Şili’den Myanmar’a kadar yardım elini uzatmış; Libya, Tunus, Mısır
ve Suriye yaşanan toplumsal olaylarda dünyanın takdirini kazanan tahliye ve insani yardım
operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bundan sonraki süreçte de gerek ulusal
gerekse uluslararası boyutta üzerine düşen görev ve sorumlulukları, sahip olduğu donanımlı
personel ve geliştirdiği etkin politikalarla yerine getirmeye devam edecektir.
AFAD Başkanlığı afet yönetimi ve saha organizasyonlarında; Afet ve acil durumların
doğuracağı tüm sonuçlarla ilgili planlamalar yapmak zorundadır. Afet ve acil durum
hizmetlerinin düzenlenmesinden, koordinasyonundan, denetlenmesinden ve eğitiminden
AFAD sorumludur. Afad tüm illerde örgütlendiği içine bir ilde ortaya çıkacak Acil Durum'u
yönetme yetkisi hangi il AFAD'a aittir.
Hizmet grubu planlarından; hizmet grubundan sorumlu olan bakanlık asli sorumlu
olmakla birlikte, hizmet grubu planlarında görevlendirilen kurum ve kuruluşlar, özel sektör,
STK’lar ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludurlar.
İl afet müdahale planının hazırlanmasından ve uygulanmasından, il ve ilçelerde Vali
ve Kaymakamlar sorumludur.
Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planın hazırlanmasından ve uygulanmasından; üst
yönetici, özel sektörde ise sahibi veya yetkili temsil organları görevli ve sorumludur (şekil
5.1.).
Sorumlulukların belirlenmesinin akabinde oluşan afetler seviye ve etki derecelerine
ayrılmış ve ulusal afet ve acil durum müdahale çalışmalarının dört seviyede yürütülmesi ön
görülmüştür.
1. Seviye : Yerel imkânlar yeterlidir.
2. Seviye: Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır.
3. Seviye: Ulusal desteğe ihtiyaç vardır.
4. Seviye: Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır.
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Şekil 5.1: AFAD Teşkilat Şeması
Afet ve acil durum olayı sonrası, bölgeden aldığı ilk bilgiler doğrultusunda olayı
değerlendirir. Değerlendirme sonucuna göre AFAD olay seviyesini ilan eder. İlan edilen olay
seviyeleri koordinasyonun ve organizasyonun düzeyini belirler.
1. Seviyede ilgili İAADYM (İl Afet Ve Acil Durum Yönetim Merkezi) faaliyete
geçer. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
2. Seviyede Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, ihtiyaç duyulan hizmet grubundan
ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluş ile il afet ve acil durum yönetim merkezleri
faaliyete geçirilir.
3 ve 4. seviyelerde Afet Koordinasyon Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi ve diğer afet ve acil durum yönetim merkezleri (Bakanlık ve İl Merkezleri) faaliyete
geçirilir.
Olay sonrası devam eden bilgi akışı doğrultusunda Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetim Merkezi tarafından seviye değişikliği yapılabilir.
Karar verilen seviye bildiriminden sonra, hizmet grupları mevcut afet müdahale
planları doğrultusunda hareket ederler.
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“Seviye 2” kararı verilmesi halinde, iller ve bu illerde görevli hizmet grupları
görevlendirilir. Afet ve acil durum bölgesine destek olur.
“Seviye 3” kararı verilmesi halinde, UAMP’ ye göre tüm ulusal güçler müdahaleye
katılır.
“Seviye 4” kararı verilmesi halinde, tüm ulusal güçler müdahaleye katılır ve
uluslararası yardım çağrısında bulunulur.
Afet koordinasyonu için AFAD Başkanlığı bazı kurulların oluşumuna sistem kurgusu
içinde yer vermiştir. Koordinasyon birimi olarak dört ana birim bulunmaktadır.
5.1.1.1. Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu
Afet ve acil durumlardan korunmak, afet ve acil durum risklerini azaltmak, afet ve acil
durum sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, politikaları ve öncelikleri
belirlemek amacıyla Başkan veya belirleyeceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Dışişleri
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Kızılay Derneğinden daire başkanı düzeyindeki birer
temsilci ile afet ve acil durumlar konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından, Başkan tarafından
belirlenecek beş üye ile akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından
belirlenecek üç üyeden oluşan Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu kurulmuştur.
Kurul yılda en az iki kez toplanır. Ayrıca ihtiyaç halinde Kurul, Başkanın çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.
5.1.2. TUSAK
TUSAK, Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu’nun kısaltılmış ismi
olup Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB)’nin bir alt komisyonudur.
1968 yılında Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğine (IUGG) paralel olarak kurulan
Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 alt komisyondan biri olan TUSAK,
Türkiye’deki sismoloji ve arziçi fiziği konularıyla ilgili resmi, özel kurum ve kişiler ile
işbirliği

ve

koordinasyonun

sağlanmasını,

araştırma

ve

uygulama

çalışmalarının
78

geliştirilmesini ve Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini
amaçlamaktadır.
TUSAK Başkanlığı, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 5902 sayılı Kanununa dayanarak, daha önceden Mülga Afet
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği
(TUJJB) Komisyonlarından Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK)
yürütücülük görevi 17.12.2009 tarihinden bu yana AFAD başkanlığınca

yerine

getirilmektedir.

5.1.2.Yerel Yönetimler
Türkiye Afet Müdahale Planı gereği tüm yerel yönetimler Arama kurtarma ve İtfaiye
birimi kurmakla yükümlüdür. İstanbul ve Ankara illeri başta olmak üzere tüm yerel
yönetimler TAMP planına destek vererek acil durumlarda

yapılması gerektiğini

planlamışlardır.

5.1.3. Üniversiteler
Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) 3.3. maddesinde: Yüksek Öğretim Kurulu
Başkanlığını;
- Afetler öncesi her üniversitenin ve bağlı birimlerinin afet ve acil durum planları
yapmasını sağlamaktan,
- Üniversitelerde afet gönüllüsü gençler yetiştirmek üzere çalışmalar yapmaktan
-Afet anında; üniversite yurtlarında barınan ve üniversitelerde eğitimde olan
öğrencilerin tahliyesinden, tahliye edilen öğrencilerin ihtiyaçlarının (sağlık, beslenme,
barınma vb.) diğer hizmet grupları tarafından karşılanmasını sağlamaktan,
-Afet sonrasında ise ivedilikle eğitim ve öğretim hizmetlerinin sürekliliğini
sağlamaktan sorumlu tutar.
Türkiye’deki birçok Üniversite bu planlamadan çok önce bünyelerinde arama
kurtarma ekibi kurmuş ama zaman içinde birçok ekip maddi yetersizlikler yüzünden atıl
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kalmıştır. Bu ekiplerin içinde İstanbul Üniversitesinde kurulan “ İstanbul Üniversitesi Doğal
Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İSÜDAK) “ özel bir yere sahiptir.

5.1.3.1.İSÜDAK
İSÜDAK İstanbul Üniversitesi bünyesinde 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999
depremlerinde çalışmış akademisyen ve öğrenciler tarafından İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kurdoğlu ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Yıldırım Güngör’ün desteğiyle İşletme Fakültesi öğrencileri Nihan Erdoğan ve Zeynep
Kadıoğlu tarafından kurulmuştur. İSÜDAK, tecrübelerini bilimsel ortamlarda sunum, bildiri
ve makale olarak paylaşmakta olup; bu önemli çalışma sistemini benimseyen Türkiye’deki ve
dünyadaki sayılı ekiplerdendir.
Birleşmiş Milletler INSARAG Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma
Grubuna (International Search and Rescue Advisory Group) üyedir.
Birleşmiş Milletler UNDAC Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve
Koordinasyon (United Nations Disaster Assessment and Coordination) üyesidir.
Birleşmiş Milletler INSARAG’ın “Eğitmen Eğitimi” ile eğitilmiş dünyadaki ilk
8 eğitmeninden biri olan Nihan Erdoğan ekibin kurucularındandır ve ayrılmıştır.
-

1999 yılından bu yana binlerce kişiye farkındalık eğitimi vermiştir.

Birleşmiş Milletler INSARAG’ın Ermenistan ve Slovenya dahil dünyadaki pek
çok ülkede düzenlediği tatbikatlarda Türkiye’yi temsil eden tek kuruluş olarak yer almıştır.
2008 yılında İNSARAG ekip liderleri toplantısına Türkiye’den katılan iki
kuruluştan biri İSÜDAK’tır
-

Birleşmiş Milletler OSOCC (On-Site Operations Coordination Center) Eğitimi

-

FRF- Finlandiya Kurtarma Kuvveti Kış Kampı ve Kurtarma Eğitimi

Eğitimi

NATO PfP (Partnership for Peace) Uluslarararası Kurtarma Operasyonları

Birleşmiş Milletler INSARAG (International Search and Rescue Advisory
Group) Farkındalık Eğitimi
Birleşmiş Milletler INSARAG (International Search and Rescue Advisory
Group Eğitmen Eğitimi
-

JICA (Japan International Cooperation Agency) Kurtarma Teknikleri Eğitimi

-

İstanbul İl Sivil Savunma Müdürlüğü ile Ortak Kurtarma Tatbikatı
80

-

İSÜDAK – Gesotim Ortak Arama ve Kurtarma Tatbikatı

Birleşmiş Milletler OSOCC (On-Site Operations Coordination Center) Eğitimi
OSOCC Kurulumu ve Yürütülmesi Egzersizi
Birleşmiş Milletler INSARAG (International Search and Rescue Advisory
Group) Hafif/Orta/Ağır Kentsel Arama Kurtarma Sınıflandırma Çalıştayı ve Toplantısı
-

İSÜDAK Avcılar Kampüsü Arama ve Kurtarma Enkaz Eğitimi

-

İstanbul İl Sivil Savunma Müdürlüğü Ümraniye Tatbikatı

-

İSÜDAK Birleşmiş Milletler için “Liaison” Tatbikatı

-

İstanbul 2006 Büyük Deprem Tatbikatı

Birleşmiş Milletler INSARAG (International Search and Rescue Advisory
Group) Tatbikatı
-

Afyon Depremi Arama ve Kurtarma Çalışmaları

-

Bingöl Depremi Arama ve Kurtarma Çalışmaları

-

Cezayir Depremi Arama ve Kurtarma Çalışmaları

-

İstanbul Terörist Saldırıları – Sinagog Patlamaları

-

Şirinevler (İstanbul) Mahmutbey Yolu 7. Sokakta Bulunan 7 Katlı Çöken Binada
Arama – Kurtarma Çalışması

-

Zeytinburnu İlçesi (İstanbul) Çırpıcı Mahallesi’nde Yer Alan 5 Katlı Çöken Binada
Arama – Kurtarma Çalışması

-

Zeytinburnu İlçesi (İstanbul) Yenidoğan Mahallesi’nde Yer Alan 3 Katli Çöken
Binada Arama – Kurtarma Çalışması

-

Davutpaşa Maytap Fabrikası Patlaması Arama – Kurtarma Çalışması

-

Erciyes dağında düşerek yaralanan dağcının Arama-Kurtarma Çalışması

-

Van Erciş Depremi Arama – Kurtarma ve Yardım Malzemelerinin Dağıtım
Organizasyonu

5.1.4. Sivil Toplum Örgütleri
5.1.4.1. Akut
1994 senesinde Bolkar Dağlarında kaybolan 2 üniversite öğrencisinin 14 gün arandığı
ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarının akabinde, dağları iyi bilen fakat arama kurtarma
konusunda bilgileri sınırlı olan bir grup dağcı bir araya gelerek 1995 senesinde AKUT’u
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kurmuştur. Bu grup, aynı yıl AKUT ismi altında, Uludağ’da ilk kurtarma faaliyetini
gerçekleştirmiştir. Dernek 14 Mart 1996 yılında “AKUT Arama Kurtarma Derneği” adı
altında resmî kuruluşunu tamamlamıştır.
Kuruluşunun başında hedefi, dağlarda ve diğer zorlu doğa koşullarında doğru ve etkin
arama kurtarma faaliyetleri düzenlemek olan AKUT 1997 yılının Ocak ayında deprem
eğitimini, Haziran ayında ise ilk sel eğitimini alarak, talep edildiği takdirde doğal afetlerde de
ilgili resmî kurumlara yardımcı olabilir hale gelmiştir. 1998 senesinde, Adana-Ceyhan
depreminde gösterdiği yararlılıklar nedeniyle, Bakanlar Kurulu kararıyla 19 Ocak 1999’da
“Kamu Yararına Dernek” statüsü almıştır.
AKUT, Arama kurtarma operasyonlarında ve kendi içerisindeki yapılanmasını
sürdürmeye devam ederken, 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Depremi meydana gelmiştir.
Bu süreçte AKUT 150 gönüllüsü ile çalışarak 200’ün üzerinde insanın hayatını kurtarmıştır.
17 Ağustos 1999 öncesinde ülkemizde arama kurtarma konusuna odaklanmış tek gönüllü
dernek olan AKUT, birçok sivil toplum örgütü ile kamu ve özel sektör kuruluşlarının arama
kurtarmaya bakış açılarını, yaklaşımlarını değiştirerek yeni atılımların da öncüsü olmuştur.
AKUT yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da bilgi ve birikimini faydaya dönüştürmek ve
insan hayatı kurtarmak için faaliyetlerde bulunmuştur. Marmara Depreminin hemen ardından
gelen Yunanistan-Atina depreminde, arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev
almıştır. Atina depreminin ardından yine 1999 yılında Tayvan, 2001 yılında Hindistan, 2003
yılında

İran, 2005

yılında

Pakistan,

2010

yılında

Haiti, 2015

yılında

Nepal depremlerinde arama kurtarma; 2000 yılındaki Mozambik selinde ise tıbbi destek
çalışmaları gerçekleştiren AKUT, uluslararası alanda konumunu günbegün geliştirmiştir.
1999 yılından beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında bulunan Arama Kurtarma
Danışmanlık Grubu INSARAG’ın üyesi olan AKUT, tüm dünyada uluslararası standartlara
uygun, arama kurtarma ekipleri içinde deprem konusunda en deneyimli ve bilgili ekiplerden
biri haline gelmiştir. INSARAG standartlarına göre “Ağır Arama Kurtarma Ekibi” (Heavy) ve
“Orta Ölçekli Arama-Kurtarma Ekibi” (Medium) olmak üzere gerçekleşen sınıflandırma
içerisinde AKUT, “Sınıflandırılmış Orta Seviye Ekip” grubunda Türkiye’de bu sertifikayı
alarak ilk ekip olmuştur.
Gücünü vatan ve insan sevgisinden alan AKUT bugün ülke genelinde 36 ekibi ve
kurulma çalışmaları devam eden yeni ekipleriyle, sayısı her geçen gün artan gönüllüleriyle,
çalışmalarına özveri ve kararlılıkla devam eden bir arama kurtarma grubudur.
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Türkiye’nin en güvendiği kurumlardan biri olan AKUT, sosyal sorumluluk anlayışıyla
toplumumuzu bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerine de aralıksız devam etmektedir. Seminer
birimimiz bu kapsamda yılda ortalama 2.000 oturumla, 100.000 kişiye ulaşarak “Temel Afet
Bilinçlendirme” ve “Deprem Bilinçlendirme” seminerleri vermektedir.
Yine “Hayata Devam Türkiye” proje kapsamında AKUT tırı Anadolu'yu karış karış
gezerek 5 yılda 60.000 km. yol kat etmiş 52 il, 174 ilçede toplamda 5,5 milyon kişiye ulaşarak
ve “Deprem Bilinçlendirme” semineri vermiştir.
AKUT Çocuk Akademisi, AKUT Spor Kulübü, AKUT Kültür Sanat Kulübü, AKUT
Kent Gönüllüleri, AKUT Öğrenci Toplulukları, AKUT Vakfı gibi yapılanmalarıyla, her yaş
grubundan bireye ulaşmayı hedefleyen AKUT, % 100 gönüllülük esasıyla işleyişine devam
etmekte; bağışlar ve kurumlara verdiği eğitimlerle mali kaynak sağlamaktadır.
AKUT, kurulduğu günden bugüne dek gerçekleşen 2049 operasyonda 2217 insan, 950
hayvanı kurtarmış ve yaşamını kaybetmiş 293 bireyi de bulundukları yerden alarak yetkili
makamlara teslim etmişlerdir.(AKUT Web )
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Başta AFAD olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve Sivil Toplum
Örgütleri Arama Kurtarma çalışmalarında çok önemli bir noktaya gelmişler, AFAD ve
AKUT İNSARAG yeterlilik sertifikası almaya hak kazanmışlardır.
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Uygulama
Arkadaşlarınızla birlikte bir arama kurtarma ekibi kurmak için hazırlık yapın
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Uygulama Soruları
1. Arama kurtarma alanında bir sivil Toplum örgütü kuracak olsanız nasıl bir yol izlersiniz ?
2. Böyle bir sivil toplum örgütünü organizasyon şaması nasıl olmalıdır?=
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Bölüm Soruları
1.Ülkemizde Arama Kurtarma çalışmalarını organize eden AFAD …………. bağlıdır?
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Milli Savunma Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Çevre ve şehircilik Bakanlığına

2. Günümüzde ‘‘………………………..’’ olarak adlandırılan bu model, afet ve acil
durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, afet
olmadan önce meydana gelebilecek zararları önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin
alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme
çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Risk Yönetimi Sistemi
Kriz Yönetimi Sistemi
Sağlık Yönetimi Sistemi
Bütünleşik Afet Yönetimi
Toplum Yönetimi Sistemi

3. Aşağıdakilerden hangisi AFAD’ın açılımıdır ?
a) Afet Derneği Başkanlığı
b) Arama-Kurtarma Derneği Başkanlığı
c) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
d) Afetzede Derneği Başkanlığı
e) Acil Yardım ve Kurtarma Derneği Başkanlığı
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4. 1968 yılında Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğine (IUGG) paralel olarak
kurulan Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 alt komisyondan biri olan
……… , Türkiye’deki sismoloji ve arziçi fiziği konularıyla ilgili resmi, özel kurum ve kişiler
ile işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını, araştırma ve uygulama çalışmalarının
geliştirilmesini ve Türkiye’nin üye olduğu uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini
amaçlamaktadır
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
1.
TUJAK
2.
TUSAK
3.
SUVAK
4.
TEVAK
5.
SUJAK
5. Sorumlulukların belirlenmesinin akabinde oluşan afetler seviye ve etki derecelerine
ayrılmış ve ulusal Afet ve Acil Durum Müdahale Çalışmalarının dört seviyede yürütülmesi
öngörülmüştür.
Aşağıdakilerden hangisi 3. Seviyedir.
a) Yerel imkânlar yeterlidir.
b) Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır.
c) Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır.
d) Ulusal desteğe ihtiyaç vardır.
e) İller arası desteğe ihtiyaç vardır.
6. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun görevleri nelerdir?
7. Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun görevleri nelerdir?
8. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin görevleri nelerdir?
9. Türkiye Afet Müdahale Planı gereği Yerel yönetimlerin yükümlülükleri nelerdir?
10. Türkiye Afet Müdahale Planı gereği Yüksek Öğretim Kurumu başkanlığının
yükümlülükleri nelerdir?
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6. DEPREMLER
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde meydana geldiği zaman büyük arama kurtarma çalışmalarının
gerçekleştirildiği deprem konusu işlenecek ve deprem

terimleri hakkında genel bilgiler

öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Deprem nedir
2. Depremin büyüklüğü ile şidddetini nasıl ayrırısınız?
3. Türkiyede deprem olmasının ana nedeni nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Depremin büyüklüğü

Magnitüd kavramının
öğrenilmesi

Kaynaklar ve İnternet

Depremin Şiddeti

Dalgaların yüzeyde verdiği
zararın öğrenilmesi

Kaynaklar ve internet

Levha tektoniği

Depremlerin oluşum
mekanizmasının öğrenilmesi

Kaynaklar ve internet
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Anahtar Kavramlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Şiddet
Magnidüt
Richter
Artçı Deprem
Kuzey Anadolu Fayı
Levha Tektoniği
Arabistan Levhası
Afrika Levhası
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GİRİŞ
Bir olayın afete dönüşmesini önlemenin ilk yolu olayla ilgili sağlıklı ve bilimsel
temellere dayanan bilgilerin elde edilmesi ve öğrenilmesidir. Bir olayın oluşumunun sebep
sonuç ilişkisi kurulamazsa o olayın neden afete dönüştüğü de asla anlaşılamaz. Bu koşul Afeti
yöneten kişiler için de geçerlidir. Bu nedenle bu bölümde depremlerin nasıl oluştukları
irdelenerek bazı önemli deprem terimleri öğretilecektir.
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6.1 Depremler Nasıl Meydana gelir?
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. Depremlerde en çok zararu depremin
odak noktasına ne yakın yerleşim yerleri görmektedir. Depremin odak noktasından
uzaklaşıldıkça zararlar azalmaktadır. Depremin odak noktası kopmanın meydana geldiği ve
yüzlerce yıldır biriken enerjinin açıkğa çıktığı noktadır.
Depremler genel olarak Tektonik Depremler, Volkanik Depremler ve Çöküntü
Depremleri olarak üçe ayrılır. Depremler oluştukları zaman katı olan litosfer parçasını belli
aralıklarla kırarak enerji boşalmalarına neden olurlar. Bu enerji boşalımları yüzeye deprem
dalgası olarak ulaşmakta ve şiddetine karşı koyamayacak karakterde olan tüm yapıları yerle
bir edebilmektedir. Yer yuvarında depremlerin büyük bir çoğunluğu tektonik ve volkanik
nedenlerle meydana gelmektedir. Bu tür depremlere Tektonik Depremler ve Volkanik
Depremler adı verilmektedir. Depremlerin, küçük bir kısmının oluşumu da yer kabuğunda
meydana gelen büyük çaplı çökmelere bağlanmaktadır. Bu tür depremler Çöküntü
Depremleri olarak anılmaktadır. Yer yuvarındaki deprem bölgeleri incelendiğinde, bunların
belli bölgelerde yer aldığı görülür. İşte bu yerler, aktif levha tektoniği hareketlerinin olduğu
yerlerdir. Belli bölgelerde biriken elâstik deformasyon (şekil değiştirme) enerjisinin, yer
kabuğunu meydana getiren kayaçların kırılma dayanımlarını yenmesi sonucunda ortaya çıkan
anî kırılma veya yırtılma hareketi ile depremler meydana gelmektedir. Yani faylanma
meydana gelmeden önce kayaç kütlesi içinde elâstik deformasyon enerjisi adı altında bir
enerji birikmektedir. Kırılma hattının çevresinde toplanan elâstik deformasyon enerjisi,
kayacın direncini yendiği takdirde kırılma meydana gelmekte ve biriken enerji deprem dalgası
olarak açığa çıkmaktadır. Yer yuvarı üzerinde neden deprem oluyor?

Bu enerjinin

birikmesine neden olan ve depreme yol açan mekanizma nedir? Bu soruların yanıtını bulmaya
çalışalım.
Yer yuvarında harekete neden olan olay, magmanın okyanusal kabuk içinde
bulabildiği bir çatlaktan yükselerek okyanus tabanına yayılması ile başlar. Yükselmenin
nedeni magma içinde meydana gelen konveksiyon akımlarıdır. Okyanus tabanına çıkan bazalt
bileşimli malzeme, yukarıya doğru yükselmeyi sağlayan

yarığın her iki yanına eşit olarak

yayılır. Deniz suyu ile temas ettiği için hızla soğuyarak kristalleşmeye başlar. Bu arada
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magmadan yukarı doğru yeni malzeme gelişi devam etmektedir. Yeni gelen malzeme,
okyanus tabanına yayılmak için burada yerleşmiş olan eski malzemeyi iterek onun yerini
almaya çalışacaktır. Bu itme sonucunda da yukarı çıktığı yarığı genişletecektir. Bu olaya
deniz tabanı yayılması adı verilmektedir. Yayılma hızı yıllık ortalama 6 cm civarındadır. Bu
hareket milyonlarca yıl sürekli olarak tekrar edeceği için başlangıçta küçük olan yarık
yüzlerce kilometre genişliğinde bir açılma havzasına dönüşecektir. Açılma hareketi yer
yuvarının katı 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.

Şekil 6.1: Dünya deprem kuşakları haritası (Kırmızı noktalar levha sınrılarını yani
depremlerin ve volkanların yoğun olarak görüldüğü bölgeleri göstermektedir)

Yakınsak levha sınırlarında, jeolojik olarak yer kabuğunun şekillenmesi ve deprem
oluşumu açısından önemli olaylar meydana gelmektedir. Bu bölgelerde meydana gelen
depremlere Tektonik Depremler denir. Buralarda bir okyanusal kabuk ya bir kıtasal kabuğun
altına, ya da bir okyanusal kabuk bir okyanusal kabuğun altına dalar. Bir kıtasal kabuk başka
bir kıtasal kabukla çarpışarak sıradağları oluşturabilir. Tektonik depremler bu bölgelerde
oldukça geniş yayılım gösterir. Tektonik depremleri oluşturan kırıklara diri veya aktif fay adı
verilir. Aynı bölgelerde bulunan aktivitesini kaybetmiş faylara ölü fay denir. Bu faylar
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doğrudan depreme yol açmazlar ama çok şiddetli bir deprem sonrasında da harekete geçerek
yeni depremlere neden olabilirler.
Odak derinliği 0 - 60 km arasında değişen depremlere sığ odaklı depremler, odak
derinliği 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 dalma-batma zonlarının etrafında odaklanmış olduğu görülecektir (Şekil 6.1).
Volkanizmanın egemen olduğu bazı bölgelerde volkanik hareketlere bağlı olarak
oluşan depremlere Volkanik Depremler adı verilir. Volkanizmanın yol açtığı sarsıntıların
mekanizması çok karışıktır. Ama ortaya çıkan patlamalar düşük magnitüdlü depremlere yol
açarlar ve bunların büyük bir çoğunluğunun yıkıcı etkisi yoktur.
Yer altında bulunan tuz, jips, anhidrit gibi suda kolay çözünen minerallerin eriyerek
meydana getirdiği boşlukların çökmesiyle meydana gelen depremlere Çöküntü Depremleri
denir. Bunlar yeterli enerji birikimi olmadığı için çok hasar vermezler. Bu depremler yer
yuvarı üzerinde çok yaygın olarak oluşmazlar. Etkileri de volkanik depremler gibi sadece belli
bir alan içinde kalır.
Ana depremlerden sonra meydana gelen irili ufaklı depremlere artçı deprem veya
artçı şok adı verilir. Her büyük depremin artçı şoku vardır. Ama büyük depremlerin öncü
şoku yoktur. Depremi önceden bilmek, günümüz teknolojisiyle mümkün değildir. Aletsel
olarak depremi önceden belirleyecek bir alet yapılamamıştır. Çünkü depremlerin
mekanizmaları çok karmaşıktır ve bu mekanizmayı çözmek çok zordur. Bu nedenle herhangi
bir yerde meydana gelen bir depremi daha büyük bir depremin öncü şoku diye tanımlamak
yanlıştır. Her depremin artçı şoku vardır. Ama bir bölgede arka arkaya meydana gelen
depremler daha büyük bir depremin öncüsü olamaz. Çünkü öncü deprem kavramı doğru bir
kavram değildir. En çok tarrtışına konulardan biri de depremin önceden tahminidir. Levha
tektoniği kuramı gereği depremin büyüklüğü ve yerini yaklaşık olarak tahmin etmek mümkün
olabilir ancak zamanı konusunda bir tahmin bile yapmak mümkün değildir.
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6.1.2.Deprem Dalgaları
Depremin, yapılara ve yeryüzüne zarar vermesinin nedeni deprem sonrasında boşalan
enerjinin dalgalar şeklinde yayılmasıdır.

Bu dalgalara deprem dalgaları adı verilir (Şekil

6.2). Deprem dalgaları cisim dalgaları ve yüzey dalgaları diye ikiye ayrılır. Cisim dalgaları
P ve S dalgaları, yüzey dalgaları da Rayleigh (Rayleg) ve Love (Lov) dalgaları olmak üzere
iki türdür:

6.1.2.1.P Dalgaları
Bunlar, boyuna yayılan dalgalardır. Deprem dalgaları içinde en hızlı olanı P dalgaları
olduğu için kayıt istasyonlarına ilk ulaşan dalgalar bu dalgalardır. Hızları saniyede 7-8 km
arasında değişir. P dalgalarına primer yani birincil dalgalar da denir. Bu dalgaların tahrip edici
gücü fazla değildir. Sadece bir deprem olduğunu haber verir.

6.1.2.2. S Dalgaları
Bunlara sekonder yani ikincil dalgalar da denir. Hızları P dalgalarına göre daha
yavaştır. Yer kabuğu içindeki yayılma hızları saniyede 3,5-4 km arasında değişir. Bunlar
enine dalgalar olduğu için P dalgalarından farklı olarak yıkıcı özelliklere sahiptir.

6.1.2.3. Rayleigh Dalgaları
Yüzey dalgaları olup hızları S dalgalarına göre daha azdır. Sismograf üzerinde en
şiddetli hareketleri bu dalgalar gösterir. Diğer dalgalar arasında en tahrip edici özelliğe sahip
dalgalardır.

6.1.2.4. Love Dalgaları
Bu dalgalar da

yüzey dalgalarıdır. Love dalgalarının etkileri derinlere inildikçe

azalmaktadır. Bu nedenle derin odaklı depremlerde sismograflar bu dalgaları kaydetmezler.

Şekil 6.2. Deprem Dalgaları

Çizelge 6.1: Mercalli şiddet ölçeği
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Şiddet
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX
X
XI

XII

Verdiği zarar
Sadece sismograflar kaydeder. Çok küçük sarsıntılardır. İvme < 10mm/sn2
Biraz daha güçlüdür. Ancak hissedilemez. İvme > 10 mm/sn2
Üst katlarda oturanlar tarafından hissedilir. Asılı eşyalar sallanır. İvme > 25mm/sn2
Evlerde çatırdamalar olur. Sarsıntı şiddetli bir şekilde hissedilir. İvme> 50 mm/sn2
Sarsıntının şiddeti artar. Kapı pencereler kendiliğinden açılır kapanır. Zayıf
binalarda hasar görülür. Sularda dalgalanmalar olabilir. İvme > 100 mm /sn 2
Sarsıntı artık iyice şiddetlenir. Zayıf binalarda yıkılmalar görülebilir. Heyelânlar
başlar. Yeraltı su seviyesinde değişmeler olur. İvme > 250 mm/sn2
İnsanlar ayakta durmakta ve hareket etmekte zorlanırlar. Bazı su kaynakları kurur
veya yeni su kaynakları oluşur. İvme >500mm/sn2
Artık, depremin etkisi yıkıcı hâle gelmeye başlamıştır. Yeryüzünde küçük çatlaklar
meydana gelir. Topografyada değişiklikler olur. Dik yamaçlarda heyelânlar
görülür. İvme> 1000mm/sn2
Barajlarda hasarlar oluşur, demir yolları bükülür, heyelânlar görülür. Asfalt
kabarır. İvme > 2500mm/sn2
Baraj, köprü, viyadük gibi yapılarda büyük tahribatlar olur. İvme > 5000mm/sn2
Kara ve demir yollarında büyük tahribatlar oluşur. Yeryüzünde derin çatlaklar
meydana gelir Yanal ve düşey atımlar görülür. Heyelânlar, kum püskürmeleri
oldukça yaygın olarak gözlenir. İvme > 7500 mm/sn2
Binalar çok büyük hasar görür. Topoğrafyada çok büyük değişiklikler meydana
gelir. Teorik olarak deprem dalgalarının insanlar tarafından görüldüğü kabul
edilir. İvme >9800mm/sn2 dir
Çizelge 6.2: Dünyada yıllık ortalama deprem sayısı

Magnitüd Büyüklük)

Verdiği zarar

Yıllık ortalama deprem sayısı

>2.5

Hissedilmez

900.000

2.5.-5.4

Çok küçük hasar

30.000

5.5-6.0

Hafif hasar

500

6.1 –6.9

Büyük hasar

100

7.0-7.9

Çok büyük hasar

20

<8.0

Yerleşim yerleri yok

10 yılda bir kez

olur

Deprem dalgaları içinden geçtikleri zeminlere göre farklı davranışlar gösterirler. Eğer zemin
alüvyon gibi kötü zeminse dalgalar bu zeminden geçerken büyür. Bu durum dalganın daha
çok zarar vereceği anlamına gelir. Eper zemin kaya gibi sert bir zemin ise deprem dalgaları
bu zeminlerde küçülür. Dolayısıyla daha az zarar verir.
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6.1.3. Depremin Şiddeti
Depremlerde yırtılmanın başladığı yere deprem odağı adı verilir.

Yani deprem

dalgaları yırtılmanın başladığı yerden itibaren yayılmaya başlar (şekil 6.4). Depremin en
şiddetli olarak hissedildiği yer burasıdır. Bir depremin şiddeti, yapılarda oluşturduğu hasar ve
yeryüzünde meydana getirdiği değişiklikle doğru orantılıdır. Deprem odağından uzaklaştıkça
depremin şiddeti azalır. Yani deprem, odak noktasında çok şiddetli hissedilir. Bir depremin
şiddeti canlılar, doğal çevre ve yapılar üzerinde yapmış olduğu etkidir. Bu etkiler bölgenin
tektonik yapısına, zemin özelliklerine, açığa çıkan enerjinin büyüklüğüne, depremin odak
derinliğine, deprem odağına olan uzaklığa ve yapıların dayanımına bağlıdır. Deprem şiddetini
belirlemek için Mercalli (Merkalli) deprem şiddet çizelgesi kullanılmaktadır (Çizelge 6.1.).

6.1.4. Depremin Aletsel Büyüklüğü (Magnitüd)
Depremin büyüklüğü Richter (Rihter) ölçeğine göre aletsel olarak

hesaplanmış

büyüklüktür. Büyüklük 1- 9 arasında değişir. Depremin büyüklüğü deprem odağında açığa
çıkan enerjinin aletsel bir ölçüsü olarak tanımlanabilir (çizelge 6.2.).
Tabakaların ilk konumları olan yatay durumlarından farklı bir yapı kazanmaları
olayına tektonik deformasyon adı verilir (Şekil 6.3.). Tektonik deformasyon kısaca yapı ve
şekil değişikliği anlamına gelir. Tektonik kuvvetlerin büyük çaplı olanları dağların oluşumuna
neden olur.
Yer kabuğu sürekli hareket hâlindedir. Yer kabuğunun değişik parçaları yatay ve dikey
olarak yer değiştirebilirler. İşte bu yer değiştirme sırasında zıt yönlerde basınçların meydana
getirdiği kuvvete gerilme denir. Yer kabuğu içinde meydana gelen değişik yönlü basınçlar ve
gerilmeler, tektonik deformasyonların oluşmasına yol açar. Enerji birikimi sonucunda ortaya
çıkan gerilmelerin nedeni yer yuvarının hareketli oluşu ve yer yuvarını oluşturan kayaçların
basınca karşı koymalarıdır.
Bu enerji birikimleri ve gerilmeler yüzünden yer kabuğu kırılıp parçalanarak
depremlere yol açar ve yanardağlar püskürerek binlerce insanın canına ve malına zarar verir.
Yıllardır yapılan gözlemler ve incelemeler yer kabuğunun her kesiminin sürekli bir hareket
içinde olduğunu kanıtlamaktadır. Sürekli gelişen tektonik deformasyonlar yer yuvarının
bugünkü şeklini almasına neden olmuştur. Hâlen etkinliğini sürdüren bu deformasyonlar
gelecekte de devam edecektir. Örneğin 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce
depremleri, büyük tektonik deformasyonlara neden olmuştur.
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Kayalar üzerinde gelişen tüm bu deformasyonlar aslında yeryuvarının durağan değil hareketli
olduğunun en büyük göstergesi. Bu nedenle depremin oluşum mekanizmasını iyi
anlayabilmek için öncelikle Levha tektoniği Kuramının iyi bilinmesi gerekiyor.

Şekil 6.3 :Sıkışma ve gerilme sonucunda tabakalarda meydana gelen deformasyonlar

a. Sıkışma sonucu ortaya çıkan kıvrımlanma, b. Gerilme sonucu ortaya çıkan kırılma

Şekil 6.4: Deprem dalgalarının odaktan itibaren yayılmaları
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6.2. Levha Tektoniği Kuramı
6.2.1. Levhaların Yapısı ve Bileşimi
Yer yuvarının katı olan dış kısmını oluşturan ve kalınlığı 5–100 km arasında değişen
litosfer (taş küre), levha (plâka) adı verilen büyük ve küçük birçok parçadan meydana
gelmiştir. Bu levhalar, üst mantonun daha akıcı ve yumuşak katmanı olan astenosfer üzerinde
hareket hâlindedir (Şekil 6.1). Yer yuvarı üzerinde toplam 12 adet büyük ve küçük levha
bulunmaktadır. Bunlar: Kuzey Amerika, Avrasya, Karayipler, Afrika, Arabistan,
Filipinler, Pasifik, Kokos, Güney Amerika, Avustralya- Hindistan, Nazka ve Antarktika
levhalarıdır. Bazı levhalar kıtalarla aynı adı taşımaktadır. Oysa kıtaların sınırlarıyla levhaların
sınırları çakışmamaktadır. Çünkü kıtalar, kendilerinden daha büyük olan levhaların üzerinde
bulunur. Bulunuş durumları aysberglerinkine benzemektedir. Aysberglerin suyun üzerinde
kalan küçük kısımları kıtalara, su altında kalan daha büyük kısımları da levhalara
benzetilebilir. Levhaların birbirine göre farklı yönlerde ve mesafelerde hareket etmesi, yer
yuvarında meydana gelen depremlerin en önemli nedenlerinden biridir. Çünkü aktif kenar
dediğimiz bu sınırlarda, levhalar birbirleriyle çarpışmakta veya biri diğerinin altına
dalmaktadır. Bu nedenle, levha sınırlarına yakın olan bölgelerde yıkıcı depremler meydana
gelmekte, levhaların iç kesimlerinde yani daha pasif

bölgelerde ise önemli depremler

olmamaktadır.
Levhalar, yer yuvarının üst kısmını oluşturan yer kabuğu parçalarıdır. Yer kabuğunun
üst kesiminde ise kıtasal ve okyanusal kabuklar yer alır (şekil 6.6.). Kıtasal kabuk içinde
granit, okyanusal kabukta ise bazalt türü kayaçlar yaygındır. Okyanusal kabuğun yoğunluğu,
kıtasal kabuğa oranla daha fazladır. Bunun nedeni okyanusal kabuğun demir (Fe) ve
magnezyum (Mg) gibi elementlerce zengin olmasıdır. Granit bileşimli kıtasal kabukta ise
silisyum (Si), potasyum (K), sodyum (Na) ve alüminyum (Al) gibi elementler egemendir.
Yer yuvarında depremlerin yoğun olarak yaşandığı bölgelere bakıldığında, bazı
bölgelerde deprem sayısı oldukça fazla iken, bazı bölgelerde ise hiç deprem olmadığı
görülmektedir. Depremler, okyanusal bölgelerde oldukça dar, kıtasal bölgelerde ise geniş
zonlar içinde oluşmaktadır. Okyanus ortalarında sığ, okyanusal çukurlar civarında çok derin,
kıtalarda ise değişik derinliklerde olan depremlerin bu özellikleri rastlantısal olmayıp levha
tektoniği ile açıklanan jeolojik olaylarla ilişkilidir.
Levha tektoniği kavramı 20. yüzyılın ikinci yarısında elde edilen jeofiziksel veriler
(depremler, manyetizma ve ısı akısı değerleri vb.) ışığında ortaya çıkmaya başlamış ve çok
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kısa bir süre içinde de yer bilimcileri en çok meşgul eden konu hâline gelmiştir. Levha
tektoniği kuramına göre litosfer olarak adlandırılan yer yuvarının dış kısmı levhalara
bölünmüştür. Yer içindeki ısı kaynağı nedeniyle manto içinde oluşan termal konveksiyon
akımları, yüzeyde bulunan levhaların hareketinin temel nedenidir. Isınarak yükselen üst
manto malzemesi yükseldikçe soğur ve doğal olarak tekrar iç kısımlara doğru yönelir. Bu
konveksiyon hareketi, birçok konveksiyon hücresi içinde gelişir (Şekil 6.5.). Ancak,
levhaların hareketini sağlayan bu olay daha karmaşıktır ve litosferi etkileyen çeşitli
kuvvetlerin kontrolünde meydana gelir. Levha tektoniğinin temeli, Alman jeofizikçi Alfred
Wegener (Alfred Vegener) tarafından ortaya atılan Kıtaların Kayması Teorisidir.
Yer bilimciler, 18. yüzyıldan günümüze kadar geçen sürede bazı kıtaların kıyılarının
birbirlerine çok benzediğini ve bunun bir rastlantı olamayacağını belirtmişlerdir. En büyük
benzerlik Kuzey Amerika ile Avrupa ve Güney Amerika ile Afrika kıyıları arasında
görülmekteydi. Bu benzerliklerden yola çıkılarak bu kıtaların bir zamanlar birleşik oldukları
ve daha sonra ayrıldıkları öne sürülmüştür.

Şekil 6.5: Okyanus ortası sırtlardan magmanın yeryüzüne çıkarak levha sınırlarını
oluşturması
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Şekil 6.6: Yer yuvarının iç yapısını gösteren enine kesit
Kıtaların kayması ile ilgili ilk gerçek bilimsel yaklaşımlar, Wegener tarafından ortaya
atılmıştır. Wegener, kıtaları ayıran olayın bir açılma olduğunu, bu açılmanın 100-200 milyon
yıl önce başladığını ve günümüzde de devam ettiğini belirtmiştir. Daha sonra, 1915 yılında
yayımladığı

Kıtaların ve Okyanusların Kökeni adlı kitabında, iklimlerin jeolojik zaman

içinde değişim gösterdiğini ve bu olayların da kıtaların kayması ile açıklanabileceğini ileri
sürmüştür. Araştırmacıya göre günümüzde tropikal iklimin hâkim olduğu bölgeler 300 milyon
yıl önce buzullarla kaplıydı. Diğer taraftan buzullar altında bulunan Grönland’da ise o
dönemde tipik bir tropikal iklim egemendi.
Sonuç olarak o dönemlerde, kıtaların tek bir parça hâlinde olması gerektiğini öne
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süren Wegener, bu süper kıtaya tüm yer anlamına gelen Pangea (Panjea) adını vermiştir.
Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalarla, Pangea’nın jeolojik zaman içinde biri kuzeyde,
diğeri ise güneyde olmak üzere iki kıtaya ayrıldığı ve bu iki kıta arasında da Tetis Okyanusu
olarak adlandırılan kıtalar arası bir okyanusun geliştiği belirlenmiştir.

Kuzey

kıtası

Grönland, Avrupa ve Asya'yı içine alan Laurasia (Lavrasya); güney kıtası ise Güney
Amerika, Antarktika, Afrika, Madagaskar, Hindistan ve Avustralya'yı içine alan Gondwana
(Gonduvana)’dır. O dönemdeki kıtalar ile aralarındaki Tetis Okyanusu ise tüm okyanuslar
anlamına gelen ve Panthalassa (Pantelasa) olarak adlandırılan dev bir okyanus tarafından
çevrilmiş durumdaydı.

Şekil 6.7: Konveksiyon akımları ve neden olduğu okyanus tabanı açılması
Günümüzde yapılan çalışmalar, aslında kıtaların kaymadığını, kıtaların altında
bulunan ve adına levha denilen büyük blokların kaydığını ortaya koymuştur. Levhaların
hareketi, doğal olarak üzerinde bulunan kıtaların da hareket etmesine neden olacaktır (şekil
6.8.). Kıtaların hareket etmesine neden olan güç ise yer yuvarının iç kesimlerinde bulunan
enerjidir (şekil 6.7.).
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Şekil 6.8: Yeryuvarı üzerindeki levhalar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Depremler dünyanın iç dinamiklerinden kaynaklanan doğa olaylarıdır. Depremlerin
meydana gelmesinin ana nedeni Levha Tektoniği Kuramıdır. Levhaların hareketi sonucunda
bu levhalar bazen çarpışmakta bazen de birbirlerinin altına dalmaktadırlar. Bu olaylar da
depremlerin oluşmasına neden olmaktadır.
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Uygulama
Levha tektoniği kuramı ile depremler arasındaki ilişkiyi araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Depremler neden belli bölgelerde görülür?
2. Türkiye’de depremlerin belli hatlar boyunca görülmesin nedeni nedir?
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Bölüm Soruları
1. Deprem sırasında ortaya çıkan enerjinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Depremin P dalgaları
b) Depremin S dalgaları
c) Depremin odak noktası
d)

Depremin şiddeti

e)

Depremin büyüklüğü

2.

Deprem dalgalarının yüzeyde verdiği hasarın ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Depremin P dalgaları

b)

Depremin S dalgaları

c)

Depremin odak noktası

d)

Depremin şiddeti

e)

Depremin büyüklüğü

3.

Dünya üzerinde 7-7.9 büyüklüğünde ortalama ………..deprem olmaktadır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

5

b)

10

c)

15

d)

20

e)

25

4.

Odak derinliği 300 -700 km arasında değişen depremlere ………… depremler

denir
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Sığ odaklı

b)

Çok sığ odaklı

c)

Orta odaklı

d)

Derin odaklı

e)

Çok derin odaklı
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6)

Depremin büyüklüğü ve şiddeti arasındaki fark nedir?

7)

Öncü deprem tanımı mantıklı bir tanım mıdır?

8)

Artçı deprem nedir?

9)

Richter ölçeği nedir?

10)

Levha tektoniği kuramını açıklayınız.

11)

P dalgaları nasıl hareket eder?

12)

S Dalgaları nasıl hareket eder?
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7. DEPREMLERDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde Depremlerde Arama Kurtarma çalışmalarının nasıl yapıldığına dair
geniş bilgiler elde edeceğiz. Bir enkaza yaklaşıldığında nasıl bir yol izlendiği ve enkaz
çalışmaları yapıldığında nasıl bir yol izleneceği de bu derste öğrenilecek diğer konular
arasındadır
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Depremlerde arama çalışmaları nasıl yapılır?
2.Depremlerde kurtarma çalışmalar ınasıl yapılır?
3.Saha triyajı nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Depremlerde arama

Depremlerde arama
teknikleri

Literatür veya izleyerek

Depremlerde Kurtarma

Depremlerde kutrarma
çalışmaları

İnternet, Ders notları ve
araştırma yapılarak

Enkaz Planlaması

Enkaz haline gelen binalarda
planlama

İnternette arama
çalışmalarında yapılan enkaz
planlarını araştırılarak
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Anahtar Kavramlar

1. Fiziki arama
2. Cihazlı arama
3. Saha triyajı
4. Planlama
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7.1.Depremlerde arama
Depremler en çok yıkıma yol açan ve afete dönüşme potansiyeli fazla doğa kaynaklı
olaylar arasında ilk sırada gelmektedir. Bunun nedeni deprem dalgalarının özellikle kötü
zeminlerde inşa edilmiş dayanıksız binaların yıkılmasıdır. Deprem sırasında meydana gelen
bina yıkılmalarında enkaz altında kalanları kurtarmak için yapılacak ilk şey yer tespitidir.
Enkaz çalışmalarında ilk 72 saat yani üç gün yaşamsal öneme sahiptir. İlk 24 saat ise altın
saatler olarak anılmaktadır. Bu saatlerde enkaz altından canlı olarak çıkarılanların büyük bir
çoğunluğu yaşamaktadır. Daha sonra geçen her dakika enkaz altında kalanların yaşama
şansını düşürür. Bu nedenle zaman kaybetmeden hızlı bir çalışma temposu içine girilmelidir.
Deprem arama ekiplerinin tek görevi enkaz altında kalan ve canlı olan kazazedeleri
saptayarak Kurtarma ekiplerine bildirmektir. Kurtarma ekipleri olay yerine geldiğinde enkazı
ekiplere teslim eden arama ekipleri hızla başka enkazlara doğru

yola çıkarlar. Enkaz arama

çalışmaları farklı aşamaları içerir.

7.1.1. Saha Triyajı
Deprem bölgesine ulaşan arama – kurtarma ekiplerinin yapmaları gereken ilk şey
yıkımların yoğun olduğu bölgeleri saptamaktır. Yani önce yıkımların olduğu çalışılacak
bölgeyi daha sonra da çalışılacak enkazları saptamaktır. Enkazlar saptandıktan sonra sırayla
arama çalışmalarına başlanır. Her bir bina için bir enkaz raporu hazırlanır.

7.2. Enkaz raporu hazırlama
Enkaz raporları çalışılacak binanın yıkılma açısından, enkaz altında kalan kişilerin
sayısına, çalışma güvenliğine kadar her şeyi detaylı olarak içermek zorundadır. Enkaz
altındaki canlıların yerlerinin yaklaşık olarak verilmesi arama çalışmalarının en önemli
aşamasını oluşturur. Zaman kaldığı taktirde, kurtarma ekipleri olay yerine intikal etmeden,
yıkılan binanın basit bir planının çıkarılarak gelecek ekiplere teslim edilmelidir. Bu plan
kurtarma ekiplerini işini kolaylaştırarak zamandan kazanılmasını sağlar. Zamanın depremde
arama- kurtarmada en önemli faktör olduğu unutulmamalıdır. Ekipler ne kadar donanımlı
olurlarsa olsunlar zamana karşı yarışmak zorundadırlar. Enkaz altında kalanların yaşama şansı
geçen her saniye azalmaktadır. Bu nedenle kurtarma ekipleri ne kadar detaylı rapor alırlarsa
kurtarma çalışması o kadar hızlı başlar.

7.3. Emniyet önlemleri
Enkaz raporu hazırlandıktan sonra yapılacak ilk şey aramaya başlamadan önce gerekli
emniyet önlemlerini almaktır. Herhangi bir enkazda emniyet önlemleri olmadan çalışma
yapmaya başlamak yaşamsal risk almak demektir. Bu nedenle arama ve kurtarma ekiplerinin
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çalışma yaparak kendi güvenlikleri için riski noktaların tespitini iyi yapmaları gerekmektedir.
Arama-kurtarmada emniyet anlayışında arama kurtarma personelinin güvenliğinin ilk sırada
olduğu unutulmamalıdır. En riskli arama kurtarma çalışmaları bilinen aksine, enkaz haline
gelmiş binalarda değil tam tersine yıkılmamış, ayakta kalmış ama her an yıkılacak izlenimi
veren binalarda yapılır. Bu binalar ekipler için ciddi yaşamsal riskler oluşturur. Bu binalarda
arama çalışması yapmak nispeten daha kolaydır. Yaklaşarak binanın içine girmeden sesli
arama yapılarak içeride birilerinin olup olmadığı anlaşılabilir. Ancak içeride yaralananlar
varsa seslerini duyuramayabilirler. Bu nedenle sağlıklı kaçış yolları ayarlandıktan sonra
binaya iyice yaklaşılarak hızlı bir arama yapılabilir. Hindistan depreminde yıkılma tehlikesi
olan bir binanın yanındaki enkazdan, tahkimat, gözlem ve hızlı çalışma yöntemiyle AKUT
ekipleri bir kadını canlı çıkarmayı başarmışlardır. Burada önemli olan arama ekibinin riskin
oranını iyi hesaplamasıdır.

7.3.1. Ekiplerin kaçış noktası:
Arama ekibi arama çalışması yapmadan önce personelin acil bir durumda kaçarak,
enkazdan ve kendileri için tehlike oluşturan diğer etkenlerden

hızla nasıl uzaklaşacağı

planlanmalıdır. Bu plan yapılmadan asla enkazda arama ve kurtarma çalışması
yapılmamalıdır.

7.4. Riskli noktaların tespiti
Kaçış yolları saptandıktan sonra enkaz içinde yapılacak çalışmalar için riskli
noktaların tespiti gerekir. Personelin sağlıklı çalışması için riskli noktaların tespit şarttır. Hem
arama hem de kurtarma ekipleri için esas olan güvenliktir. Bu nedenle çalışma güvenliği
sağlanmadan, riskli noktalar saptanmadan çalışmalara başlanamaz. İlk aşamada arama ve
kurtarma ekipleri çalışırken enkazdan kaynaklanan çökmeler, malzeme düşmeleri vb. gibi
risklerin saptanarak tedbir alınması gerekir. Hem arama hem de Kurtarma çalışmalarında basit
hatalar yüzünden arama – kurtarma personelinin kısa süreliğine de olsa enkaz altında kaldığı
vakalar bulunmaktadır. Özellikle tam yıkılmayan binalarda meydana gelen yapısal olmayan
hasarların zarar verdiği insanların kurtarılması aşaması ciddi riskler taşımaktadır. Bilindiği
gibi yapısal hasarlar yıkılan binaların yapı elemanlarının yarattığı hasarlardır. Yapısal
olmayan hasarlar ise yıkılmamış binalarda dairelerin içinde bulunan vitrin, kitaplık, gardrop
vb. cisimlerin vermiş olduğu hasarlardır.

7.5. Çalışma alanının izole edilmesi
Mevcut riskler saptandıktan sonra çalışılacak alanın izole edilmesi gereklidir. Özet
olarak; enkaz üzerinde arama çalışmalarına katılan arama-kurtarma ekipleri dışında hiç
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kimsenin olmaması gereklidir. Bunun iki nedeni vardır. Birincisi enkaz üzerine fazla yük
binmesini önlemektir. İkincisi de enkaz üzerinde bekleyen akrabaların, kurtarma çalışmalarına
sürekli müdahale etmeleridir. Bu müdahaleler hem arama hem de kurtarma ekiplerinin
çalışmalarını olumsuz olarak etkilemektedir. Ancak çalışan personel sayısının kısıtlı olduğu
durumlarda alanda çok fazla sayıda enkaz da varsa ekip liderlerinin ortak kararıyla
afetzedelerden yararlanılabilir.

7.6. Arama aşamasının başlaması
Arama aşaması bir deprem sonrasında enkaz altında kalanları saptamaya çalışmak
başlar. İlk saatlerde en sağlıklı yöntem enkaz civarındak iinsanlardan bilgi almaktadır. Bu
yönrem ilk saatlerde çok olumlu sonuçlar vermektedir. Tüm Marmara Bölgesini etkileyen 17
Ağustos 1999 Gölcük Depreminde sağlıklı arama çalışması yapılamadığı için enkaz altında
kalanların bir kısmına ne yazık ki ulaşılamamıştır. Arama ekiplerinin tüm arama kurallarına
uymaları ve ellerindeki teknolojik aletlere hakim olmaları şarttır. Gölcük Depreminden bir ay
sonra Eylül başında meydan gelen Atina Depreminde bir fabrika binasında yapılan arama
çalışmaları sonrasında bir ülkenin ekibinin dinleme yaparak canlı yok dediği bir noktada
AKUT arama ekibi dinleme yaparak enkaz altında üç canlının olduğunu tespit etmiş.
Kurtarma çalışmaları sonucunda iki kişi enkaz altından sağ olarak çıkarılmıştır. Bu örnek bile
aslında dinleme cihazlarının iyi kullanılmadığı taktirde sağlıklı sonuç vermeyeceğinin en basit
örneğidir. Her arama kurtarma çalışmasına olduğu gibi depremde de öncelikle güvenlik ön
plandadır. Kendi güvenliğini sağlayamayan başkasının güvenliğini sağlayamaz. Dolayısıyla
kurtarmak isteyen, kurtarılacak duruma düşülebilir. Enkaz dinlemesi yapılırken mutlaka kaçış
noktalarının belirlenmesi gerekir.

7.6.1. İhbar mekanizması
İhbar mekanizması enkaz altında kalanlara ulaşmak için en etkili yoldur. İnsanlar
enkaz altından gelen sesleri arama veya kurtarma ekiplerine bildirerek farkında olmadan
onların işini kolaylaştırmaktadırlar. Ancak bazı özel durumlarda ekipler yanıltılabilmektedir.
Örneğin enkaz altında canlı olmamasına rağmen insanlar cenazelerini çıkarılması için yanlış
ihbarlarda bulunabilmektedirler. Bu durum sadece istisnadan ibarettir. İhbar mekanizması
bazı ülkelerin din inanışlarına ve kültürel yapılarına göre işlevsiz de kalabilmektedir. Örneğin
Hindistan depreminde ihbar mekanizması çok işe yaramamaktadır. Çünkü inanışları gereği
ölenler bir üst sınıfta yeniden doğacaklardır. Bu nedenle enkaz altında kalanları aramak için
çaba sarf etmemektedirler. Ancak herkes buna uymamaktadır. Hindistan’da enkaz altından
çıkardığımız iki kişiye de ihbar sonucu ulaşılmıştır.
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7.6.2. Fiziki Arama
Görerek veya duyarak yapılan aramalardır. Arama ekipleri olay yerine ulaştıklarında
enkaz üstlerinde pek kimse kalmaz. Çünkü komşuları onları hızlı bir şekilde enkazın içinden
çıkarmayı başarmıştır. Arama ekipleri daha çok enkaz altında kalan, görülemeyen ancak sesi
duyulabilenleri bulmaya çalışır. Bunun ilk aşaması seslenerek aramadır. Binanın etrafına
arama personeli yerleştirilerek sessizlik sağlanır ve önce üç kez bağırılarak üç kez de metal
bir çubuğa vurularak aşağıya mesaj verilmesi ve sonra aşağıdan gelecek seslerin dinlenmesine
dayanır. Bu birkaç kez tekrarlanır. Sonra köpekle aramaya geçilir.

7.6.3. K-9 Araması
Depremde enkaz altında kalanların bulmak için özel olarak yetiştirilmiş K-9 deprem
arama köpekleri enkaza salınarak arama yapmalar sağlanır. Depremin ilk günlerinde işe
yarayan bu yöntem zaman geçtikçe, kokular arttıkça işlevini kaybeder.

7.6.4. Cihazlı Arama
Delsar ve benzeri dinleme cihazlar aracığıyla yapılan ve en sağlıklı sonuç alınabilen
arama türüdür. Ancak başarılı olunması için bir çok özen gösterilmesi gerekir. Eğer gerekli
özen gösterilirse enkaz altında kalanların inlemelerini, duvara vurmaları veya duvarı
tırmalamaları, hatta kalp atışları bile duyulabilir.


İlk kural çevrede mutlak sessizliğin

sağlanmasıdır. Sessizlik saptandıktan

sonra enkaz altında kalanlar var ise onlarla iletişim kurulması mümkün olmaktadır.


İkinci kural personelin cihazların dilini çok iyi anlamalarıdır. Cihazlar ne kadar

ileri düzeyde olursa olsun yeteneği kendisini kullanan kişinin yeteneğiyle sınırlıdır. Bu
nedenle bu ileri teknoloji ürünü cihazları kullananların cihazlara hakim olmaları şarttır.


Cihazların belli zamanlarda periyodik bakımlarının yapılması çok önemlidir.

Bakımı yapılmayan ve sadece depremde depreme kullanılan cihazlar verimli sonuçlar
vermeyebilir.


Cihaz sensörlerinin enkazın farklı yerlerine yerleştirilmesi sırasında enkazın

tümünü temsil edilmesine dikkat edilmelidir.


Cihaz sensörlerinin enkaz yerleştirilmesi sırasında; sensörun koyulduğu

noktanın düz olması ve sensörle zemin arasında boşluk kalmamasına özen gösterilmesi
gerekir. Aksi taktirde istenen verim alınamaz.
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7.6.5. Raporlama
Her ekip yaptığı çalışmayı raporlamak zorundadır Her arama- kurtarma çalışması
sonrasında; çalışma

yapan ekipler Afet koordinasyon Merkezinden aldıkları formları

doldurarak bu formu teslim edip yeni görev için dinlenmeye çekilir. Eğer kendilerine bir form
verilmemişse, içinde çalışma yapan ekibin isimlerinin, yapılan çalışmanın niteliğinin ve
sonucunun bulunduğu basit bir rapor hazırlayarak Afet Koordinasyon Merkezine sunarlar.
Çalışma yapılan ülkenin bakış açışına göre form istenmiyorsa bile kendileri için basit bir
raporlama yapmak zorundadırlar. Daha sonra bu rapora göre operasyonu tartışılarak yapılan
hatalar ortaya konur ve bu hataların üzerine gidilir.

7.7. Depremlerde Kurtarma çalışmaları
Depremlerde kurtarma çalışmaları uzun eğitimler sonucunda kurtarma personeli
olmayı başarmış uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Ne yazık ki hem 17 Ağustos Gölcük
hem de 12 Kasım Düzce depremlerinde bilinçsiz müdahaleler sonucunda hayatını kaybeden
insanlar olmuştur. Ancak son yıllarda Arama-Kurtarma çalışmalarına verilen önem hem
AFAD hem de birçok sivil toplum örgütü, üniversiteler ve yerel yönetimler tarafından yetkin
kurtarma ekipleri kurulmuştur. Gelinen nokta Türk ekiplerinin Arama ve Kurtarma
çalışmalarında dünyanın önemli ekipleri arasına girmeyi başarmış olmasıdır. AFAD’ın
kurulmasıyla birlikte tüm operasyonlarda yetki kargaşası da sona ermiştir ki bu Türkiye’de en
çok yaşanan sorun idi.

7.7.1. Deprem Bölgesine İntikal ve Enkaza Ulaşma
Deprem haberi alan ekipler hızla kendi Acil Durum Yönetimi birimince yönlendirilir.
Her ekip AFAD' tan gelecek çağrıya göre hareket eder. Eğer söz konusu bölgede ağır bir
hasar var ise ekipler en hızlı bir şekilde olay yerine intikale başlarlar. Olay yerine intikal
konusunda en hızlı davranan ekipler bir kamu kuruluşu olan AFAD ile bir sivil toplum
kuruluşu olan AKUT ekipleridir. Bunun nedeni bu kuruluşların Türkiye’nin her noktasında
örgütlenmiş olmasıdır. Deprem bölgesine ilk ulaşan AFAD ekipleri kriz masasını kurarlar ve
yönetmeliklerindeki maddeler gereği hareket etmeye başlarlar. Deprem bölgesine gelen
ekipler kriz masasına giderek ekipleri hakkındaki dosyayı bırakırlar ve görev beklerler. Son
yapılan düzenlemeler sonrasında hiçbir ekip kendi başına çalışmaya gitmeyerek görev
beklemek zorunda kalmıştır. Eskiden her ekip kendi başına hareket etmekteydi. Görev alan
ekipler arama timlerini göndererek enkaz altında kalanlarla ilgili rapor beklemeye başlarlar.
Arama ekiplerini yönlendirmeye başlamasıyla birlikte kurtarma çalışmaları başlar.
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7.7.2. Emniyetin Sağlanmasına Yönelik Çalışmalar
Hem arama ekipleri hem de kurtarma ekipleri öncelikle çalışma yapacakları alanın
güvenliğini sağlarlar. Enkaza girecek kişilerin herhangi bir acil durum sonucunda kaçacakları
yollar açılır ve kurtarma ekiplerinin rahat çalışmaları sağlanır. Enkaz dışında küçük bir lojistik
birim kurularak hem teknik hem de diğer lojistik konularında destek alınır. Arama ekiplerinin
saptadığı yaşam boşluklarında hayatta kalmış kişilere ulaşmak için çalışmalara başlanır .

7.7.3 Enkaz Altındaki Kişiye Ulaşıncaya Kadar Yapılacak Çalışmalar


Enkaz altında kalmış kişilere ulaşmak için arama ekibinin verdiği rapora göre

bir taktik geliştirilir.


Çalışmalar sırasında enkazı yöneten ekip liderinin direktifleri tartışılmadan

yapılmalıdır.


Enkaz altında birkaç kişi var ise bir kurtarma ekibinin daha çalışması zaman

açısından çok iyi olacaktır. Ancak eğer yeterli ekip yoksa en üstten an altta doğru kurtarma
çalışmaları başlar.


Kurtarma çalışması ya üstten açarak ya da tüneller aracılığıyla yapılır.



Tünel açılacaksa mutlaka tahkimat ekibini de orada olması ve tahkimat

yapması gereklidir. Kurtarma çalışmaları sorasında eğitimsiz gönüllülerden de yardım
alınabilir. Ancak onlara sadece isteneni yapmaları söylenir.


Enkaz altındaki kişiye yaklaşılmaya başlanınca onunla konuşarak morali

düzgün tutulmaya çalışılır.


Kurtarma çalışması uzun sürerse ekiplerin mutlaka vardiyalı çalışmaları

gereklidir. Sürekli çalışmak personelin hata yapmasına neden olabilir.


Enkazda çalışma yapan personel çalışırken bile beslenmeyi ihmal etmemelidir.



Kurtarma çalışmaları sırasında en büyük sorun enkaz altında kalan insanların

yakınlarıyla yaşanır. Bu nedenle onlarla polemiğe girmemek çalışmanın başarısı açısından
çok önemlidir.

7.7.4.Enkaz altındaki kişiye ulaşılınca yapılacak çalışmalar


Enkaz altındaki kişiyle sözlü iletişim önemlidir ve sözü iletişim sırasında kişi

çok daha sabırlı ve sakindir.
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Enkaz altındaki kişiye yaklaşınca eli tutulur. Bunun iki neden vardır. Birincisi

beynin yeniden adrenalin pompalamasını sağlamaktır. Diğer ise elini durumuna göre
konumunu saptamak ve ona göre bir taktik geliştirmektir.


Fiziksel temas sağlanınca ilk olarak ekip doktoru crash sendromunu önlemek

için serum bağlar.


Ardından mutlaka boyunluk takılır.



Enkaz altındaki kişiye asla içecek ve yiyecek verilmemelidir.



Etrafı açılıp yüz yüze gelindiği andan itibaren kurtarılan ile kurtarma personeli

arasında polemikler başlayabilir. Enkaz altındayken çok sabırlı olan kişi yüz yüze gelince
birden saldırganlaşabilir ve personeli kıracak sözler söyleyebilir. Bunun nedeni yüz yüze
geldikten hemen sonra hızlı bir şekilde enkazdan çıkarılacağını sanmasıdır. Kurtarma
personeli bu konuda anlayışlı olmalıdır.


Ekip doktoru kısa sürelerle kişiyi kontrol etmeyi ihmal etmemelidir.



Yüz yüze geldikten sonra kurtarma ekibi aynı ciddiyetle işine devam etmelidir.

Kurtarma ancak hasta ambulansa gönderildiğinde sona erer.


Kişi tam olarak dışarı çıkarıldığında doktor kontrolünde sedyeye alınarak

ambulansa gönderilir.

7.7.5. Görevi Sonlandırma ve Geri Dönüş


Enkazda çalışma sona erdikten sonra enkaz uluslararası

işaretlere

göre

işaretlenir. Bunu nedeni başka bir ekibin bu enkaza gelerek boşuna zaman kaybetmesini
önlemektir. Ancak enkazı terk eden ekibin işaretlemeyi yapmadan önce mutlaka çok iyi bir
dinleme yaparak enkaz altında canlı bir veya birilerinin olmadığından emin olması gerekir.


Malzemeler toplanır ve ekipler kampa dönerken ekip lideri rapor vermek üzere

kriz merkezine gider

7.7.6. Raporlama
Kriz merkezine kurtarılan kişi veya kişilerin isimleri rapor halinde sunulduktan sonra
başka bir enkaz çalışması için görev beklenmeye başlanır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Deprem arama kurtarma çalışmaları son derece ciddiyet isteyen temelinde ciddi bir eğitim alt
yapısının olduğu bir sistemdir. Depremlerde arama kurtarma çalışmaları planlama ile başlar ,
enkaz çalışmaları sona erdikten sonra paylaşım ile sona erer.
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Uygulama
Bir deprem sonrasına yıkım olan bir bölgede içinde canlı olan Enkaz yaklaşmak için nasıl
planlama yapacağınız araştırınız?
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Uygulama Soruları
1. Deprem sonrasında yıkım olan bir binanın enkaz planı nasıl hazırlanır?
2. Bir enkazda canlı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
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Bölüm Soruları
1.

Depremin ilk saatlerinden sonra enkazın derinliklerinde kalmış insanları tespit

etmek için sağlıklı sonuç alınabilen arama türüdür. Ancak başarılı olunması için çok özen
gösterilmesi erekir. Eğer gerekli özen gösterilirse enkaz altında kalan biri varsa bulunma
olasılığı çok fazladır. .
Yukarıdaki metin aşağıdaki arama türlerinden hangisini anlatmaktadır
a)

Köpekle arama

b)

Cihazla arama

c)

İhbarlı arama

d)

Vurarak arama

e)

Seslenerek arama

2.

Deprem haberi alan ekipler hızla kendi Acil Durum Yönetimi birimince

yönlendirilir. Her ekip ………. dan gelecek çağrıya göre hareket eder. Eğer söz konusu
bölgede ağır bir hasar var ise ekipler en hızlı bir şekilde olay yerine intikale başlarlar.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

b)

AFAD

c)

Polis Karakolu

d)

İtfaiye

e)

Jandarma

3.

Enkaz altında kalanları bulmak için nasıl bir çalışma yapılmalıdır?

4.

Fiziki arama nedir?

5.

Cihazlı arama nedir?

6.

Kurtarma sırasındaki riskler nelerdir?

7.

İlk 72 saatin önemi nedir?

8.

Enkaz rapor nasıl hazırlanır ?

9.

Depremde arama ve kurtarma çalışmalarında ne türü önlemler alınmalıdır?

10.

Deprem arama kurtarma çalışmalarında çalışma alanı neden izole edilir?
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8. DEPREM ARAMA -KURTARMA MALZEMELERİ
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde arama kurtarma malzemeleri hakkında bilgi edineceğiz. Bir deprem
çalışması sırasında arama için kullanılan malzemelerin kullanım amacı ve nasıl kullanıldığı,
kurtarma malzemelerinin ne işe yaradığı tek tek anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Deprem kurtarma malzemeleri kaç sınıfa ayrılır?
2. Deprem arama mazlemeleri nelerdir?
3. Deprem arama kurtarma çalışmalarına katılacak personelin kuşamı nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Deprem Arama cihazları

Arama cihazlarının İşlevi

Çeşitli kaynaklar ve internet

Deprem kurtarma
malzemeleri

Kurtarma cihazlarının işlevi

Çeşitli kaynaklar ve internet

Kişisel malzemeler

Kişisel malzemelerin önemi

Çeşitli kaynaklar, ders notları
ve İnternet
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Anahtar Kavramlar

1. Kask
2. Delsar
3. Searchcame
4. Hava yastığı
5. Kesme seti
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8.1. Teknik Kurtarma malzemeleri
Deprem arama kurtarma çalışmalarında yetişmiş personel sayısı ne kadar fazla olursa
olsun ekipman eksikliği veya yetersizliği ekibin başarısını doğrudan etkiler. Bu nedenle arama
kurtarma ekiplerini hem kişisel hem de ekip malzemelerinin tam olması şarttır. Teknik
kurtarma malzemeleri ve kişisel malzemeler çizelge 8.1 ve 8.2 de verilmiştir.
Çizelge 8.1: Deprem arama kurtarmalarında ekipte bulunması gereken teknik malzemeler
Kask

Kafa feneri

Gözlük
Toz maskesi

Dizlik

Çelik Uçlu Bot

Flaşör

Eldiven

Fiber- Plastik malzemelerden üretilen
kasklar arama kurtarma çalışmalarının
vazgeçilmez malzemesidir. Kafaya
gelebilecek darbelerden koruyarak
yaşamsal riskleri önler.
Enkaz çalışmalarında kaska takılarak
kullanılır. Kafada olmasının sebebi
kurtarmacanın
baktığı
yeri
görebilmesini
sağlamaktır.
Ayrıca
kafada olması da ellerin boş kalması
açısında bir avantajdır.
Gözleri tozdan korur
İki işlevi vardır. Depremin ilerleyen
günlerinde koku arttığı için içine vicks
kremi sürülerek takılır ve mentol alınan
kokuyu azaltır. Tabi ciğerlere toz
gitmesini önlemesi de başka bir avantaj.
Enkaz
çalışmaları
sırasında
ani
hareketler bazen uzuvlara çok zarar
verebiliyor. Dizler de enkaz parçalarına
en çok çarpan uzuvlarımızdır. Dizlikler
dizleri ani çarpmalardan korur.
Çelik uçlu botlar, dayanıklı ve dirençli
olmaları nedeniyle arama kurtarma
çalışmalarında önemli bir yer sahiptir.
Karanlıkta
yapılan
çalışmalarda
kurtarılmaya çalışılan yaralının yanına
konarak yerini tespitinde kullanılır.
Yanıp sönerek çalışılan alanı da
gösterir.
Çalışmalar sırasında ellerin zarar
görmemesi için kullanılması şarttır.

Delsar

Kurtarma çalışmaları sırasında enkaz
altındaki canlılarla irtibat kurularak
yerlerinin tespit edilmesini sağlayan son
derece hassas bir dinleme cihazıdır.

Searchcame

Görüntü alınabilecek yerlerde duvar
delinerek ısıya duyarlı kamera içeri
sokulur ve görüntülü arama yapılır.
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Beton ve demir
kesme testeresi

Ağaç
testeresi

Kesme

Beton Kırıcılar

Akülü Kırıcılar

Kesme seti

Ayırma Seti

Jeneratör

Hava Kompresörü

Afetlerde, yıkılan
binalarda,
canlı
kurtarma
operasyonlarında
beton,
mermer, taş zemin ve blokları kırma –
delme
veya
duvarları
kırma
delmede,
dehliz ve tünel açmada
kullanılan bir kırıcı-delici makinedir.
Delmek için sivri, kırmak için çeşitli
genişlikte yassı yassı uçlara sahiptir.
Hava, elektrik ve hidrolik güçle
çalışanları mevcuttur. Daha çok dar
alanlarda kullanılırlar.
Kurtarma çalışmaları sırasında gerektiği
zaman tahtaların kesilmesinde ama asıl
olarak tahkimat yapmak için ağaçları
veya tahtaları kesmede kullanılır
Deprem kurtarma çalışmalarında en çok
kullanılan malzemedir. 27 Kg dan daha
hafif olanlarına kadar birçok türü vardır.
Yıkılan binalarda, canlı kurtarma
operasyonlarında beton, mermer, taş
zemin ve blokları kırma – delme veya
duvarları kırma delmede,
dehliz ve
tünel açmada kullanılan bir kırıcı-delici
makinedir. Delmek için sivri, kırmak
için çeşitli enlere ve yassı uçlara sahiptir.
Hava,
elektrik ve hidrolik güçle
çalışanları mevcuttur. Daha çok dar
alanlarda kullanılırlar.
Dar alanlarda daha küçük kırma veya
delme işlerinde kullanılır.
Trafik kazaları ve depremlerde yıkılmış
yapılardaki kurtarma çalışmalarında
metal, (plastik, ahşap, vs.) Kesme
işlemlerinde kullanılır. Hidrolik ve hava
basıncı ile çalışan hafif ve ağır hizmet
tipleri vardır. Yatay ve dikey olarak
kullanılabilir.
Kesici
ağızları
sertleştirilmiş çeliktendir.
Trafik kazaları ve depremlerde deforme
olmuş araçlar ve yıkılmış yapılarda
sıkışmış canlıları kurtarmada ayırma,
kaldırma, sıkıştırma ve çekme işlemleri
yaparak kullanılır. En kullanışlı olanları
hidrolikle çalışanlarıdır
Deprem arama kurtarma çalışmalarının
enerji
kaynaklarıdırlar.
Enkaz
çalışmalarından, kampın aydınlatılmasına
kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Genellikle 5-10 KW kullanılır.
Elektrikli ve akaryakıtlı tipleri mevcuttur.
225 bar- 310 hava basma kapasitesine
sahiptir. Akaryakıtlı tiplerde benzin
kullanılır.
Temiz
hava
tüpü doldurulabilir.
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Hava yastıkları

Projektörler

Makara sistemi

Yeri belirlenen yaralıya ulaşmak için engellerin uygun
araçlar ile temizlendikten sonra ağırlıkları kaldırarak
uygun pozisyonlar oluşturmak veya stabile etmek, trafik
kazalarında araçları, uçakları, tırları ve ağır iş
makinelerini
kaldırmak,
blokları
birbirinden
ayırmak, delik ve dehlizlere tampon yapmak için en
ideal malzeme hava yastıklarıdır. İçerisine hava
verilerek kullanılır. Yassı, kübik, silindirik ve balon
şeklinde ve çeşitli büyüklüktedirler.
1- Hava Kaldırma Yastıkları 8 Bar basınç İle Çalışır.
2- Kaldırma Yastıkları ( -40 C ) – ( +110 C ) Arasındaki
Isı Koşullarında Çalışır.
3- Ömrü En Az 5 Yıldır.
4- Kaldırma Yastıkları Seti Toplam Değişik Ebatlarda
12 Adettir.
5- 1 Tondan 68 Tona Kadar Ağırlık Kaldırabilir.
6- 2 yastık üst üste veya yan yana kullanılabilir. ancak,
küçük yastığın kaldırma kapasitesi dikkate alınır. Üst
üste kullanıldığında kayma önlenmelidir.
7- Yastıklar kullanılırken altında ve üstünde kesici ve
delici materyal olmamalıdır.
8- Şişme Yüksekliği 7,5 Cm İle 52 Cm Arasında
Değişir
9- Ağırlıkları 0.5 kg ile 26 kg arasında değişir.
10- Boyutlar 15 x 15 cm ile 91 x 91 cm arasında
değişir.
11- Yastık yük altında iken önünde çalışılmamalı,
yanında olunmalıdır.
12- Çalışılacak eğim 30 dereceden fazla olmamalıdır.
Yastıkların %70 yüzeyi yük altına girmelidir.
13- Asla bir destek malzemesi değildir.

Deprem rama kurtarma çalışmalarının ışık
kaynaklarıdırlar ve
250, 500, 1000 watt
gücündedir. Çalışırken bir sehpaya
monte
edilerek sabitlenmelidir. Sehpanın yüksekliği en
fazla dört metreye kadar çıkabilir. Sıcakken asla
dokunulmamalı ve ampullerine el değmemelidir.
Projektör sehpası 4 metreye kadar yükselebilir
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yüksek bir
yerden inilmesine, yaralının bir yerden bir yere
havadan nakledilmesinde, yük naklinde kullanılır.

Emniyet kemeri

Her türlü kurtarma çalışmalarında hem
kurtarmacanın hem de kurtarılanın kullanması
gereken önemli bir malzemedir.

Teknik malzemeler

Başta statik ve dinamik ipler, farklı karabina
türleri , sekizli halka, çeşitli türden perlonlar
olmak üzere birçok teknik malzeme mevcuttur.
Bunların bir arana kurtarma ekibinde olması şarttı

Kaşık sedye

İki parça olduğu için bir yaralının sedyeye
alınmasını kolaylaştıran pratik bir sedyedir.

8. 2. Kişisel malzemeler
Arama kurtarma ekiplerinin kullandığı malzemeler ortak malzemelerdir. Ancak bu
malzemelerin bazılarının kişiye özel olması gerekir. Bu malzemeler 65 veya 80 litrelik bir sırt
çantasına konarak operasyon anına kadar hazır tutulmalıdır. Özellikle giysilerin ve uyku
tulumunun hijyen açısından sadece sahibi tarafından kullanılması çok önemlidir.
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Çizelge 8.2: Bir arama kurtarma ekibi personelini kişisel malzemeleri
Sırt çantası

Operasyonlar sırasında kullanacağınız çanta 65 – 80 litre arasında olmalıdır.
Çantada önemli olanın omuz askıları olduğu düşünülür. Oysa çanta belde taşınır.
Bu nedenle bel kolonu olmayan çanta asla kullanılmamalı. Bel kolonu olmayan
bir çantayla kısa bir süre yüründüğünde bile omuzlar uyuşmaya başlar. Vücuda
tam oturması için ayarlanabilir modellerden olmasında fayda var. Çantalar erkek
ve kadın vücut yapılarına göre farklı tasarlanmıştır. Çanta alırken buna dikkat
edilmeli ekipteki kadın ve erkekler için farklı çantalar alınmalıdır.

Uyku Tulumu- Mat

Kamptaki konfor için muhteşem ikilidir. İkisinin de iyi olması halinde operasyon
sırasında çok rahat edilebilir. Uyku tulumu için operasyonlarda elyaf bir tulum
daha doğru bir tercihtir.. Kaz tüyü uyku tulumları çok daha iyidir ama ıslandığı
zaman biraz geç kurumaktadır.. Elyaf tulumların çabuk kuruma özelliği büyük bir
avantajdır. Tulum alırken özellikle mumya biçimli olmasına dikkat edilmelidir.
Yani tulumunuz, içine girdiğinizde iplerle iyice büzülerek ısı kaybını önlemeli.
Çünkü uyku tulumları vücuda ısı vermez, vücut ısısını korur.

Tulumların

üzerinde kalitesiyle ilgili önemli bir bilgi vardır. Örneğin : Comfort : -5 işareti
tulumunuzun içine iç çamaşırlarınızla girdiğinizde

– 5 oC ye kadar keyifle

uyuyacağınızı gösterir. Extrem : - 5 uyarısı ise elbiseli olarak bu tulumda – 5
C’de titreyerek de olsa donmadan sabahı edeceğiniz anlamına gelir. Tulumunuz

o

ne kadar iyi olursa olsun, matınız kötüyse yine üşürsünüz. Çünkü tulumun altı
yani yere gelen kısmı her zaman 0oC’dir. İyi bir izolasyon malzemesi uyku
tulumunun konforunu artırır. Bunun için de bir tarafı alüminyum olan 08- 1 cm
kalınlığındaki matlar kullanılmalıdır.

İç katman giysiler

İç katman giyisler doğa sporları için üretilmiş özel iç çamaşırlarıdır. Etkinlik ne
kadar kolay olursa olsun belli bir aşamadan sonra terlemeye başlanır. Bu nedenle
iç çamaşırların çabuk kuruyarak, gereksiz enerji kaybını önleyecek türden olması
çok önemlidir. Enerji kaybı konusunda basit bir örnek verebiliriz. Terlediğimizde
iç çamaşırlarımız kısa süre içinde ıslanır. Vücudumuz bir taraftan etkinlik için
efor sarf ederken bir taraftan da iç çamaşırını kurutmak için fazladan enerji
harcamaya başlar. Eğer iç giysilerimiz kolay kuruyan ve kuruduktan sonra
esneyerek bizi rahatsız etmeyen türden ise çok fazla enerji kaybetmeyiz. Yapılan
araştırmalar ıslak iç çamaşırının, kuru iç çamaşırına oranla çok daha fazla ısı
kaybetmemize neden olduğunu göstermiştir.

Bu giysiler sentetik olmalarına

rağmen doğa sporlarında konforu sağlarlar. Eğer giysilerimiz pamuk ve yün gibi
eskiden kullandığımız türden giysiler ise kurumaları çok zor olur ve çok enerji
kaybederiz. Özellikle yün giysiler sürekli kullandığımız giysilerdir. Ancak
ağırdırlar, çok su tutarlar ve kaşındırdıkları için rahatsız ederler.

Ocak

Yemek yapmak için mutlaka çantanıza bir ocak bulunması gerekir. Kampçılıkta
kullanılan

ocaklar operasyonlar sırasında rahatlıkla kullanılabilir.

En basiti
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özellikle yaz aylarında çok işe yarayan bütan veya bütan- propan tüplerdir.
İspirtoyla çalışan türleri de çok verimlidir. Benzinli ocaklar ise her türlü
koşullarda yüksek verimle yanar. Çadırın içinde ocak yakılması, çadırın aniden
tutuşmasına neden olabilir. Özellikle benzinli ocaklarda ilk yakışta aniden
yükselen alev çadırı tutuşturabilir.

Tozluk

Tozluklar ayakkabılarımızla pantolonumuz arasındaki boşluğu kar, su, çamur,
toprak ve çakıl gibi etkenlerden korumak için kullanılır. En iyi ayakkabı bile diz
derinliğindeki karda veya çamurda tozluk olmadan bir işe yaramayacaktır.
Fermuarla kapanan tozluklar günümüzde yerlerini önden kapanan tozluklara
bırakmaya başlamıştır. Ayakkabı altından geçen kısımlarda neopren uzun ömrü
ve kullanım kolaylığıyla dikkat çeker. Tozluk seçerken ayakkabıya iyi oturmasına
ve alt kısmında ayakkabıyla tozluk arasında fazla boşluk kalmamasına özen
gösterilmelidir. Tozluklar genelde su geçirmez malzemelerden yapılır. Nefes
alabilir / Su geçirmez kumaşlar tozluklarda da bazı açık avantajlar sunar.

Termos

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

Çakı, Kaşık, çatal

Üçünün bir arada bulunduğu setlerden olması pratikliği sağlar

Bivak torbası

Acil durumlarda gecenin dışarıda sağlıklı olarak geçirilmesini sağlayan, su
geçirmez kumaştan yapılmış torbaya benzer bir malzemedir.

Alüminyum

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

battaniye
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Arama Kurtarma çalışmalarında kullanılacak malzemeler çalışmanın başarısını doğrudan
etkiler. Personelin eğitimli ve tecrübeli olmasının yanı sıra amacına uygun malzeme kullanımı
çok önemlidir. Tek bir eksik malzeme bile çalışmaların aksamasına neden olur.
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Uygulama
İnternetten deprem arama kurtarma malzemelerinin nasıl kullanıldığını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Delsar ve Searchcame nasıl kullanılır? Araştırınız
2. Hava yastığı nasıl kullanılır? araştırınız.
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Bölüm Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi enkaz altında kalan biri ile iletişim kurmak için
kullanılan dinleme malzemesidir?
a)
Delsar
b)
Searchcame
c)
Kulaklık
d)
Megafon
e)
Tencere
2.
olmalıdır.

Arama kurtarma çalışmalarında ekip üyelerinin giydiği bot ………………..

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
Geniş
b)
Dar
c)
Boğazlı
d) Çelik uçlu
e)
Bağcıksız
3.
Trafik kazaları ve depremlerde deforme olmuş araçlar ve yıkılmış yapılarda
sıkışmış canlıları kurtarmada ayırma, kaldırma, sıkıştırma ve çekme işlemleri yaparak
kullanılır. En kullanışlı olanları hidrolikle çalışanlarıdır
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)

Jeneratör
Ayırma seti
Kesme seti
Hava yastığı
Hava kompresörü

4.
Arama kurtarma çalışmaları sırasında yüksek bir yerden inilmesine yaralının bir
yerden bir yere havadan nakledilmesine ve yük nakline yardımcı olan sistem aşağıdakilerden
hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Karabina sistemi
Sekizli halka sistemi
Makara sistemi
Emniyet kemeri sistemi
Perlo sistemi
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5.
…………. ayakkabılarımızla pantolonumuz arasındaki boşluğu kar, su, çamur, toprak
ve çakıl gibi etkenlerden korumak için kullanılır. En iyi ayakkabı bile diz derinliğindeki karda veya
çamurda bu malzeme olmadan bir işe yaramaz.

Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)
b)
c)
d)
e)

Tozluk
Çamurluk
Bivak torbası
Balaklava
Baf

6.

Hava yastığı ne zaman kullanılır?

7.

Kesme ayırma seti nerelerde kullanılır?

8.

Kafa feneri neden önemlidir?

9.

Jeneratörler hangi aşamada kullanılır?

10.

Işıldakların kullanım amacı nedir?

11.

Kişisel malzemelerin önemi nedir?

12.

Toz maskesi ne işe yarar?

13.

Delsar hangi aşamada kullanılır

14.

Searchcame hangi aşamada kullanılır?

15.

Kaşık sedye arama –kurtarmanın hangi aşamasında kullanılır ?
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9. DAĞDA VE DOĞADA ARAMA KURTARMA

143

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde dağda ve doğada arama kurtarma çalışmalarının ilk haber alımı
aşamasından kayıp kişi veya kişilerin bulunarak güvenli bir noktaya nakledilmesine kadar
olan süreçleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Doğada insanların sık sık kaybolmalarının nedeni, nedir?
2. Doğada kybolan bir insan nasıl aranır ?
3. Müdahale planlaması nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

İnsanların kayıp olma
nedenleri

Kaybolma nedenlerini
öğrenme ve bunu
eğitimlerde kullanma

Çeşitli kaynaklar ve internet

Arama teknikleri

Arama tekniklerini
öğrenilmesi

Arama teknikleri üzerine var
olan vakaların incelenmesi

Kurtarma teknikleri

Kurtarma tekniklerini
öğrenilmesi

Çeşitli kaynaklar ve
vakaların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar

1. Arama
2. Nakil
3. Müdahale

147

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 ki doğrusu
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. Böyle bir
çalışmada bazen personel eksikliği görülebilir ve arama kurtarma ekibi esksik olabilir. Ancak
koşıllar ne oursa olsun arama ekibi en az iki kişiden oluşmalıdır. Arama ve Kurtarmanın
başlangıç aşaması, olay yerine ulaşım, arama, bulma kurtarma ve nakil aşamalarının her biri
ciddi planlamalar gerektirir. Bu planlamaların çok önceden yapılarak herhangi bir ihbar
sonrasında ani tepki verilmesi çalışmanın başarının artırır. Yani ihbarı alan ekip olayın
düzeyine göre ne yapacağını önceden bilmeli ve bu konuda eğitimler almış, tatbikatlar yapmış
olmalıdır.
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9.1. İnsanlar Neden Kaybolur?


Plansızlık



Dikkatsizlik



Panik



Yetersizlik



Yorgunluk



Kestirme hevesi



Navigasyon bilgisi eksikliği



Teknik yetersizlik



Malzeme yetersizliği

9.2. Müdahale Planlaması
9.2.1.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.

9.3. Arama Planlaması
Var olan 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 kişini 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 etkinliğe uygun mu?
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Yiyecek durumları nasıl? Kaç günlük yiyecek aldılar?



Kaç gün sonra döneceklerini söylediler?



Giysileri ne renk?



Doğa deneyimleri ne kadar?



Rotaları üzerinde tehlikeli etaplar 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. )



Cep telefonu yanında mı?

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

Bu nedenle kaybolma vakasına ne kadar çabuk müdahale edilirse

kaybolanları bulma olasılığı o kadar artar.
Arama içeriden dışarıya doğru daire çizerek yapılmalıdır. Kaybolanların sayısına ve
bölgenin büyüklüğüne göre arama ve kurtarma grup sayısı ayarlanır.
Arama ve kurtarma çalışmaları koordinasyon merkezi tarafından başlatılır ve yine
merkez tarafından sona erdirilir. Grup liderleri bu konuda koordinasyon merkezinin
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.

9.3.1. Kayıp Kişi davranışları


Kayıpların sürekli hareket edeceği hatta gece de hareket edeceği unutulmamalıdır.
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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 halindeyse ayrı hareket etmezler.



Panik olmayan kişinin kaybolduğunu anladığı yerde durup beklemesi lazımdır. Diğer
türlü arama personeli ile aranan arasında saklambaç oynanmaktadır. Ne yazık ki
kaybolan kişiler çoğunlukla panik halinde hareket ederler



Bazı durumlarda kayıp kişi istemeyerek (bir şey düşürme) veya isteyerek (işaretleme)
iz bırakabilir. Arama yaparken bu izlere dikkat edilmelidir.

9.3.2. 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 etkili arama
yöntemlerinden biri çizgi halinde aramadır. Arama ekipleri alanın durumuna göre birbirlerine
çok yakın da olabilirler biraz uzak da. İki kişi arasındaki uzaklık asla göz tarama alanını
geçmemelidir. Aksi taktirde kayıp kişiyi görmeden geçme olasılığı çıkar ortaya. Kare veya
daire şeklindeki aramada ise kayıp kişinin son görüldüğü yerden itibaren genişleyerek yapılan
aramadır.

9.4. 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 ambulans gerekli mi? gibi sorular kurtarma ekibinin stratejisini belirler.

9.4.1. Basit kurtarma:
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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,
ambulansla veya bir helikopter aracılığıyla en yakın sağlık kurumuna nakledilmesidir.

9.4.2. Teknik Kurtarma:

Dağ kurtarma çalışmalarının asıl zorlu kısmı budur. Çoğunlukla Dağda tırmanış
sırasında mahsur kalan veya kaza geçirmiş kişileri kapsar. Dağda kaybolma ve dağ
kazalarının ana nedeni Çizelge 9.1 de gösterilmiştir. Kazazedenin bir dağcının teknik
malzemeler yardımıyla deneyimli dağcılar tarafından güvenli bir yere indirildikten sonra
helikopterle alınarak en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesidir. Bu kurtarma çalışmaları daha
çok dikey kurtarmalardır.

Çizelge 9.1 Dağ kaybolmaları ve dağ kazalarının ana nedenleri
Kişiden kaynaklanmayan

Kişiden kaynaklanan

Malzeme yetersizliği
Hava şartları
Çığ
Rotanın zorluk derecesi
Taş düşmesi
Yıldırım

Bilgi yetersizliği
Tecrübe eksikliği
Fiziksel yetersizlik
Antrenman eksikliği
Dikkatsizlik
Aşırı enerji harcanması
Özgüven fazlalığı
Panik
Disiplinden kopmak
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Doğada Arama Kurtarma çalışmalarında ilk haber alımı çok önemlidir. Elde edilecek
verilere göre ekipler planlama ve stratejilerini yaparak aramaya başlarlar. Arama ekiplerinin
kayıp kişi davranışlarını çok iyi bilmeleri gerekmektedir.
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Uygulama
Doğada kaybolan biri ile ilgili bir haber aldığınızda nasıl davranmanız gerektiğini aşama
aşama tartışınız
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Uygulama Soruları
1. İlk haber geldiğinde nasıl davranırsınız?
2. Aramaya çıkacak ekibi nasıl yönlendirirsiniz?
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Bölüm Soruları
1.
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 ekip
çıkarılarak …………………. yapılabilir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a)

İlk arama

b)

Nihai arama

c)

Keşif araması

d)

Vadi araması

e)

Düz arama

2.

Dağda ve doğada en etkili arama yöntemlerinden biri çizgi halinde aramadır.

Arama ekipleri alanın durumuna göre birbirlerine çok yakın da olabilirler biraz uzak da. İki
kişi arasındaki uzaklık asla ……………….geçmemelidir. Aksi taktirde kayıp kişiyi görmeden
geçme olasılığı çıkar ortaya.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.
a)

Göz tarama alanını

b)

Omuz mesafesini

c)

30 metreyi

d)

32 metreyi

e)

40 metreyi

3. 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,
ambulansla veya bir helikopter aracılığıyla en yakın sağlık kurumuna nakledilmesidir.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır? (Kolay)
a)
b)
c)
d)
e)

Arama Planlaması
Kurtarma Planlaması
Basit Kurtarma
Teknik kurtarma
Karmaşık kurtarma
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4. Bu planlamayı yaparken ilk olarak kayıp kişinin durumunun ne kadar acil olduğu
sorgulanır. Nakli yapılacak kişinin sağlık durumu nedir, yarası var mı? Nakil için helikopter
veya ambulans gerekli mi? gibi sorular stratejiyi belirler.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır? (Kolay)
a)
b)
c)
d)
e)

Arama Planlaması
Kurtarma Planlaması
Basit Kurtarma
Teknik kurtarma
Karmaşık kurtarma

5. İnsanlar doğada neden kaybolur?
6. Kaybolan bir insan nasıl davranmalıdır?
7. Kayıp kişi davranışları nelerdir?
8. Kayıp kişilerin malzeme durumu neden önemlidir?
9. Arama planlamasında nelere dikkat edilmelidir?
10. Acil Durum Müdahale Planlaması nasıl yapılır?
11. Bir arama ekibi en az kaç kişi olmalıdır?
12. Keşif ekibinin görevleri nelerdir?
13. Doğada kaybolmalarda kişiden kaynaklanan sebepler nelerdir?
14. Doğada kaybolmalarda kişiden kaynaklanmayan nedenler nelerdir?
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10 . ÇIĞDA ARAMA KURTARMA
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?

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

1. Çığ nedir?
2. Çığ çeşitleri nelerdir?
3. Çığdan kuturlam yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Çığın oluşum nedenleri

Çığın nasıl oluştuğunu

Çeşitli kaynaklar ve internet

Çığdan nasıl korunabiliriz

Çığdan nasıl korunacağımızı

Türkiye ve dünyada var olan
vakaların incelenmesi

Çığda arama kurtarma

Çığda nasıl arama ve
kurtarma yapıldığını

Çeşitli kaynaklar ve
vakaların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
1.Çığ
2.Rüzgâr altı yamaç
3. Tabaka çığı
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10.1. Kar çığı Nasıl Oluşur?
Su buharının sıvılaşmadan buza dönüşmesi ve bu nedenle ağırlaşan kristallerin zemine
yapışarak

stabil olmayan bir ortam oluşturması çığın önemli nedenlerinden biridir. Kar

yeryüzüne indikten hemen sonra hızlı bir değişim sürecine girer. Bu değişim süreci kendini
kar kristallerinin üzerinde kendini gösterir.
İlk karın yere düşmesinden sonra yağan her kar, belli bir süre sonra 1-2 metre
kalınlığında bir tabakalar dizisi oluşturur. Yeni yağan kardaki hava oranı % 90 ın üzerinde
olabilir. Bu oran buza dönüşmüş karda % 20 ye kadar inebilir. Toprağa veya ana kayaya yakın
tabakalarda aşağıdaki özellikler gözlenir.


Altıgen kristalli yapıya sahip en üstteki toz kar 1 m3 de 100 kg ağırlığa ulaşır. Bu

kesimde T<0 0C dir. Başka bir deyişle sıcaklık sıfırın altındadır.


Aşağı kesimlerde ise kar gittikçe ağırlaşmaya başlar. Bu kesimde 1 m3 kar 500

kg ağırlığa kadar ulaşabilmektedir. Bu bölge üste göre daha sıcaktır.


Zeminde ise 1 m3 e düşen kar miktarı daha da artmaktadır. Bu bölge üste göre

daha sıcaktır. Ayrıca en üstte ısı ne olursa olsun (Örneğin 20 oC) zemin her zaman 0 oC
civarındadır.
Böylece ilk yağdığında aynı kristal yapıya sahip kar kristalleri bulundukları tabakanın
durumuna göre farkı dayanımlara ve kristal yapılarına sahip heterojen kar tabakaları
oluştururlar. Aradaki bu heterojenlik çığı oluşturan ana etknelerden biridir. Aşağıdaki daha
sıcak katmanlardan buharlaşan su üst kesimlere doğru çıkarken ısı azaldığı için tekrar donar.
Bu olay sırasında bazı tabakalar, altlarındaki buz kristalleri sayesinde kayabilecek
pozisyonlara gelirler. Bu durumdaki üstteki kar tabakası alttakine adeta pamuk ipliğiyle
bağlıdır. Böyle bir tabaka bir dağcı veya kayakçı tarafından kesildiği zaman stabilitesi
bozulan kar tabakası, altında bulunan buzlu zemin üzerinde yamaç aşağı kaymaya başlar. Sert
kar üzerine yeni yağan kar, iki sert tabaka arasında yeni yumuşak bir tabakanın bulunması,
yağan kardan sonra aniden havanın ısınması çığın bir çok nedeninden sadece bir kaçı.
İsviçrede çığ dinamiği üzerine yapılan araştırmalar bir kar örtüsünün kendi kendine
kayabilmesi için zayıf

bir katmanın üzerinde 10 metre kalınlığında bir karın olması

gerektiğini ortaya koymuştur. Yine hem İsviçre hem de Fransa’da yapılan çalışmalar, aniden
meydana gelen gürültünün veya yüksek sesin çığ oluşumu üzerine çok önemli bir etkisinin
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olmadığını ortaya koymuştur. Bu durumda çığı düşüren ana etkenin yamaç duraylılığını bozan
hareketler olduğu söylenebilir.

10.2. Çığ Türleri
İki farklı çığ türü vardır. Tabaka Çığı ve Toz Kar (veya gevşek kar çığı) Çığı. Bunlar
çeşitli araştırmacılar tarafından kendi içinde daha detaylı olarak da sınıflandırılmaktadır.

10.2.1. Tabaka Çığı
Farklı dayanımlara sahip birkaç kar tabakasının bulunduğu bölgelerde kar tabakası
üzerine yapılan baskı sonunda, tabakanın veya tabakaların kırılarak zayıf veya rekristalize
olmuş tabakalar üzerinde hızla aşağıya doğru akması soncunda oluşurlar. Yamaçtan kopan bir
tabaka çığı saatte 140 km hıza kadar ulaşabilir. Çığ hareket halindeyken sadece kar akmaz.
Tabandan koparılan küçük ve iri kaya bloklarıyla birlikte korkunç bir güç olarak iner. Böyle
bir çığın uyguladığı basınç 30-40 ton/m2 dir. Davosta bir çığ düşmesinden sonra yapılan
ölçümde 100 ton/m2 basınç ölçülmüştür. Yoğunluk bazen 200 kg/m3 e kadar çıkabilir. Bir
duvarın ykılması için gereken basıncın 0.5/m2 olduğu düşünüldüğünde çığın tahrip edici
gücünün boyutları daha iyi anlaşılabilir. Tabaka çığları blok halinde kayarlar ve üzerlerinde
ne varsa kendileriyle birlikte sürüklerler. Dolayısıyla tabaka çığına yakalanan veya tabaka
çığının oluşmasına neden olan biri çığın hangi noktasında olursa olsun çığla birlikte hareket
eder.

10.2.2.Toz Kar Çığı
Toz kar çığları kuru veya gevşek kardan oluşur. Bir toz çığı tepeden aşağı hızla inen
ağır bir bulut gibidir. Önce yavaş başlayan hareket üçgen şeklinde genişeyerek ve hızlanarak
devam eder. Böyle bir çığa yakalanan bir canlı basınctan önce akciğerlerine pompalanan karhava karışlımı yüzünden yaşamını kaybeder.

Tabaka çığlarından daha hızlı olan toz kar

çığlarının yoğunlukları 5-10 kg/m3, akış hızları 300 km/saat ve basınçları ise 3-4 ton /m2 ye
kadar ulaşabilir. Bu değerler, evlerin çöküp çığ altına kalmasına, ormanların tahrip olmasına
neden olur. Gevşek kar çığları ise kar yağdıktan sonra havaların ısınması ile ortaya çıkar.
Yamaç aşağı esen Fön rüzgarları da bu ısınmaya katkıda bulunabilir ki zigana olayında fön
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rüzgarlarının etkisini araştırlması gerekir. Sıcak hava ile ıslanan karın

stabilitesini

kaybederek yamaç aşağı doğru hızla akması sonucunda oluşur.

10.3. Kar Çığını Oluşturan Ana Etkenler
10.3.1. Yamacın Eğimi
Çığ için bazı parametreler çok önemlidir. Bunların başında yamaç eğimi gelmektedir.
(Ancak çığda yamaç eğimi denince sadece kendi bulunduğunuz yamacın eğimi anlaşılmamalı.
Çünkü dağlarda çığlar bazen o kadar güçlü gelir ki vadinin karşı yamaçlarının en üst
kesimlerine kadar çıkabilir.)


Yamaç eğimi 30 dereceden az olan bölgelerde çığ riski oldukça azdır.Çok büyük

bir yük binmedikçe kayma olmaz, olsa da çok kısa mesafede bir kar oturması meydana gelir.


Yamaç eğimi 55 deredecen büyük bölgelerde de çığ riski oldukça azdır. Bu

kesimlerde yağan kar dik eğimde fazla tutunamaz ve hemen iner. Böylece büyük çığlar için
kar birikimi engellenmiş olur.


Yamaç eğimi 28-55 derece olan kesimler çığ riskinin en fazla olduğu

kesimlerdir. Bu kesimlerden geçerken çığ geçişleri için gereken tedbirleri alıp geçmekte fayda
var.

10.3.2. Yamacın Yönü
Kuzey yamaçlar : Kuzey yamaçlar dağlarda uzun süre güneş alamayabilir.

Bu

durumda karın sertleşmesi de daha uzun sürer. Bu olay iki sert tabakanın arasında yumuşak
bir tabakanın oluşmasına neden olur ki bu tabaka dizilimi çığ için idealdir. Kış aylarında
kuzeye bakan yamaçlar potansiyel çığ riski taşırlar. Bahar aylarında ise tam tersi olur.
Havaların ısınmasıyla birlikte tabakalar erimeye ve birbirine daha sıkı bağlanmaya başlarlar.
Böylece bahar aylarında kuzey yamaçları çığ açısından daha az risk taşır.
Güney Yamaçlar: Güney yamaçlarda ise ısı sürekli değiştiği için kar kristallerinin
gündüz eriyip gece donmalarına neden olur. Kış aylarında bu yamaçlar çok riskli değildir.
Sürekli güneş aldıkları için kar tabakaları hızla birbirine kenetlenebilir. Hızlı donma tabakalar
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arasında zayıf tabaka oluşmasına engel olur. Güney yaçamlarda çığ genellikle ilk kar sonrası
düşebilir.Yağan kara rüzgarın taşıdığı karlar da eklenince çığ oluşabilir. Eğer bulunduğunuz
bölgede güney yamaçlarından çığ düştüğünü görüyorsanız bu kuzey yamaçlarında bir kaç
gün sonra çığ düşebileceği anlamına gelir. Kış aylarında güvenli olan bu yamaçlar tam tersine
bahar aylarında çok risklidir. Ancak baharda en çok risk taşıyan yamaçlar bu yamaçlardır.
Nedeni ise baharda daha güçlü gelen güneş ışınlarının karı yumuşatmasıdır.

10.3.3. Rüzgarın Yönü
Rüzgarın esme yönüne göre etkinlik düzenlenen bölgede çığ riskinin olup olmayacağı
çok rahat bir şekilde anlaşılır. Yağışlı bir havada rüzgar arkanızdan geliyorsa kar
yürüdüğünüz yamacın arkasına birikir. Kornişler ters tarafta kalır. Bu tür ortamlar

çığ

açısından daha güvenlidir. Rüzgar yoksa bile kaya, ağaç veya otların diplerine bakarak
bölgede son zamanlarda esen rüzgarın hakim yönünü ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer ağaç ve
kaya diplerinde biriken kar yürüdüğünüz yönün tersine ise, yani siz yürürüken biriken karları
görüyorsanız

rüzgar sizin arkanızdan esmiş demektir ve çığ riski azdır. Ama kar

yürüdüğünüz yönde birikmişse rüzgarın karşınızdan estiğini gösterir.

Bu durumda

yürüdüğünüz vadilerin size bakan yamaçlarında büyük kar birikimi olacağı anlamına gelir ki
ciddi bir çığ riski vardır. Bu yamaçlarda kornişler ve sertleşmemiş bol kar, alttaki sert zemin
üzerinde kaymaya hazırdır.

10.3.4. Yamacın niteliği
Kaçkar dağları gibi yamaçları çimenlerle kaplı dağlarda çığ düşmesi çok daha
kolaydır. Kayalık zemin veya ağaçlarla kaplı zeminlerde çığ düşmesi daha zor olur. Çünkü bu
objeler çığ düşmesini engellerler. Ancak kar çok yoğun yağarsa kayalık kesim kısa sürede
kapanır. Rekristalize olan kar kristalleri yüzünden etrafındaki karlarla tek parça haline gelir.
Kayalık kesimler ancak böyle bir durumda üzerlerinden kar akmasına izin verebilirler.Yağan
kar kayalıkları kapattıktan sonra buradan da çığ düşme riski olabilir. Ağaçlar çığ parkuru
içinde çığ engelleyebilirler. Ancak yüksek dağların yamaçlarından vadilere inen çığlar orman
da dahil önlerine ne çıkarsa tahrip ederler.
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10.3.5.Yamaç Profili
Çığlar genellilke V profile sahip vadilerden akar. En ideal çığ parkurları bu tür
vadilerdir. Ayrıca dış bükey yamaçlar iç bükey yamaçlara göre daha fazla potansiyel risk
taşırlar. Geniş yamaçlardan akarak vadilere biriken karlar en tehlikeli ve tehrip edici çığları
oluştururlar.

10.4. Ülkemizde Çığ Riski Olan Bölgeler
Ülkemiz aslında her yıl çığdan onlarca insanın yaşamını kaybettiği bir çığlar ülkesi,
Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere yoğun kar
yağışının olduğu her yer potansiyel çığ parkurları barındırıyor. Bingöl, Tunceli ve Bitlis Çığ
olaylarının en çok görüldüğü illerin başında geliyor. Can kaybı göz önüne alındığında çığ,
depremden sonra sonra ikinci sırada gelmekte. Türkiye’de ulaşılabilen çığ kayıtlarından yola
çıkıldığında, günümüze kadar son iki kazayı da göz önüne alırsak 1229 çığ olayında 1428
kişi yaşamını yitirmiş. Yıllara göre ise en çok çığ olayını meydana geldiği yıl 1992 yılı olarak
saptanmış. Bir yılda 157 çığ vakasında tam 447 kişi yaşamını kaybetmiş. Yine 1976 yılı da
kara bir yıl olarak tarihe geçmiş. Bu dönemde de 23 olayda 261 kişi yaşamını yitirmiş.
Dağcılarını yaşadığı çığ kazaları bu rakamlar karşında biraz sönük kalıyor gibi. Ama
Aladağlardaki 4 dağcının, Palandökene 6 kayakçının ve Ziganadaki yürüyüşçülerin başına
gelenler dağcılık adına büyük çığ kazaları.

10.5. Çığda Hayatta Kalma Şansı
ABD, Kanada, İsviçre, Fransa, İtalya ve İsviçre gibi yoğun çığ olaylarının yaşandığı
ülkelerdeki aşağıdaki çığ istatistiği ortaya çıkmıştır.


Yüzeyde kalmayı başarabilmiş bir kişinin hayatta kalma oranı :



Çığa yakalanmış ve vücudunun bir uzvu veya tümü kar

altında kalmış bir kişinin hayatta kalma oranı


% 80

% 40-45

Ağaçlar ve binalar tarafından korunan birinin hayatta kalma oranı : % 50-55
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Çığ sonucu ölmleri % 65 i boğulma, % 25’i ağaç, kaya vb objelerin çarpması % 10’u
ise hipotermi ve şok sonucu olmuştur.
ABD de yapılan bir çalışmada ise aşağıdaki ilginç bulgulara ulaşılmıştır. Bu
istatistikler çığ kazasına erken müdahalenin ne kadar önemli olduğunu en büyük kanıtıdır.


Kazazedelerin % 20’si kar altında 30 dakikadan fazla yaşamıştır



Kazazedelerin % 13 ü kar altında 1 saatten fazla yaşamıştır.



Kazazedelerin % 7’si kar altında 2 saatten fazla yaşamıştır.



Kazazedelerin % 4’ü kar altında 3 saatten fazla yaşamıştır.

10.6. Çığdan Korunma
Yapılan çalışmalar çığa yakalanıldığında sağ kalabilmek için dört farklı strateji
uygulamak gerektiğini ortaya koymuştur.
1. Çığa yakalanmamaya, yakalanırsanız da gömülmemeye çalışın. Sırtüstü yüzme
pozisyonu alarak çığın kanarlarına doğru digilrmeye çalışılmalıdır.
2. Gömülmem için uğraşılarak hava almaya çalışılmalıdır
3. Çığla sürüklenen ve çarparak ölüme veya yaralanmaya neden olacak kaya, ağaç
vb. gibi cisimlerden korunmaya çalışılmalıdır.
4. Bağırarak dikkat çekmeye çalışılmalıdır.


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. Bu testlerden en kolayı ve uygulanabilri olanı küçük bir çığ profili
açarak kar tabakalarını durumunun kontrol etmektir. Yani iyi bir çığ tahmini ile olabilecek
kazaların büyük bir kısmını önleyebilirsiniz.


Bol yağışlı dönemlerden

sonraki 5-10 günlük dönelerde dağa gitmemeye

çalışın. Güneş çıksın tüm karlar otursun ve düşebilecek çığlar düşsün. Ondan sonra rahatlıkla
dağa gidebilirsimiz ama bu yine de çığ düşmeyecek anlamına gelmiyor.


Çığ profili açmayı ve kar katmanlarını yorumlamayı iyice öğrenmeden kış

tırmanışları yapmayın.
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Gittiğiniz bölgelerde çığ ile ilgili en sağlıklı bilgiyi yerel halktan alın. Yıllardır

bölgede yaşayan insanlar çığ riski olan bölgeleri çok iyi bilirler.


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.


Tabaka çığı blok olarak hareket ettiği için çığın kenarında iseniz çığla birlikte

hareket etmeden önce ilk birkaç anda kazmanızla zemine tutunarak çığ bloğundan ayrılmaya
çalışın. Hareket hızlandıktan sonra kaçmanız mümkün olmaz.


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.


Çığdan kaçamıyorsanız 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.


Çığa yakalandığınızda ise bağırarak dikkat çekmeye çalışın. Çığla hareket

etmeye başladığınızda ise yüzmeye benzer hareketler yaparak yüzeyde kalmak için çaba sarf
edin.


Hareketiniz her zaman kenarlara doğru olsun. Çünkü çığ profilli vadilerin

morfolojik yapısı gereği aşağılara doğru iyice kalınlaşarak iner. Kenar kısımlarda kalırsanız
bulunmanız daha kolay olur. Eğer elinizde baton varsa, en kısa zamanda atın. Hareket
serbestinizi kısıtlar. Bir malzemeye bağlıyken daha zor mücadele edilir.


Bazı kaynaklar sırt çantasının yüzeyde kalmak için işe yarayabileceğini söyler

ancak ağır sırt çantalarının manevra yeteneğini kısıtladığını da unutmamak gerekir. Ancak
sırta kalmasının da hem omuriliği koruma hem de çığ sonrasında yedek giysi ve ilk yardım
malzemesi bulma gibi avantajlarını da unutmamak gerekir.


Bu arada ağzınıza burnunuza kar girmesini önlemeye çalışın.



Eğer karda sürüklenirken bilincinizi kaybetmemişseniz karın nerede olduğunuzu

takip etmeye ve kara ne kadar gömüldüğünüzü tahmin etmeye çalışın. Çünkü çığda kalanlar
için alt üst kavramı yok olur. Birkaç cm altta bile olsanız yön duygunuz yok olduğu için dışarı
çıkamayabilirsiniz.


Çığ altında iseniz karın hareketi tam olarak durmadan yani kar henüz tam

donmaya başlamadan önce yüzeye çıkmak veya yaklaşmak için karı tekmelemeye çalışın.
Böylece etrafınızda az da olsa nefes alacak bir boşluk oluşturabilirsiniz. Karın hareketi
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durduktan sonra hızla bir donma reaksiyonu gerçekleşeceği için boşluk yaratmanız zor
olabilir.


Bu hareketi yaparak bir hava boşluğu yaratabilirsiniz. Buradan da kolunuzu

dışarı çıkarmayı başarabilirseniz bir hava boşluğu yaratmış olursunuz.


Eğer bir boşluk yarattıysanız oksijeni hızla tüketmeyin. Daha yavaş nefes alıp

verin. Karanlık sizi paniğe sürükleyebilir.


Çığ düşen bir yerden ikinci bir çığ gelme olasılığı her zaman yüksektir. Bu

nedenle çığ düştükten sonra artık çığ riski kalmadı diye yolunuza devam ederseniz hata
yaparsınız. Geri dönmek dağda ayıplanacak bir şey değil.

10.7. Çığ Altında Kalmaktan Kurtulanların Yapacakları


Panik olmayın. Güvende olduğunuza inanıyorsanız yüzeyde olanları ilk aşamada

kurtarın.


Bu arada biri hemen yardım çağrısı yapsın.



Bulunduğunuz noktanın güvenli olup olmadığını kontrol edin. Düşebilecek

ikinci veya üçüncü çığlara karşı dikkatli olun.


Hemen bir durum tespiti yapın. Kaç kişi olduğunuz, kaç kişinin kurtulduğunu ve

kaç kişinin kar altında olduğunu tespit edin.


Kar altında kalan arkadaşlarınızın en son görüldükleri yeri işaretleyin



Elektronik arama cihazınız varsa hemen devreye sokun.



Çığ sondanız varsa arama çizgisi oluşturarak arakadaşlarınızı en son görüldikleri

yerden itibaren aramaya başlayın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Çığ ülkemizde depremden sonra en çok can kaybına neden olan ikinci doğa olayıdır.
Bilinenin aksine çığın oluşması için sadece gürültü şart değildir. Hatta bu en son nedenlerden
biridir. Çığ oluşumu için, meteorolojik ve topoğrafik koşullar daha önemlidir. Çığ kurtarma
çalışmalarının en riskli yönü çığ oluşan bir noktada yine çığ oluşma riskidir.
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Uygulama
İnternetten çığ videoları izleyerek çığların oluşumu ve çığdan korunma hakkında
pratik bilgiler edinin.
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Uygulama Soruları
1. Çığ nasıl oluşur ?
2. Çığ en çok hangi mevsimde düşer?
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Bölüm Soruları
1. Bu yamaçlar dağlarda uzun süre güneş alamayabilir. Bu durumda karın sertleşmesi de
daha uzun sürer. Bu olay iki sert tabakanın arasında yumuşak bir tabakanın oluşmasına neden
olur ki bu tabaka dizilimi çığ için idealdir. Kış aylarında bu yamaçlar potansiyel çığ riski
taşırlar.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
a) Dik yamaçlar
b) Güney yamaçlar
c) Kuzey yamaçlar
d) Doğu yamaçlar
e) Batı yamaçlar
2. Bu yamaçlarda ısı sürekli değiştiği için kar kristallerinin gündüz eriyip gece donmalarına
neden olur. Kış aylarında bu yamaçlar çok riskli değildir. Ama bahar aylarında çok riskli
olabilir.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
a) Dik yamaçlar
b) Güney yamaçlar
c) Kuzey yamaçlar
d) Doğu yamaçlar
e) Batı yamaçlar
3. Çığlar genellilke ……. profile sahip vadilerden akar. En ideal çığ parkurları bu tür vadilerdir.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
a) Çok dik
b) Eğimi az
c) Sulu
d) V biçimili vadiler
e) Kuru vadiler
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4. Çığ sonrası yüzeyde kalmayı başarmış bir kişin ihayatta kalma şansı yüzde kaçtır ?
a) % 100
b) % 95
c) % 90
d) % 85
e) % 80

5. Can kaybı göz önüne alındığında çığ, depremden sonra ………. sırada gelmektedir.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisini anlatmaktadır?
a)
b)
c)
d)
e)
6.

İkinci
Üçüncü
Dördüncü
Beşinci
Altıncı
Çığ nedir?

7. Kaç Türlü çığ vardır?
8. Çığdan nasıl korunabiliriz?
9. Çığda arama nasıl yapılır?
10. Çığda kurtarma nasıl yapılır?
11. Çığ sondası ne işe yarar?
12. Çığa yakalananlar nasıl davranmalıdır?
13. Çığa yakalanmamak için ne tür tedbirler almalıyız?
14. Çığ altında kalmış insanları yaşama şansı nedir?
15. Ülkemizde çığ riski olan bölgeler nerelerdir?
16. Yamaç profilinin çığ düşmesine etkisi nedir?
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11. SEL VE HEYELANDA ARAMA KURTARMA
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde sel ve kütle hareketlerini ve ele alınacak tedbirleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Seli oluşturan endenler nelerdir?
2. Kütle hareketlerini oluşturan nedenler nelerdir?
3. Sel ve Kütle hareketlerine karşı nasıl tedbir alabiliriz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Selin nedenleri

Selin ve taşkınların nasıl
oluştuğunu

Çeşitli kaynaklar ve internet

Kütle hareketlerini nedeni

Kütle hareketlerinin nasıl
oluştuğunu

Türkiye ve dünyada var olan
vakaların incelenmesi

Sel ve Kütle hareketlerine
karşı alınacak tedbirler

Alacağımz tedbirler

Çeşitli kaynaklar ve
vakaların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
1. Sel
2. Taşkın
3. Heyelan
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Giriş
Sel insan ırkının orta çıkmasından günümüze kadar olan süre içinde İnsanın başını en
fazla ağrıtan

afetlerden biri olmuştur. Öyle ki insanlık tarihinin en görkemli öyküsü

sayılabilecek ve kutsal kitapların tümünde yeralan Nuh Tufanı’nda bir selin ve ardından gelen
taşkının öyküsü anlatılır. Aslında selin insan yaşamını bu denli olumsuz etkilemesi tam bir
ironik durumdur. Çünkü insanoğlu yerleşim yerlerini sürekli su kenarlarına kurmuş, suya
gereksinim duymuştur. Şimdi olduğu gibi o zamanlar da insanın su olmadan yaşaması
olanaksızdı.

Ancak bu kadar yararlı olan su bazen bir kabileyi kısa bir sürede yok

edebiliyordu. Su kenarında kurulan köyler veya daha küçük yerleşim birimleri

bazen

sellenmeler dikkate alınmadan yapıldığı için birkaç saat içinde yerle bir olabiliyordu. Tıpkı
günümüzde olduğu gibi. Son derece modern kentler birkaç saat içinde sele teslim olabiliyor,
ortaya büyük can ve mal kayıpları çıkıyor. Bazı bölgelerde ise insanlar sel sonrası gelen
taşkınların zamanını çok iyi bilerek yaşamlarını ona göre düzenliyorlardı. Eski Mısır’da Nilin
taşkın zamanı bilindiği için, Nilin suları tarlaları tamamen kaplamadan tüm hasat
toplanıyordu.
Nil de tarlaları işgal ettiği bir ay boyunca verimli toprakları tarlalara bırakarak
insanlara bir hediye bırakıyordu. Arada sırada Nil sürpriz yapsa bile bu ilişki yüzlerce yıl
devam etmiştir. Bu ilişkiye benzeyen bir ilişki de günümüzde Pakistan’da İndus Nehri
havzasında yaşanıyor. Ancak 2010 yılında Yüksek dağlardaki karların aniden erimesiyle
birlikte İndus Nehri, eski havzasının tümünü işgal etti. Önce sel ardındadan meydana gelen
taşkınlar Binlerce kişinin ölümüne milyarlaca dolarlık zarar yol açtı. Sellerin günümüzde iki
ana nedeni vardır. Birincisi modern kentler kurulurken topoğrafyanın çok dikkate alınmaması
ve dere yataklarının bile yerleşime açılması, yani yanlış arazi kullanımı ikincisi ise iklim
değişikliği nedeniyle ani ve güçlü yağışların ortaya çıkması.

11.1. Selin Tanımı ve Nedenleri
Sel çok basit olarak Akarsuyun su kütlesinin arttığı ve su seviyesinin normalin çok
üstüne çıktığu çok üstüne çıktığı durumlardır. Sel sırasında akarsuyun hızı ve yükü doğal
olarak artar. Bu sırada akarsu, eğer yatağı bu artan su kütlesini geçirecek kapasitede değilse
yatağından taşar ve çevresini su ve alüvyona boğar. Bu olay çok hızlı ve sert olduğu için
insanlar bazen tedbir alamayacak durumda olurlar ve bu durum da çoğu zaman büyük bir
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trajadi ile sonuçlanır. Burada önemli olan bir ayırımı yapmakta fayda var. Sel ve Taşkın aynı
anlama gelmez. Birbiri ardına meydana gelirler ve taşkınlar selin devamıdır. Sel çok hızlıdır
ve serttir. Önüne gelen her şeyi sürükler. Taşkın ise bu selin hızını kaybettikten sonraki
halidir. Selin etkisi kaybolduktan sonra sel sularının havzada; birkaç saatlik, birkaç günlük
veya birkaç saatlik işgali ise taşkındır. Bazen sel gerçekeşmeden de taşkınlar meydana gelbilir
Sellenmelerin oluşmasının ilk nedeni güçlü ve uzun süreli yağıştır. Bu tür yağışlar
bazen beklenmedik sellenmelere yol açarlar. Diğer afetlerde olduğu gibi sellerde de en büyük
zararı hazırlıksız toplumlar görür. Selin ve taşkınların zarar vermesinin ana nedeni sel ve
taşkın riski olan yerlere yerleşim izni verilmesidir. Sellerin bir diğer nedeni de kış aylarında
fazla kar yağması ve bu karların aniden ısınan hava nedeniyle hızla eriyerek aşağılara hücum
etmesidir. Seller her tür iklimde ve her tür coğrafyada olabilecek doğa kaynaklı olaylardır.
İster büyük nehirlerin kıyısına yerleşmiş ister dağ yamaçlarında yaşıyor olsun isterse çöllerde
bulunsun her yerdeki insanların rastlayabileceği türde bir doğa olayıdır. Bu olaylar tedbir
alınmadığı zaman afete dönüşüyor.
Dağlık alanlarda yağış ve tepelerdeki karın erimesi sonucu dere yatakları
taşıyamayacağı miktarda su ile dolar ve ani seller oluşur. Özellikle dağ eteklerindeki yerleşim
yerleri için heyelan tehlikesi de yaratan bu seller oldukça tehlikeli olmaktadır.
Seller tarım alanları, yerleşme yerleri, yollar, köprüler gibi beşeri tesisleri tahrip
ederek fert ve ülke ekonomisinde olumsuz etkilere sahip oldukları gibi can kaybına da yol
açabilirler.
Akarsuların su taşıma miktarı değişkenlik gösterir, bazen uzun süre yağış almayan
veya az yağış alan bir alanda akışlar yavaşlar bazen de aynı alanda yağışlı bir periyotta güçlü
akışlar olabilir. Sel sırasında akım miktarı arttığından akarsuyun seviyesi de yükselir.
Yükselme miktarı akarsu yatağının derinliğine ve genişliğine bağlı olarak değişir.
Sel sırasında akarsu seviyesindeki yükselme miktarı yatağın derinliğinden daha fazla
ise, su yataktan dışarıya taşar. Çünkü sel sırasındaki maksimum su seviyesi bilinirse, akarsu
yatağının bu suyu geçirecek kapasitede olmayan kısımları derinleştirmek veya kenarlarına
seddeler yapılmak suretiyle suyun yataktan taşması ve çevreye yayılıp zarar vermesi
önlenebilir.
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Sele en çok nehir yataklarından taşmaları sonucu rastlanır. Nehir yataklarına gelen
suyun sele dönüşmesine yatakların amacı dışında kullanılması da çok etkili olmaktadır.
Günümüzde çarpık kentleşme sonucu dere yataklarının gecekondulaşma bölgesi haline
gelmesi ve nehir yataklarının değiştirilmesi sonucu her yıl ülkemizde büyük mal ve hatta can
kayıplarına rastlanmaktadır.
Ülkemizde su baskını verilerine bakıldığı zaman taşkın olaylarının Mart, Nisan, Mayıs
Haziran ve Temmuz aylarında sıklık kazandığını, taşkın lokasyonları açısından ise Karadeniz,
Akdeniz ve Doğu anadolu ve Ege Bölgesinin taşkın riski açısından en duyarlı bölgeler olduğu
gözlenmiştir. Seller çoğunlukla sadece su değil geçtiği bölgelerden getirdiği malzemeleri de
sel bölgesine getirir. Bu sellenmelerin adına çamur akıntıları denebilir. Çamur akıntıları,
bunlar, normal akışa en yakın olan kütle hareketleridir. Su ile doygun hale gelmiş olan
maddeler oldukça hızlı bir şekilde ve vadileri izleyerek hareket ederler. Çamur akıntıları, yarı
kurak ve kurak bölgelerde çok görülür ve bu sahalarda topografyayı şekillendiren etkenlerden
biri olarak rol oynar.
Çamur selleri için ülkemizde 13 Temmuz 1995’te o günkü yağışın 28.2 mm’yi
Temmuz ayı toplamının 88.8 mm’yi bulduğu, Beşparmak Dağının kuzey eteğinde kurulu olan
Senirkent’te beş ayrı koldan meydana gelen çamur akıntısı neticesi 74 kişi hayatını
kaybetmiştir.
Yamaçların dik olması, ıslanınca kayganlaşan formasyonların, özellikle killi
maddelerin varlıkları, sağanak halinde şiddetli yağışlar ve sonuçta bitki örtüsünün azlığı
çamur akıntılarının oluşmasını kolaylaştıran başlıca koşullardır. Bu şekilde harekete geçen
kütleler, aslında çamurdan oluşmakla birlikte, birkaç ton ağırlığında kayaları da beraberinde
sürükleyebilirler. Çamur akıntılarının sürükleme kuvvetleri çok fazladır. Bunlar bir çok
yapıları temellerinden sökebilir; yolları, tarlaları ve yerleşmeleri yıkabilirler.
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11.2. Sel Öncesinde Yapılması gerekenler
11.2.1. Yerleşim Politikaları

Büyük kentlerde arsa sorunu yüzünden dere yatakları yerleşime açılıyor. İçinden su
bile akmayan bu derelerin ani yağışlarda çok ısa bir süre içinde taşabileceği kimsenin aklına
gelmiyor. Bu nedenle yerleşim politikalarının gözden geçirilmesi gerekmektedir.

11.2.2 Sigorta
Her şeyden önce ilk olarak sadece sel değil diğer doğal afatlere karşı da evinizi sigorta
yaptırın. Özellikle arabaların kaskosu yapılırken sigortanının seli kapsayıp kapsamadığını
öğrenin.

11.2.3. Uyarılar
Meteoroloji çok gelişti. Artık sadece hava durumunu değil sel durumunu ve saatini de
bildirebiliyorlar. İstanbul’da 2010 yılında meydana gelen selleri saati saatine bildirdiler ama
bu uyarılar dikkate alınmadığı için büyük can ve mal kayıpları meydana geldi.

11.2.4. Elektirik
Seller ve taşkınlar sırasında Elektrik çok büyük bir risktir. Küçük bir kaçak bile o anda
suda olanların ölmelerine neden olabilir. Bu nedenle elektirik panolarını suların hemen
ulaşamayacağı yükseklikte olmasında fayda var. Ayrıca ilk andan itibaren doğal gaz, elektirik,
ve su tesisatlarını kapatmakta çok fayda var.

11.2.5. Su taşmaları
Sel sırasında kanalizasyondan gelen sular bazen evlere kadar girebiliyor. Bunu
önlemek için kanalizasyon borularına tek yönlü valf taktırılabilir. Böylece suyun geri basması
daha zor oluyor.
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11.2.6. Su ihtiyacı
Sel uyarısı geldiğinde küvetleri iyice temizledikten sonra buralarda su stoklayın.

11.2.7 .Değerli Eşyaların Korunması
Sel uyarısı aldıktan hemen sonra değerli eşyalarınızı sualtında kalmaması için üst
katlara çıkarın.

11. 3. Sel sırasında Yapılması gerekenler
Selin başladığını gördüğünüz an dışarıdaysanız yüksek bir yere çıkın, içerideyseniz
tüm tesisatlarıkaparatak üst katlara çıkın. Sel başladığı zaman dışarıdaysanız olduğunuz yerde
kalın. Kesinlikle suya atlamayın ve kurtarma ekiplerini bekleyin. Akan suyu sığ görüp
yürümeyi düşünmeyin önemli olan suyun yüksekliği değil enerjisidir. Ne olduğunu
anlamadan suların içinde kaybolursunuz. Arabayla suya girmeyin. Eğer yolunuz sel suları
tarafından kesiliyorsa başka bir yol kullanın. Derinliği 30 cm olan sel sularından araçla
geçmek mümkün değildir. Eğer sel çok ani geldiyse çok hızlı bir şekilde sadece tesisatları
kapatıp üst katlara çıkın. Yanınıza kuru giysiler almayı unutmayın. Yükske gerilim hatlarında
uzak durun. Sel sırasında kopan kopabilecek elektrik telleri çok büyük yaşamsal risk
yaratırlar.

11. 4. Sel sonrasında Yapılması gerekenler


Zararınızı iyice tespit ederek sigorta şirketine durumu bildirin.



Selden sonra gireceğiniz herhangi bir yapının güvenilir olduğundan emin olun.



Binanızda gazdan oluşabilecilecek bir patlamayı önlemek için ateş yakmayın.



Evinizde hiçbir hasar gözükmese bile tesisatları kontrol ettirmeden açmayın.



Islanmış yiyecek içecek ve ilaçları derhal imha edin.



Evinizi çamaşır suyu ile iyice temizleyin.



Şebeke suyunu kullanmayın. Eğer kullanmak zorundaysanız mutlaka en az 10 dakika
kaynatın.
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11. 5. Kütle Hareketleri
Jeolojik malzemenin yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru hareket etmesine kütle
hareketi denir. Kütle hareketleri topoğrafyada önemli değişiklikler meydana getirir. Büyük
can ve mal kayıplarına yol açar. Kütle hareketlerinin en önemli nedenlerinden biri eğimli
yüzeylerin yani yamaçların dengelerini kaybetmeleridir. Yamaç dengesinin kaybolmasında
yapılan kazıların da rolü büyüktür. Tam tersine bir durum ise kütle hareketlerini önleyebilir.
Yamaca kazı yapmak yerine riskli olan yerlere dikilecek uzun köklü ağaçlar, zaman içinde
zemini iyice kavrayarak heyelanın oluşmasını önleyecektir. Bazen bir bölgede yağan aşırı
yağışlar sonucunda zeminin su içeriği artar ve zemin sıvı davranış gösterir. Bu durumda da
büyük kütle hareketleri gözlenebilir.
Kütle hareketlerini yamaç hareketleri veya şev hareketleri olarak da adlandırmak
mümkündür. Yamaç dengesini bozan önemli faktörler zeminin litolojik özelliği, bileşimi,
çatlak sistemleri, basınç ve gerilme durumlarıdır. Kütle hareketleri, meydana geldiği yere,
hareket eden malzemenin cinsine ve hareketin hızına göre çeşitli türlerde olur. Bunlar kaya
düşmesi, akma, kayma, devrilme, heyelân ve çökmedir. Bazen bu türlerin birkaçı bir hareket
içinde görülebilir. O zaman da karmaşık kütle hareketleri söz konusu olur.
Günümüzde bazı bölgelerde kütle hareketleri olabileceği saptanabilse bile tıpkı
depremler gibi kütle hareketlerinin de ne zaman olacağı ve ne kadar zarar verebileceği
saptanamamaktadır. Bu nedenle kütle hareketleri bazen büyük can ve mal kaybına neden
olmaktadır.
Kütle hareketleri yüzünden en büyük can kayıpları 1962 ve 1970 yıllarında Peru’da
meydana gelmiştir. 1962 yılında kaya, toprak, buz ve su karışımından oluşan moloz akması
yaklaşık 5000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 1970’ te 7.7 büyüklüğündeki
Peru Depreminde tam bir facia yaşanmış ve büyük moloz akıntıları bir vadiyi kapatarak
18.000 kişinin ölmesine neden olmuştur. Kütle hareketleri günümüzde de can ve mal kaybına
neden olmaktadır.
Ülkemizde de yakın geçmişe baktığımızda, can kaybına yol açan önemli kütle
hareketleri görülmektedir. 1988 yılında Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan
Çatak mevkiinde meydana gelen yamaç heyelânı 50 kişinin hayatını kaybetmesine neden
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olmuştur. Yine 1990’lı yılların başında Isparta’nın Senirkent ilçesinin bir mahallesi, uzun süre
yağan yağmurun etkisi ile dağlardan akarak gelen çamur akıntısı altında kalmış ve 67 kişi
hayatını kaybetmiştir. 1998 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinin Beşköy mevkiinde
meydana gelen sel, beraberinde büyük kaya ve molozları getirerek onlarca kişinin hayatını
kaybetmesine neden olmuştur. Kütle hareketleri, heyelânlar, akmalar ve kaya düşmeleri
olarak ortaya çıkar (Şekil 9.1.).

11.5.1. Yer Kaymaları (Heyelânlar)
Toprak, taş veya bunların karışımından oluşan malzemelerin bir zemin üzerinde
gravite etkisiyle aşağıya doğru akmasına heyelân denir. Heyelânlarda hareketin hızı, vereceği
zarar açısından çok önemlidir. Hız yamacın eğimi ve yamaçta bulunan malzemenin su içeriği
ile doğru orantılıdır.
Herhangi bir yerdeki yamaç veya yamacın yakınlarında yapılacak kazılar, heyelâna
uygun zeminlerin dengelerini bozar. Dengeleri bozulan zeminler de yer çekimi etkisiyle
hareket etmeye başlarlar. Heyelânlar daha çok dolgu zeminlerde ve yamaç molozlarında
görülür.
Heyelânların oluşmasında yamaç eğiminin yanı sıra zeminin de çok büyük bir rolü
vardır. Örneğin kireç taşı, granit gibi sert kayaçların bulunduğu zeminler heyelâna daha
dirençlidirler. Oysa kil, silt gibi yumuşak malzemelerin veya ayrışmaya uğramış kayaçların
bulunduğu yamaçlarda daha çok heyelân görülür. Heyelân oluşurken üst kısımlar gravite
etkisiyle kayar ve yamacın aşağı kesiminde kabarma görülür.

11.5.2. Akmalar

Ayrışmanın çok yoğun olarak görüldüğü yamaçlarda bulunan ve taş, toprak
karışımından oluşan yüzeysel örtü, içerdiği su miktarına göre yamaçta tutunamaz hâle geldiği
andan itibaren akmaya başlar. Bu akma bazen çok hızlı bazen de yavaş olur ama her iki
durumda da üzerine akmış olduğu zeminlere büyük zararlar verir. Akma, içerdiği malzemenin
türüne göre kaya - blok akması, moloz akması, kum akması ve çamur akması gibi isimler
alır. Hızlarına göre akmalar iki türlüdür (şekil 9.1.).
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Şekil 9.1: Çeşitli kütle hareketleri

11.5.3. Yavaş Akma (Sürünme):
Bu tür akmalar fark edilmeyecek kadar yavaş gelişir. Yamaç yüzeyi sürünerek çok
yavaş yer değiştirir. Bu yer değiştirmeye krip de denir. Hareket eden malzemenin boyutu
farklıdır. Kil boyutundan blok boyutuna kadar olan malzemeler, yavaş akma yoluyla yer
değiştirebilirler. Hareketin hızı yıllık ortalama 2-3 cm arasında değişir. Yavaş akmanın olduğu
bölgelerde zeminlerin su içeriği düşüktür.

Bu hareketi ölçmek için de

sürekli gözlem

yapılması ve bölgenin kontrol altında tutulması gerekir. Yavaş akmanın en belirgin özellikleri,
ağaç köklerinin eğilmesi, çitlerin yer değiştirmesi, telefon ve elektrik direklerinin hizasının
değişmesidir. Yavaş akma; toprak akması, yamaç molozu akması ve kaya akması gibi
kısımlara ayrılır.

11.5.4. Hızlı Akma

Hızlı akmayı etkileyen en önemli faktör, zeminlerin su içeriğinin fazla olmasıdır.
Yani suyun artışı ile birlikte yavaş akmalar hızlı akmalara dönüşebilir. Eğimli arazilerde fazla
suyun yanı sıra bir darbe ile oluşan titreşim, hareketin meydana gelmesine neden olur.
189

Hareket başlayınca birikmiş olan malzeme gözle görülecek kadar hızlı bir şekilde aşağılara
doğru akar. Akmanın olduğu bölgelerde bulunan yerleşim yerleri akmanın büyüklüğüne göre
önemli zararlar görür. Hızlı akmaların en önemlileri çamur akmalarıdır. Çamur akmaları,
hem az hem de çok eğimli yamaçlarda görülür. Çok yağışlı bölgelerdeki az eğimli yamaçlarda
büyük çamur akmaları görülebilir. Bu bölgelerde akma altta bulunan killi tabakalara bağlı
olarak gelişir. Kil, bildiğimiz gibi geçirimsiz bir kayaçtır. Üstteki geçirimli tabakalardan
sızarak tabandaki kile kadar inen su, burada birikerek üstte bulunan malzemelerin büyük bir
hızla akmasına neden olur. Akmanın hızı su miktarına bağlıdır. Akma sırasında su miktarı
azaldıkça akmanın hızı da düşer. Bol su içeren litolojilerde çamur akması, eğimi 30 olan
yamaçlarda bile oluşabilir.

11.6. Kaya Düşmeleri
Basit olarak büyük kayaların bulundukları yerlerden aşağılara doğru hareket etmeleri
kaya düşmesi

olarak tanımlanır. Özellikle deniz kenarlarındaki falezlerden ve vadilerdeki

dik eğimli yamaçlardan, yüksek dağların zirvelerine yakın yerlerinden büyük kaya blokları
düşer. Düşmenin ana etkisi gravite ise de her bölgenin kaya düşmesi ile ilgili kendine has
özellikleri vardır. Örneğin deniz kenarlarındaki falezlerde kaya düşmelerinin nedeni dalga ve
rüzgâr aşındırmasıdır. Aşındırma sonucunda tutunacak bir yer bulamayan kayalar, aşağıya
doğru kaymaya başlar. Yüksek dağlarda kaya düşmeleri ise donma çözünme nedeni ile
gerçekleşir. Ülkemizde en çok kaya düşmesi Doğu Karadenizde gözlenmektedir. Havalarıne
gece soğuk, gündüz ise sıcak geçtiği İlkbahar ve Kış ayları kaya düşmelerinin en çok
gözlendiği aylardır.

190

10.7. Heyelan Olacak Bölgeler Önceden Anlaşılabilir mi?

Herhangi bir bölgede heyelan olup olmayacağı çok önceden bile belli olabilir. Heyelan da
bir doğa olayıdır. Onu afete dönüştüren yanlış yerleşim planları ve doğanın uyarılarını dikkate
almamaktır. Yapılacak jeolojik çalışmalarla zeminin genel karakteri ortaya çıkarıldıktan
sonra, bu zeminin zaman içinde nasıl davranacağının bilmek mümkündür. Bu tür zeminler ya
çok fazla yükten ya da aşırı yağıştan sonra hareket ederler. Zemin direnci fazla olmayan
bölgelerde aşırı yapılaşma veya tek bir noktaya fazla yük bindirilmesi yamaç duraylılığını
bozar. Bu bozulma zeminde aşırı deformasyonlara neden olabilir. Bu deformasyonlar zeminde
çatlaklar şeklinde ortaya çıkar. Daha ileriki aşamalarda ise bahçe duvarları yıkılmaya ve
evlerin duvarlarında çatlamalar olmaya başlar. Bu işaretler zeminin hareket ettiğinin en
belirgin özellikleridir. Bu özelliklere sahip zeminlerde konutlar derhal terk edilmelidir.
Heyelan riski olan bölgelerde ani yağışlar bazen çok ani toprak kaymasına veya çamur
akıntılarına neden olabilir. Bu nedenle bu tür zeminlere sahip bölgelerde aşırı yağışlarda çok
dikkatli olunması gerekir. Heyelan konusunda unutulmaması gereken en önemli şey heyelan
riski olmayan yerlerde heyelanın asla olmayacağıdır. Heyelan riski olan yerler bilimsel olarak
saptanabilmekte ve buralarda bir gün mutlaka bir kayma olmaktadır. Pratik bir gözlemle de
bir bölgede heyelan riski olup olmadığı anlaşılabilir. Eğer bir evin duvarlarındaki veya
tabaındaki fayanslarda çatlamalar, kabarmalar ve düşmeler olmaya başladıysa ve evin dışında
da kabarmalar gözleniyorsa burada bir kütle hareketinin başladığı düşünülebilir.
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11.9. Kütle Hareketler İçin Alınması Gereken Tedbirler
•

Türkiye içinde bulunduğu coğrafyanın jeolojik özellikleri nedeniyle, deprem, kütle
hareketleri, taşkın gibi doğal afet süreçleri sıkça yaşanan ülkelerden biridir. Özellikle
deprem ve heyelanlardan kaynaklanan afetler ülke ekonomisine ciddi şekilde
etkileyecek boyutlardadır. Can ve mal kaybı ile sonuçlanan bu afetler jeolojik
özelliklerle yakından ilişkilidir. Doğal olayların afete dönüşmesinin temel nedeni
planlamaların başlangıç aşamasında yerbilim verilerinin göz ardı edilmesi gelir.
Bölgesel arazi kullanım planlamalarında gerekli yerbilim verilerinin kullanıcılara
sunulmak üzere hazırlanması gerekmektedir.

•

Yerbilimlerinin değişik disiplinleri ile doğal afet süreçleri konularında yapılan bu
araştırmalar sonucu tematik olarak üretilen haritalar bölgesel planlamalarda temel veri
sağlayacak özelliktedir.

•

Birçok il ve ilçede arazi kullanım kapasitesi belirleme yönünde gerekli temel yerbilim
verilerinin ortaya konulması amacıyla araştırmalar yapılmış ve bunlara ilişkin raporlar
düzenlenmiştir. Bu projelerde yerleşim alanları çevresindeki alternatif gelişme
alanlarının jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik özellikleri tanımlanmakta, doğal
afet tehlike alanları belirlenerek yapılacak olan planlamalar için temel yerbilim verileri
ortaya çıkarılmaktadır.

•

Kentsel planlamada, üzerinde çalışılan arazinin doğru değerlendirebilmesi ve verimli
kullanılabilmesi için doğal ortamın sayısal ve karşılaştırmalı bilgi ve verilerine gerek
duyulmaktadır.

•

Nüfus artışlarıyla hızla büyümekte olan yerleşim birimleri çok yönlü olarak doğal
dengeyi tehdit etmektedir. Sakıncalı araziler önlem alınmaksızın çoğu kez kullanıma
açılmaktadır. Denetimsiz kazı işlemleri mevcut binalara ve altyapı tesislerine zarar
vermekte ve yıkmaktadır.

•

Herhangi bir bölgede meydana gelen kütle hareketinin nedenlerinin araştırılması,
bölgede olası kütle hareketlerine karşı önlemlerin alınması ve kütle hareketi ile
bozulan kesiminin kentsel dokuya uyumlu hale getirilerek yeniden kullanılması
amaçlarına yönelik olarak, ayrıntılı jeolojik, mühendislik jeolojisi, hidrolojik,
hidrojeolojik, jeoteknik çalışmaları yapılmalıdır.
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•

Topografik, jeolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik açıdan önlem gerektiren alanlar imara
açılmamalı ve uygulama ve işletim sırasında gerekli mühendislik önlemleri yeterli
düzeyde alınmalıdır. Ayrıca, araştırma bulgularından yararlanarak bölgede kütle
hareketi riski taşıyan yapısal bölgeler tanımlanmalı ve doğal dengeyi koruyacak arazi
kullanım önerileri getirilmelidir.

11.8. Ülkemizde Meydana Gelen Önemli Heyelanlar
Batı Karadeniz Heyelanları (1988): Aşırı Kar yağışın gerçekleştiği kış mevsiminin
ardından karların dağlarda hızla erimesi sonucunda derelerin güçlü akması özellikle su
toplama havzalarındaki yerleşim yerlerini etkilemiş Zonguldak, Sinop, Bartın ve Kastamonu
illerindeki 1684 konutu etkileyen heyelanlar meydana gelmiştir.
Maçka- Çatak (Trabzon) Heyelanı: Çatak köyü civarında meydana gelen heyelanda
toplan 64 kişi yaşamını kaybetmiştir. Yaşamlarını kaybeden insanların büyük bir çoğunluğu
yolu kapatan heyelanı görmek için heyelan alanına girdikten kısa bir süre sonra asıl büyük
heyelanın meydana gelmesi sonucu heyelan altında kalanlardır. Bölgedeki ikim koşulları ve
arazi yapısı sık sık heyelanların meydana gelmesine neden olmaktadır.
Karadeniz Heyelanları 1990: Trabzon, Gümüşhane ve

Giresun illerinde aşırı

yağışlar sonucunda oluşan seller kütle hareketlerine yol açmış ve üç ilde toplam 65 kişi
yaşamını yitirmiştir.
Senirkent Çamur Akıntısı: Isparta’nın Senirkent ilçesinde meydana gelen ve bir
hafta kadar sürfen şiddetli aşırı yağışlar 2402 metrelik Kapıdağ zirvesinden aşağıya doğru
toprak ve çakıldan oluşan Çamur selinin akmasına neden olmuştur. Bu çamur akıntısının
Doğru dere ve Suyolu Deresinin ağzında bulunan mahalleleri yutması sonucunda 74 kişi
yaşamını kaybetmiştir. İlçenin tamamının sokakları çamur akıntısı tarafından işgal edildi
ancak ölümlerin çoğu Dere ağzındaki kerpiç evlerde meydana geldi. Bu Çamur akıntısı daha
önce hiç görülmemiş olsa bile kütle hareketi olma ihtimali olan bir alanda asla yapılaşma
yapılmaması gerektiğinin en acı örneğidir.
Batı Karadeniz Heyelanları 1998: Karabük, Bartın, Zonguldak ve Bolu ili sınırları
içindeki aşırı yağışlar önce sele ardından da kütle hareketlerine neden olmuştur. Dört ilde
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yaklaşık 5500 konut ve iş yerine zarar veren sel ve taşkın, 1330 konuta zarar veren heyelanlar
maytaba gelmiştir.
Başköy Heyelanı 1998: Bu iki tarihte meydana gelen seller ve ardından oluşan
heyelanlar büyük can ve mal kayıplarına yol açmıştır. Bu kayıplar Beşköy’ün içinden geçen
Mesat Derenin aşırı yağışlarda taşması sonucunda meydana gelmektedir. Derenin ilk kayıtlı
seli ve heyelanı 1929 yılı olmasına rağmen yöre insanı dere yatağına veya suyun taşkın
alanına ev yapmaya devam etmiştir. 1998 yılında Ağustos ayının yedisinde başlayan yağmur
akşam üzerine doğru kütle hareketlerine yola açmaya başlamış ve olay sona erdiğinde
Beşköy'de 47 kişi yaşamını kaybetmiş ve 62 konut, 63 işyeri İlkokulu, belediye garajı,
değirmen , cami ve cami lojmanı tamamen yıkılmıştır. Sürmene de ise 152 işyeri, 14 ev, 1
apartman , 5 sanayi tesisi orta derecede hasar görmüştür (Karalahana.com)
Rize Heyelanları 2002: Temmuz ayında aşırı yağışlar ve dağlardaki karların aniden
erimesi ile birlikte tüm dereler taşmış ve meydana gelen heyelanlarda 31 kişi yaşamını
kaybetmiştir.
Koyulhisar (Sivas) Heyelanı 2005: 17 Mart günü günü Sivas ili, Koyulhisar ilçesi,
Sugözü köyünün Kuzulu Mahallesinde meydana gelen heyelan sonrasında 15 kişi toprak
altında kalarak hayatını kaybetmiştir. Heyelan sırasında bu can kayıplarının yanı sıra, köy
camisi ile 21 ev toprak altında kalarak tamamen tahrip olmuş ve 375 adet hayvan telef
olmuştur. Heyelan sırasında hareket eden malzemenin hacmi yaklaşık olarak 12,5 milyon
metreküp olarak hesaplanmıştır.
Marmara Heyelanları 2009: 10-13 Eylül tarihleri arasında İstanbul Ayamama
Deresi. Çatalca ve Silivri’de meydana gelen sel olaylarında 32 kişi yaşamın kaybetti. Bu seller
İstanbul ve civarında nasıl çarpık bir yapılaşma yaşandığını gözler önüne serdi.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Ani ve hızlı yağan yağışlar sonucunda, alt yapı sorunları olan büyük kentlerde meydana
gelen sel ve taşkınlar insan hayatını olumsuz etkileyerek büyük can ve mal kayıplarına neden
olmaktadır. Uzun süren yağışlar sonrası meydan gelen kütle hareketleri ise dünyanın bir türlü
çözülemeyen önemli sorunlarından biridir.
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Uygulama
Dünyada ve ülkemizde sel ve kütle hareketlerinin verdiği zararları karşılaştırınız

196

Uygulama Soruları
1. Ülkemizde selin zararlarının sürekli artış göstermesini nasıl yorumlayabilirsiniz?

2. Heyelan olacak bir bölgede basit ipuçları görülebilir mi?
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sel için doğru bir yaklaşım değildir. ?
a) Sel sırasında akarsuyun hızı ve yükü doğal olarak artar.
b) Seller tarım alanlarına zarar verebilirler
c) Seller ulaşımı aksatabilirler.
d) Seller eğitimi aksatabilirler.
e) Seller heyelana yok açmazlar
2. Seller çoğunlukla sadece su değil geçtiği bölgelerden getirdiği malzemeleri de sel
bölgesine getirir. Bu sellenmelerin adına .................... . denir
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Taşkın akıntıları
b) Sel akıntıları
c) Çamur akıntıları
d) Lahar akıntıları
e) Sürükleme akıntıları
3. Aşırı yağışla birlikte suyun zemine sızması ile meydana geçen doğa olayının adı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zemin sızması
b) Zemin sıvılaşması
c) Su sızması
d) Toprak sızması
e) Toprak akıntısı

4. Kütle hareketleri yüzünden en büyük can kayıpları 1962 ve 1970 yıllarında ...........
meydana gelmiştir. 1962 yılında kaya, toprak, buz ve su karışımından oluşan moloz
akması yaklaşık 5000 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. 1970’te 7.7
büyüklüğündeki depremde tam bir facia yaşanmış ve büyük moloz akıntıları bir vadiyi
kapatarak 18.000 kişinin ölmesine neden olmuştur
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Peru’da
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b) Bolivya’da
c) Alaska’da
d) Şili’de
e) Brezilya’da
5. Ayrışmanın çok yoğun olarak görüldüğü yamaçlarda bulunan ve taş, toprak
karışımından oluşan yüzeysel örtü, içerdiği su miktarına göre yamaçta tutunamaz hâle
geldiği andan itibaren meydana gelen olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kayma
b) Düşme
c) Akma
d) Sızma
e) Yarılma
6. Selin ana nedeni nedir?
7. Selden korunmak için ne yapmalıyız?
8. Sel ve taşkın arasındaki fark nedir?
9. Sel ve taşkınlarda arama kurtarma çalışmaları nasıl yapılmalıdır?
10. Selin son yıllarda büyük kentlerde büyük zararlar vermesini ana nedeni nedir?
11. Kütle hareketleri nasıl oluşur?
12. Bir bölgede kütle hareketi olup olmayacağını nasıl anlarız?
13. Ülkemizde sel olayları en çok hangi bölgelerde görülmektedir?
14. Ülkemizde kütle hareketleri en çok hangi bölgede görülmektedir
15. Sel başladığında nasıl davranmalıyız?
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12. KBRN (KİMYASAL-BİYOLOJİK- RADYOLOJİK-NÜKLEER)
TEHLİKELER, KORUNMA YÖNTEMLERİ VE MÜDAHALE

200

Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde gelişen teknolojiye paralel olarak büyük bir aşama kaydeden
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer saldırılardan nasıl korunmamız gerektiğini
öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.Kimyasal silah nedir
2.Biyolojik silah nedir?
3. Radyolojik ve Nüklerr silah nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Kimyasal saldırı

Kimyasal saldırıların
Çeşitli basılı kaynaklar ve
vereceği zararlar ve korunma internet ortamı ile var olan
vakaların incelenmesi

Biyolojik Saldırı

Biyolojik saldırıların
Çeşitli basılı kaynaklar ve
vereceği zararlar ve korunma internet ortamı ile var olan
vakaların incelenmesi

Radyolojik ve Nükleer
saldırı

Radyolojik ve nükleer
saldırıların vereceği zararlar
ve korunma

Çeşitli basılı kaynaklar ve
internet ortamı ile var olan
vakaların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
1.Kimyasal saldırı
2. Radyolojik saldırı
3.Biyolojik saldırı
4. Nükleer saldırı
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12.1. Kimyasal Silahlar Ve Alınması Gereken Önlemler
Kimyasal gazlar zehirleme gücü çok yüksek olmakla birlikte tespit edilmesi oldukça
zordur. Renksiz, kokusuzdurlar. Öz kütleleri havadan ağırdır, üretimleri kolay ve ucuzdur.
Kimyasallar, suya karşı dayanıklıdırlar.

12.1.1. Kimyasal Gaz Saldırısı Nasıl Anlaşılır?
Badem ve sarımsak gibi özel ve değişik bir koku hissedilebilir. Çevrede tereddüt
uyandıracak yağ ve su damlacıkları görülebilir. Kimyasal silah kullanıldığında görme
bozukluğu, bulantı, kusma, nefes darlığı, ani baş ağrısı, ciltte kızarıklık ve kabarcıklar
görülebilir. Çevrede küçük böcek, sinek, fare gibi canlıların ölümleri görülür.

12.1.2. Kimyasal Gazlara Maruz Kalma Esnasında Yapılacaklar
Kimyasal gazlar vücudumuza solunum yoluyla girer. Bu nedenle belirlediğimiz
sığınak veya odada gaz maskemiz varsa gaz maskesi, yoksa ıslak bir havluyla tehlike geçene
kadar solumamızı bu şekilde yapmalıyız. Eğer saldırıya dışarıda bir yerde yakalanırsak hemen
kapalı bir yere sığınılmalıdır.

12.1.3. Kimyasal Gazlara Maruz Kalındıktan Sonra Yapılması
Gerekenler
Öncelikli olarak ilgili resmî kurumlardan gelecek uyarı ve yönlendirmelere dikkat
edilmeli, daha sonra mümkünse giysilerimizi değiştirmeli ve çıkarılan elbiselerimizi
dezenfekte etmeliyiz. Yani giysilerin çamaşır suyu, deterjan ve bol su ile temizlenmesi
(dekontanimasyonu) sağlanmalı. Bölge terk edilecekse rüzgarsız bir havada intikal
gerçekleştirilmeli, intikal esnasında özellikle çimler, otlar, ağaçlık bölgeler ve toprakta da
kalıntı olabileceğinden bunlara mümkün olduğu kadarıyla dokunmamaya özen göstermek
gerekir.

12.1.4. Kimyasal Gazlara Maruz Kalanlara Yapılacak İlkyardım
Kimyasal gazların etkileri bazen çok erken ortaya çıkabileceği gibi, çok geçte etkiler
görülebilir. Hastalanan kişi en yakın sağlık kuruluşuna götürülmeli, göz ve çevresinde
kimyasal bir madde bulaşmışsa bol su ile yıkanmalı ve asla kirlenen yüzey ovarcasına
yıkanmamalıdır.
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12.2. Biyolojik Saldırılar Ve Korunma Yöntemleri
12.2.1. Biyolojik Savaş Ajanlarının Vücuda Giriş Yolları


Solunum Yolu



Sindirim Yolu



Deri



Göz konjiktivaları

12.2.2. Biyolojik Saldırılar Öncesi Yapılacaklar
İlgili resmi kurumlardan konuyla ilgili bilgi ve eğitimler alınız. Binamızda sığınak
varsa, olası tehditlere karşı hazırlık yapınız. Eğer sığınağınız yoksa evinizdeki penceresi en az
olan korumaya elverişli bir odasını geçici barınma noktası olarak seçip hazırlıklara başlayınız.

12.2.3. Biyolojik Harp Ajanlarının Saldırısı Durumunda Yapılması
Gerekenler
İlgili resmî kurumlardan gelecek uyarı ve ikazlara dikkat edilmeli, iletişim
kaynaklarını sürekli açık tutmalı, varsa maske takılmalı , kişisel hijyen ve temizliğe önem
gösterilmeli, çevredeki cisimlere el sürmemeye dikkat edilmelidir.

12.2.4. Biyolojik Saldırı Sonrası Yapılacaklar
İlgili resmî kurumlardan yapılan duyuru ve yönlendirmelere dikkat edin. Yiyecek ve
içecekleri hemen tüketmeyin, biyolojik maddelere maruz kalanları sıcak sabunlu su ile
yıkayarak temizliğini (dekontaminasyonunu) sağlayınız. Kirlenen elbiseleri yıkayarak
temizliğini (dekontaminasyonunu) sağlayınız.

12.3. Radyolojik Nükleer Silahlar Ve Korunma Yöntemleri
Afet acil durumlar yönünden bakılması gereken en önemli noktalar ise savaş dışında
Nükleer santraller ve Tıbbı görüntüleme merkezlerin olası bir kaza veya afet sonrası
oluşabilecek risklerine karşı hazırlıklı olmak.
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12.3.1. Radyolojik Nükleer Silahların Etkileri
12.3.1.1. Ani Etkiler (Patlamadan sonra ilk 1 dakika içerisinde
meydana gelir)


Işık; nükleer şimşek adı da verilen bu ışık güneşten birkaç defa parlak olduğu

için çıplak göze, direk ulaştığı takdirde 15–45 dakika süren geçici bir körlüğe sebep
olmaktadır.


Isı; nükleer ısı radyasyonları, nükleer şimşeğin beraberinde gelmektedir. Bu

sebeple belirli bir uzaklıkta ve açıkta bulunan şahıslar için çok tehlikeli olurlar.

12.3.1.2. Isı Radyasyonlarının Özellikleri


• Devamlıdır,



• Çok süratlidir,



• Çevre ısısını ani olarak yükselttiğinden geniş çapta yangınlara sebep olur,



• Mesafe ile azalır,



• Nüfuz hassasiyeti yoktur,

12.3.1.3. Ani Nükleer Radyasyon
Öldürme kudretinde olan bir etki de ani nükleer radyasyondur. Bu etkilerden söz
edilince hemen akla gelen en önemli tehlikeler; alfa ve beta partikülleri ile nötronlar ve gama
ışınlarıdır. Bunlardan:

12.3.1.4. Alfa Partikülleri (Zerreleri)

Pozitif elektrik yüklü partiküllerdir. Menzilleri birkaç santimetre içinde olup nüfuz
kabiliyetleri yoktur.

12.3.1.5. Beta Partikülleri (Zerreleri)
Negatif elektrik yüklü ve çok küçük kitlesi olan bir iyondur. Menzili 4‐5 metre kadar
olup nüfuz kabiliyeti bulunmamaktadır.
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12.3.1.6. Nötronlar
Elektrik yükü olmayan fakat atom çekirdeklerinden fırladıklarında radyoaktif olmaya
müsait cisimlerin atomlarını parçalayıp onları suni olarak radyoaktif hale getiren zerrelerdir.
Büyük tehlike oluşturabilecek kabiliyettedirler fakat menzilleri 100 metreden biraz fazladır.

12.3.1.7. Gama Işınları
Yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar halinde yayılan bu etkinin hem uzun
menzilli ve kitlesiz oluşu, hem de engel tanımayan bir nüfuz kabiliyeti bulunuşu tehlikeyi
çoğaltmaktadır. Bu sebeple Ani Nükleer Radyasyon denince hemen "Gama Işınları" akla
gelmektedir.

12.3.1.8. Gama Işınlarının Özellikleri


• Devamlıdır,



• Çok süratlidir,



• Hissedilmez,



• Büyük bir etki hassasiyeti vardır,



• Kısa bir süre için tesirlidir,



• Öldürücüdür,



• Cansızlara etkisi yoktur.

12.3.1.9. Basınç (Blast)


İlk tesir sırasında tamamen yıkılmayan binaların ikinci safhada yıkılmaları

kuvvetle muhtemeldir.


Devamlıdır,



Yavaş seyreder (Ses hızından),



Endirekt yangınlar çıkarır,



Bina ve köprüleri yıkar.

12.3.1.10. Elektromanyetik Pals
Elektromanyetik pals, elektronik devreler kullanan modern cihazları bozmak,
istenmeyen sinyal çıkarmasına neden olmak suretiyle malzeme hasarına neden olur.
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12.3.1.11. Kalıntı Etkileri (Radyoaktif Serpinti)
Radyoaktif serpinti bomba patladıktan 30–60 dakika sonra başlar. Nükleer infilakın
bütün etkilerini 100 kabul edersek, bu etkilerden:


• %35'i Isı (Işık ile birlikte gelmektedir).



• % 5'i Ani Nükleer Radyasyon



• %45'i Basınç (Blast)



• %15'i Kalıntı Etki (Radyoaktif Serpinti)

12.3.1.12. Radyoaktif Serpintinin Özellikleri
Ani tesirlerde "Devamlıdır" anlatımı kullanıldığı ve süre verildiği halde serpinti
tehlikesi için "Kalıcıdır" denilmiştir.


Radyasyon Hastalıkları
Özellikleri yeterli bir açıklıkla anlatılan serpinti sebebiyle tehlikeye maruz kalanlar iki

ayrı şekilde hasta olurlar. Gama ışını yayan kaynak bizden az ya da çok uzaklıktadır. Bu
kaynaktan gelen nükleer radyasyon, vücudumuzdaki organları meydana getiren dokuların
hücrelerinde iyonizasyona ve sonuç olarak hücrelerin ölümüne sebep olur.


Radyoaktif Zehirlenme
Nükleer radyasyon kaynakları nefes alınırken solunum yolu ve organlarına, radyasyon

bulaşmış yiyecek ve içeceklere dikkat edilmezse sindirim organlarına, açık yara veya
yaralardan doğruca kana yani dolaşım sistemine girebilir.
Nükleer infilakın kalıntı tesirleri, radyoaktif çürüme tamamlanıncaya kadar derece
derece korunma zorunluluğu bulunan ve korunma kurallarına uymayanları öldürebilen kesin
bir tehlikedir.


Hastalık Belirtileri

Serpinti tehlikesi insanı çabucak öldürüveren bir tehlike değildir. Etki insan
vücudunda zamanla tahribata sebep olur. Belirtileri azar azar meydana çıkar.


Hâlsizlik, isteksizlik, bitkinlik,



Mide bulantısı, baş dönmesi,



Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı,
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Kusma, şiddetli baş ağrısı,



Kusma, ateş yükselmesi, kanlı ishal,



Kusma ve kanlı ishalin devam etmesi, ölüm.

12.4. Radyasyondan Korunmada Ana Prensipler
12.4.1. Zaman
Radyoaktif çürüme ilk anlarda çok hızlıdır. Çürüme zaman uzadıkça hızından
kaybederek devam eder ve sona erer. Başlangıç zamanı silahın patlamasından bir saat sonrası
kabul edilmektedir.

12.4.2.Mesafe
Radyoaktif kaynakla arasındaki uzaklık dört metre olan bir canlı bu kaynaktaki
şiddetin üçte birinden, uzaklığı 7,5 metre olan canlı yarısından, uzaklığı 30 metre olan canlı
ise dörtte üçünden korunmuş olur.

12.4.3.Engel
Tehlikeden korunma zorunluluğunda olan canlı ile radyoaktif kaynak arasında ne
kadar fazla yarı kalınlık sağlayan bir engel varsa o canlının göstereceği etki aynı ölçüde az
olacaktır.

12.5. Bir Nükleer Saldırı Olduğunda Alınacak Tedbirler
12.5.1. Dışarıda İseniz;
Patlama ışığını görür görmez, hemen çukur bir yere veya duvar dibine veya



kuytu bir yere YATIN!
Kollarınızı başınızın üstünde kavuşturun! (gözler kapalı olacak veya ışığı


görmeyecek)


Dizlerinizi karnınıza doğru çekip KAPANIN!



Çıplak yerlerinizi (giysilerinizle) ÖRTÜN!



Bu durumunuzu ışık, yakıcı hava hareketi ve yıkılmalar sona erene kadar

koruyun .

(1 dk.)



Bombanın patladığını kuvvetli ışıktan hemen anlayın.



Sonra da kalkıp telaş etmeden en yakın sığınağa yönelin;



Ağzınızı ve burnunuzu tozlara karşı bir bezle, elbise parçasıyla vb. koruyun.
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Sığınağa girmeden önce giysinizdeki tozu mutlaka çırpın, süpürün. Gerekirse

değiştirin.


El, yüz, saçlar ve diğer çıplak kalmış yerlerinizi mutlaka yıkayın.



Sığınakta kullanacağınız gerekli malzemeleri alın ve sığınağa girin.

Sığınağa Girmeden Önde 30–60 Dk. Zamanınız Var!

12.5.2. Evde veya İş Yerinde İseniz;
12.5.2.1 Yat, Kapan, Örtün!


Cam kırıklarından ve düşen eşyalardan korunmak için:



Sırtınızı pencereye dönün.



Masa, ranza, koltuk altlarına / arkalarına yatın.



Tehlike geçince doğruca sığınağa gitmek üzere yukarıda belirtilen hazırlıkları

yapın.

12.5.2.2. Sığınağa Girmek İçin 30–60 Dakika Zamanınız Vardır!
12.5.3. Araçta İseniz;


Parlak ışığı görür görmez;



Aracı sağa çekin ve motoru durdurun.



Hemen açık yerlerinizi kapatın.



Ellerinizi başınızın üzerine koyun (başınızı koruyun).



Sırtınız camlara dönük olarak, dizlerinizin üzerine kapanın.



Yat, Kapan, Örtün!



Tehlike geçince sığınağa giriş hazırlıklarına başlayın. Telaş etmeyin.

12.5.4. Okulda İseniz;
Parlak ışığı görür görmez;


Yat, Kapan, Örtün!



Derhal sıraların altına girin.



Sırtınız camlara dönük olarak kapanın.



Sonra telaş etmeden öğretmeninizin talimatıyla sığınağa girin.
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12.6. Yasal Dayanaklar
Sığınak yönetmeliği ve yasal dayanaklar Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetim
Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.

12.6.1. Genel Sığınaklar:

Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dışarıda bulunan halkın
korunmasını sağlamak amacıyla yapılan yapılardır. Sığınak gerektirdiği tespit olunan
yapıların toplam ihtiyacını karşılayacak büyüklükten az olmamak kaydıyla parselde ortak bir
veya birden fazla sığınak yapılabilir. Emsal hesabına konu alanı 3000 m2 ve üzerinde olan
tarım, hayvancılık, imalat ve sanayi tesislerinin doğrudan üretimle ilgili yapılarının
hangilerinde sığınak yeri aranıp aranmayacağına ilişkin genel kurallar, ilin konumu, bölgenin
özelliği ve tesislerin ülke ve bölge açısından stratejik önemi de değerlendirilerek İl İdare
Kurullarınca karar altına alınır ve kararın bir örneği uygulanmak üzere ilgili idarelere
gönderilir. Sığınak incelemesi yapılıp sığınak yeri tespit ve tahsis olunmadıkça kat mülkiyeti
bozulamaz, yeni yapı ruhsatı düzenlenemez.

12.7. Terörizm Şüpheli Zarf Ve Paketler Ve Korunma Yöntemleri
Terör ya da terörizm, siyasal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla
sivillere; resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren
yolun kullanımıdır. Terör uygulayan organize gruplara terör örgütü; terör uygulayan şahıslara
ise terörist denir.

12.7.1. Terörizmin ana hedefleri


Halkı veya hedef bir topluluğu korkutmak, dehşete düşürmek,



Yerleşik otoriteyi tahrip etmek. Onun, terörist ile masum kitle arasında ayırım

yapmadan baskı yöntemlerine başvurmasını sağlamak,


Otoriteye veya düzene karşı olan güçleri harekete geçirmek.



Yerleşik otoritenin güçlerini ve kurumlarını etkisizleştirmek, işlemez kılmak,



Kamuoyunu olumlu (kendi lehinde) veya olumsuz (düzene karşı) yönde

etkilemek, yönlendirmek,


Siyasal güç odaklarını ele geçirmek veya var olan yönetimi devirmek.



Sempatizan ve taraftarlarına güçlü olduğunu göstermek,
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Hükümetleri çıkmaza sokarak, kaos ortamından faydalanarak siyasi ve illegal

isteklerinin yerine getirilmesi için baskı oluşturmak.
Yine ülkemizde sıkça görülmekte olan fakat medyada fazla yer almayan şüpheli zarf
(şarbonlu mektuplar) olayları sıkça meydana gelmektedir. Öncelikli olarak bu zarflar
normallerinden daha ağır olurlar. Yazılar, üzerindeki adres bilgileri belli bir yöne kaymış
olabilirler. Bomba düzenekli zarflarda kablo, metal parçalar, yağ lekeleri gibi şüphe
uyandırıcı özellikler taşırlar.

12.7.2. Terörist Eylemlerde Kullanılan Kimyasal Maddeler (KBRN)


Öldürmek



Yaralamak



İnsanları etkisiz hale getirmek



Bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını, besin stoklarını kontamine etmek ve

yok etme


Ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek



Kaosa ve paniğe neden olmak amacıyla kullanılmaktadır.

12.7.3. KBRN Tehlikelerine Karşı Korunmak İçin


Siren, ikaz ve alarm işaretlerini öğrenmeli ve uygulanmalıdır,



Personel eğitilmelidir,



Güvenlik personeli NBC malzeme ve teçhizatı ile teçhiz edilmelidir,



Toplu korunma planlaması yapılmalıdır,



Sığınakların çalışabilirliği denenmelidir,



Toplu korunma sığınağı olmayan yerlerde, PVC sistemli (Contalı) kapı ve

pencereler tercih edilmelidir,


Contalı kapı ve pencere sistemi olmadığı yerlerde kapı ve pencerelerin

sızdırmazlığı sağlanmalıdır,


Tesislere girişte personel üzerinde NBC kirliliği araştırılmalıdır,



Paket ve mektuplar yüksek dozajda ultraviyole ışınlarından geçirilmelidir.

(Mikroorganizma ve sporların öldürülmesi için).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Gelişen teknolojiye paralel olarak Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer
araştırtmalar sonucunda her geçen gün yeni bir bulguya ulaşılmaktadır. Bu bilimsel
gelişmeler beraberinde büyük riskler de getirmektedir. Elde edilen ve insanın yararına
kullanılacağı gibi zararına da kullanılabilecek bu teknolojik ürünlere son yıllarda ulaşmak
daha kolay olmaktadır. Bu da toplumda terör hareketleri sonucunda toplu ölümlerin
olabileceği anlamına gelmektedir.

214

Uygulama

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılar sonucunda zarar görmüş
toplumları veya ülkeleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Dünyada bilinen en büyük nükleer saldırı hangisidir, sonuçları nedir?
2. Dünyada bilinen en büyük biyolojik saldırı hangisidir?
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Kimyasal- Biyolojik –Radyokatif - Nükleer bir silah değildir?
a) Zehirli gazlar
b) Bakteriler
c) Isı radyasyonu
d) Gama ışınları
e) Balistik silah
2. ......................... elektronik devre kullanan modern cihazları bozmak, istenmeyen
sinyal çıkarmasına neden olmak suretiyle malzeme hasarına neden olur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Gama ışını
b) Beta ışını
c) Elektromanyetik Pals
d) Radyoaktif serpinti
e) Nötronlar
3. Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dışarıda bulunan halkın
korunmasını sağlamak amacıyla yapılan yapılardır.
Yukarıdaki sözü edilen sığınak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özel sığınak
b) Genel sığınak
c) Sanayi sığınağı
d) Trafik sığınağı
e) Kapalı sığınak
4. Terörist eylemlerde kimyasal maddeler hangi amaçla kullanılmaktadır?
a) Öldürmek veya yaralamak
b) İnsanları etkisiz hale getirmek
c) Besin stoklarına zarar vermek veya yok etmek
d) Kaosa ve paniğe neden olmak
e) Toplumları belli bir düzene sokarak sakin bir ortam yaratmak
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5. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli bir zarfta şüphe uyandırabilecek kuşkulu durumlardan
değildir?
a) Bu tür zarflar daha ağır olurlar
b) Zarf üzerindeki yazılar belli bir yöne kaymış olabilirler
c) Zarf içinde kablo veya metal parçaları olabilir
d) Zarf üzerinde yağ lekeleri olabilir
e) Zarf son derece ince ve saydam olmalıdır
6) Kimyasal risk nedir?
7) Biyolojik risk nedir?
8) Radyolojik Risk nedir?
9) Kimyasal gaz saldırısı nasıl anlaşılır?
10) Kimyasal saldırılara karşı nasıl korunabiliriz?
11) Kimyasal gaza maruz kalmış birine nasıl yardım edilebilir?
12) Biyolojik savaş ajanları vücuda hangi yollardan girer?
13) Biyolojik saldırıya karşı nasıl tedbir alınır?
14) Biyolojik saldırı sonrası nasıl hareket edilmelidir?
15) Radyolojik ve nükleer saldırıya karşı nasıl tedbir alınır?
16) Radyolojik ve nükleer saldırı sonrası nasıl hareket edilmelidir?
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13. NAVİGASYON
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Harita, pusula ve GPS kullanım hakkında bilgi edineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Arama kurtarmada iyi bir navigasyon bilgi neden çok gereklidir?
2. Bir topoğrafiik haritayı iyi okumak için hangi bilgiler edinilmelidir?
3. GPS'ler nasıl çalışır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Harita okuma

Topoğrafik haritayı üç
boyutlu okuma

Çeşitli basılı kaynaklar , ders
notları ve internet. Uygulama
çalışmaları

Pusula kullanımı

Pusula kullanımı harita ile
birlikte öğrenme

Çeşitli basılı kaynaklar ders
notları ve internet. Uygulama
çalışmaları

GPS kullanımı

GPS kullanımını öğrenerek
haritayla pekiştirme

Çeşitli basılı kaynaklar , ders
notları ve internet . Uygulama
çalışmaları
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Anahtar Kavramlar
1. Topoğrafik harita
2. Pusula
3. GPS
4.Yön bulma
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GİRİŞ
Yeryüzü şekillerinin, yerleşim yerlerinin, yolların, tepelerin, çeşmelerin vb. detayların
yatay ve düşey konumları ile aralarındaki mesafeler ve bitki örtüsü hakkında bilgiyi haritalar
sağlar. Harita aynı zamanda arazi yapısındaki değişiklikleri ve doğal yeryüzü şekillerinin
yüksekliklerini göstermektedir. Deniz, göl, akarsu, dağ, tepe, mağara, çukur ormanlık gibi
doğal şekiller ile yol, baraj, sulama kanalı, tel hattı, duvar, çit, bina gibi yapay tesisleri
gösterir.
Doğal şekiller:
Topoğrafik haritaları diğerlerinden ayıran özellik yeryüzünün şeklini kontur
(Eşyükselti, İzohips, Münhani) çizgileri ile gösterilmesidir. Arazi biçimleri haritada kolayca
anlaşılabilecek işaretlerle gösterir. Bu işaretlere harita işaretleri denir. Genellikle haritanın üst
kısmı kuzey, altı güney, sol tarafı batı, sağ tarafı ise doğudur. Haritanın alt kısmındaki ölçek
sayesinde harita üzerindeki uzaklıklar hesaplanır. Göller, nehirler, kasabalar ve benzerleri
harita üzerinde isimleri ile gösterilir. Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler,
çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. Haritaların kolay ve anlaşılır olabilmesi için en
gerekli ayrıntılara yer verilir. Bunların dışında coğrafi koordinat ağı genelde haritalarda
gösterilmektedir
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13.1. Haritaların Sınıflandırması
13.1.1. Ölçeklerine Göre


Küçük ölçekli haritalar: 1/1.000.000 ve daha küçük ölçekli haritalar. Ayrıntı yoktur.



Orta ölçekli haritalar: 1/500.000 ve 1/100.000 arasındaki ölçekli haritalar. Genel
hatlarıyla ayrıntı işlenmiştir.



Büyük ölçekli haritalar: 1/50.000 , 1/25.000, 1/10 000ve daha büyük ölçekli
haritalardır.

13.1.2.Tiplerine Göre
Haritaların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasıdır. Çok değişik miktarda
sınıflandırılabilmektedir. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir


Planimetrik Haritalar: Arazinin sadece yatay durumlarını göstermektedir. Yeryüzü
şekilleri yoktur.



Topoğrafik Haritalar: Yeryüzü üzerindeki kabartıları ve girintileri münhanilerle,
ayrıntıları sembollerle gösterir.



Kabartma Haritalar: Topoğrafik haritanın üç boyutlusudur.



Hidrografik Haritalar : Deniz derinliklerini gösteren haritalardır.



Özel Amaçlı haritalar : Sportif veya farklı amaçlarla yapılmış haritalardır.
Oryantiring haritaları, yürüyüş rotası haritaları bu tür haritalarıdır.

13.1.3. Harita Ölçekleri
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Harita üzerinde iki nokta arasındaki uzunluğun, arazide aynı iki nokta arasındaki
uzunluğa olan oranına ölçek denir. Bir haritada bu ölçeğin paydasında yer alan rakam ne
kadar büyük olursa haritanın ölçeği o kadar küçük olur. 1:50.000 ölçekli bir harita üzerindeki
1 cm gerçekte 50.000 cm’ye karşılık gelir (500m). (1:500.000 - 1:250.000 - 1:50.000 1:25.000). 1/25.00 ölçekli haritada 1 santimetre 250 metreye ve 1/100.000 ölçekli haritada ise
1 santimetre 1 kilomeyreye karşılk gelir. Haritaların alt köşelerinde hangi ölçekte
yapıldıklarını gösteren işaretlerde bakarak elinizdeki haritanın ölçeğini bulabilirsiniz. Ayrıca
haritalarda her rengin ayrı bir anlamı vardır. Bu renkler yer ve özelliklerin adlarına uygun
renklerdir.
Siyah: İnsan tarafından yapılan şeyleri gösterir. Demiryolu, köprü, baca, isimler
Mavi: Suyun göstergesidir. Derinliğe göre koyulaşır. Deniz, göl, nehir, çay.
Yeşil: Orman , otlak ve verimli toprakları gösterir. Koyu renk yoğunluğu gösterir.
Kahverengi: Yükseltileri gösterir. Koyulaştıkça yükseklik artıyor demektir.

13.1.4. Coğrafi koordinatlar
Coğrafi koordinatlar Enlem ve Boylam olarak haritalarda kenar bilgisi olarak verilir.
Koordinatları bilinen bir noktanın haritanın üzerinde bulunması ve buradan yola çıkılarak
sahadaki noktaya ulaşmak mümkündür.


Enlem 38o 45' 30'' (Kuzey)



Boylam 35o 37' 45'' (Doğu)

Haritaya bakıldığında bakılan alanı üç boyutlu olarak görebilmek harita kullanmanın
ilk şartıdır (şekil 13.1.). Bu bakış açısı harita üzerinde bulunan ve her biri farklı yükseltileri
gösteren eşyükselti çizgileri sayesinde kolaylıkla yapılabilir (şekil 13.2.). Farklı kalınlıkta
kahve renkli topoğrafik eğriler “Kontur”, “Eşyükselti”, ”İzohips” yada “Münhani” olarak
adlandırılırlar. Kullanıcı için kolaylık olması açısından indeks kontur denilen 100, 50 ya da
25 metrede bir daha kalın çizilmiş olanlar harita kullanmayı kolaylaştırırlar. Eş yükselti
eğrileri;

226

•

Aynı yükseklikteki noktalardır

•

Asla Kesişmezler (şekil 13.3.)

•

Çatallanmazlar

•

Aynı yükseklikler birbirleri ile kapanabilirler

•

Arazinin genel formunu verir

•

Sıklaşmaları eğimin arttığını gösterir (şekil 13.4.)

•

Genişlemeleri arazinin eğiminin azaldığını gösterir

Şekil 13.1: Bir haritanın topoğrafik İzdüşümü

13.1.5. Haritalarda bulunan başlıca özellikler


Başlık



Haritanın tipi (topoğrafik, gemicilik, jeolojik, kadastro)



Basım ve Pafta numarası



Üretim yılı



Kuzey noktası ya da magnetik varyasyonun detaylı pusula gülü



Grid referans sistemi
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Sembollerin açıklaması



Ölçek



Uzunluk birimleri



Harita projeksiyonu



Harita okuma

Şekil 13.2: Bir topoğrafyanın eşyükselti eğrileri ile gösterilmesi

Şekil 13.3: İndex konturların haritada görünümü
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Hafif Eğim

Dik Eğim

Tepe

Şekil 13.4: Topoğrafik haritalarda eğimler
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Boyun

Sırt

Vadi

Derecik
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Şekil 13.5: Topoğrafik haritalarda yer şekillerini gösterimi
Çöküntü

Dik Yar

Uçurum

Şekil 13.6: Topoğrafik haritalarda yer şekillerini gösterimi

231

Dolgu/Yarma

Mahmuz/Burun

Şekil 13.7: Topoğrafik haritalarda yer şekillerini gösterimi
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1.TEPE
2.VADİ
3.SIRT
4.BOYUN
5.ÇÖKÜNTÜ

6.DERİN VADİ
7.OVAYA BAĞLANAN BURUN
8.UÇURUM
9.GEÇİT
10.DOLGU

Şekil 13.8: Bir topoğrafik haritada yer şekillerinin toplu olarak gösterilmesi

13.2. Pusula
•

Harita üzerinde mesafe ölçme

•

Kuzeyi Bulma

•

Haritayı kuzeye göre yerleştirme

•

Haritadan pusulaya hedef açısı bulma

•

Pusuladan haritaya hedef açısı alma (şekil 13.9.)
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A. Cetvel.
B. Hareket yönü.
C. Ölçekli cetvel.
D.Şeffaf yüzey.
E. Hedef açısı okuma çizgisi.
F. Pusula ıçindeki kuzey-güney
çizgileri.
G.Pusula açı kadranı.
H.Pusulanın kuzey ucu.
Şekil 13.9: Bir pusulada olması gereken özellikler

13.2.1 Haritada mesafe bulma
1:25.000 ölçekli bir haritada 1cm 25.000 cm, 250 m ve 0.25 km' dir. 1 mm ise 25 metredir.
Haritadaki her kare 1 km2 'dir.

13.2.2. Haritada Kuzeyi Bulma
Üç çeşit kuzey vardır.
Gerçek kuzey: Kuzey kutbunun olduğu kuzeydir.
Harita Kuzeyi: Haritadaki kuzey ve güney çizgilerinin gösterdiği kuzeydir.
Manyetik Kuzey: Pusula iğnesinin gösterdiği kuzeydir.
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Manyetik kuzey bölgeden bölgeye değişiklik gösterir. Bu değişiklik haritalarda
belirtilir. Pusulanın kırmızı ucu her zaman kuzeyi gösterir.

13.2.3. Haritayı Kuzeylemek


Bulunduğunuz yeri biliyor iseniz çevrenizdeki nehir, tepe, köprü gibi

işaretlerin yönüne haritayı çevirmek suretiyle haritayı yönüne koyabiliriz. İkinci yol olarak
haritayı yere yayarız pusulanın kuzey oku ile haritanın kuzey oku aynı yöne gelene kadar
haritayı çeviririz.

13.2.4.Haritadan Pusulaya Hedef Açısı Alma


Görüş mesafesinin az olduğu bir alanda haritadan hedef açısını bulup, pusulayı

ayarlayarak pusula ile yola devam edilebilir.


Haritayı yere koyun gideceğiniz nokta ile bulunduğunuz noktayı bir çizgi ile

birleştirin. (Haritanın kuzey yönüne konması gerekli değildir.)


Pusulanın uzun kenarı hedefi gösterecek çizgi üzerine yerleştirin. Pusulanın

kuzey-güney çizgilerinin haritanın kuzey -güney çizgileri ile paralel olana kadar çevirin.


Hedef açısı okuma noktasından hedef açısını okuyun.

13.2.5. Pusuladan Haritaya Hedef Açısı Alma


Hedefi saptayın.



Pusulayı yere paralel tutup, hareket yönü okunu hedefe doğru çevirin.



Pusulanın kuzey iğnesi, pusula yuvasının kuzey yönü ile çakışıncaya kadar

pusula yuvasını çevirin.


Hedef açısını okuyun ve manyetik farkı bu değerden çıkarın. Yeni değeri hedef açısı
okuma çizgisine getirin.
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Şekil 13.10: Pusula ve harita kullanımı

13.3. Pusula ve Haritayı Birlikte Nasıl Kullanmalıyız?


İlk olarak, duruşunuzu (gitmek istediğiniz yönü) saptamalısınız.



Karar verdiğiniz hedefinize doğru kesin gideceğiniz yönü aşağıdaki işlemleri

sırası ile yaparak belirleyin.


Bu işlemleri uygulayabilmek için magnetik kuzey hatlarının haritada çizili

olması gerekmektedir.
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Pusulanızı elinize alın ve önünüzde tutun. Pusula gövdesinin yatay pozisyonda

olduğundan ve yön okunun ileriyi işaret ettiğinden emin olun.


Gövdenizi kapsülün dibindeki Kuzey-Güney oku ile magnetik ibre aynı

doğrultuda, ibrenin kırmızı ucu okla aynı yönde oluncaya kadar döndürün.


Pusula gövdesindeki Yön Oku şimdi gitmek istediğiniz yönü gösterir.



Pusulanızı elinize alın ve önünüzde tutun. Pusula gövdesinin yatay pozisyonda

olduğundan ve yön okunun ileriyi işaret ettiğinden emin olun.


Gövdenizi kapsülün dibindeki Kuzey-Güney oku ile magnetik ibre aynı

doğrultuda, ibrenin kırmızı ucu okla aynı yönde oluncaya kadar döndürün.


Pusula gövdesindeki Yön Oku şimdi gitmek istediğiniz yönü gösterir (şekil

13.10.).

13.3.1. Tavsiyeler



Şimdi gerekli yönü ve duruşunuzu tanımladınız, kesin yönünüzü

sürdürdüğünüzden emin olmalısınız.


İlk olarak yön okunun işaret ettiği yöne doğru arazide uygun bir hedef

bulmalısınız (Örn.: belirgin bir ağaç, kaya yada çalılık). Pusulanıza bakmadan seçtiğiniz
nesneye doğru yürüyün.


Hedefinize vardığınızda, gidiş yönünüzde yeni bir nesne seçin ve işlemi

tekrarlayarak devam edin.


Bazen yürürken pusula kapsülü kazara dönebilir. Zaman zaman ayarladığınız

yönden sapma olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.


Bu işlemler esnasında açı hatası yapmamaya dikkat etmelisiniz.



Yapacağınız küçük açı hataları hedefinize ulaşmada büyük hatalara neden olur.

Yukarıdaki şekilde yapılan 10 derecelik hata 1000 metrede 100 metrelik sapmaya neden
olmaktadır (şekil 13.11.).
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Şekil 13.11: Bir pusulada 10 derecelilk küçük bir açı sapmasının yaratacağı sorun

13.3.2. Pusula Kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Pusula, pusula ibresinin sapmasına neden olabilecek metal eşyalardan, elektrik akımı
taşıyan gerilim hatlarından, telefon ve telgraf hatlarından, dikenli tellerden, metal ağırlıklı
kayalardan, maden yataklarından uzakta kullanılmalıdır.


Yüksek gerilimli enerji hatlarından 55 metre,



Telefon hatlarından

10 metre,



Araba

15 metre,



Dikenli teller

10 metre,



Buz kazması, cep telefonu

1 metre,



Çelik demir malzemeden

En az bir metre



Saat, konserve kutusu,

0.5 metre,

13.3.3. Mesafe Tahmini
Sık kullanılan yöntemlerden bazıları şunlardır;


Haritadan ölçme yöntemi



Bilinen mesafelerden kaydırma yöntemi



Bölme yöntemi
238

13.3.3.1. Bölme yöntemi:
Haritadan bulunduğumuz ve gitmek istediğimiz iki noktayı buluruz. Bu noktaları
pusulamızın kenarında mesafe ölçen cetvelle birleştiririz. Cetvelde görülen değeri okuruz,
ölçeğimize uygun ise bu değer iki nokta arasındaki mesafedir. Bu mesafe kuş uçuşu harita
mesafesidir.

13.3.3.2. Bilinen mesafelerden kaydırma yöntemi:
Daha önceden ölçtüğümüz bir mesafeye, bulmak istediğimiz iki noktayı harita
üzerinden kaydırarak, mukayese ederek ölçeriz. Bu yöntemde yanılmalar sıklıkla meydana
gelmektedir. Bulunan değer yaklaşık değerdir.

13.4. GPS (Global Positioning System - Küresel Pozisyonlama
Sistemi )
Amerika Birleşik Devletlerine ait uydular kullanılarak dünyanın neresinde olursa
olsun, 24 saat, oldukça hassas bir şekilde pozisyon ve seyrüsefer bilgisi sağlayan bir
sistemdir. Bu sistemin temelinde 20,200 km yükseklikteki yörüngede bulunan ve sürekli
olarak zaman ve kendi pozisyon bilgisini gönderen 24 adet “NAVSTAR” GPS uydusu vardır.
Askeri amaçlarla ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen ve pek çok hava,
kara ve deniz taşıtında kullanılan GPS, günümüzde tüm doğa sporcuları ve gezginlerin de
yanında taşıdığı vazgeçilmez bir yön bulma aletidir.
►

Amerika 1960'da başlattı

►

24 uydudan oluşur

►

12 saatlik yörüngeler

►

Zaman, kimlik bilgileri, yörünge parametrelerini yayınlarlar

►

Her uyduda son derece iyi saatler vardır

►

Ana üsleri Colorado da olan 3 yer anteni

►

Dünya çevresindeki 5 gözlem istasyonu
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Asya’da
GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema)
1996 yılında başladı, sistem 24 uydudan oluşur
Multi-Functional Satellite Augmentation System (MSAS), (Japonya)
Avrupa’da
Euro Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS).
“Selective Availability (SA)” Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın
güvenlik amaçlı olarak askeri olmayan kullanıcıların GPS alıcılarının çok hassas ölçüm
yapmalarını engellemek üzere geliştirdikleri programın adıdır.
ABD hükümeti SA programını 1 Mayıs 2000 itibarıyla iptal etmiştir böylece
hassasiyet 5 metrenin altına düşmüştür. Koordinat bilgisinin hassas olarak bulunabilmesi için
DGPS (Differential GPS) yöntemi kullanılır. GPS alıcısı kendi yerini belirleyebilmek için
uydudan aldığı sinyalleri üçgenleme (triangulation) yöntemiyle çözer.
4.uydu ile en az 3 uyduya olan uzaklığının hesaplanması sonucu, bir GPS alıcısı kendi
koordinatını üçgenleme yöntemiyle hesaplar.
5.uydu ile de diğer uyduların nerelerde olduğu, dolayısıyla ölçüm yapılan uydulardan
biri görme sınırları dışına çıktığında kullanılacak olan uydunun pozisyon bilgisini üretir.
Global Positioning” Sistemi üç segmentte incelenebilir:


Uzay segmenti

NAVSTAR (Navigation System with Time And Ranging) uyduları senkron zaman
(yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye) sinyallerini, kendi pozisyon parametrelerini ve diğer
uydularla ilgili bilgileri içeren iki ayrı frekansta yayın yaparlar.
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Kullanıcı segmenti

Kullanıcı bölümü yani GPS el terminali uydulardan gelen sinyalleri anteni vasıtasıyla
alır ve kendi türüne göre seyrüsefer (veya araç takip) amaçlı gerçek zaman koordinat bilgisini
veya biraz daha uzun süreli ölçüm sonucu jeodezi uygulamaları için statik fakat oldukça
hassas koordinat bilgisi üretir.


Kontrol Segmenti

Bu bölüm uyduların günlük olarak takip edilmesi, yerlerinin hesaplanması, veri
transmisyonu ve denetleme görevini yürütür. Beş adet takip istasyonu, bir adet ana kumanda
istasyonu ve 3 adet uydulara veri transmisyonu yapan istasyon vardır. Takip istasyonlarından
alınan bilgiler ana kumanda merkezine gönderilir, burada uyduların yörüngeleri ve saat
düzeltme bilgileri hesaplanır ve ilgili uydulara bu bilgiler mesaj olarak gönderilir.
Uydu saatinin senkronizasyonu ana kumanda istasyonunun en önemli görevlerinden
biridir. Bu nedenle ana kumanda istasyonu Washington D.C.’de bulunan US Naval
Observatory’nin zaman standart sistemine doğrudan bağlıdır. GPS’in en önemli
konseptlerinden biri oldukça hassas zaman ölçümüdür.

13.4.1. Gps Nasıl Çalışır?

Uydu Menzili
Uydular bizim için, gerçek referans noktalarıdır. Bu, dünya üzerindeki konumumuzu,
bu uydulardan uzaklığımızı belirleyerek bulabileceğimiz anlamına gelmektedir. Asıl önemli
olan uydunun "Nerede" olduğu ve bizden "Ne Kadar" uzakta olduğunu çözmektir.
Eğer A uydusuna "x" uzaklıkta olduğumuzu biliyorsak, A uydulu bir merkeze sahip
"x" çaplı bir kürenin herhangi bir yerindeyiz demektir. Aynı zamanda bir B uydusuna da "y"
mesafede olduğumuzu biliyoruz diyelim. Bu durum, evrendeki olası yerimizi biraz daha
sınırlar. Çünkü, evrende A uydusuna "x", B uydusuna da "y" mesafede olabileceğimiz tek yer,
bu iki uydu menzilinin kesiştiği yerdeki çemberdir.Bu üç uydunun menzil alanları sayesinde,
konumumuzu sadece 2 noktaya indirgemiş oluruz ki, teorik olarak bu ölçüm yeterlidir.
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Kesinlikle teknik olmak gerekiyorsa, trigonometrik olarak, konumumuzu belirlemek için 4
uyduya ihtiyacımız vardır. 3 uydu ile tespit edilen iki noktadan biri genellikle gülünç bir
sonuç verebilir, hatta bu nokta dünya üzerinde de olmayabilir.
Gece ve gündüz her türlü hava koşullarında belirli noktalar arasını gidebilmemizi
sağlar. Alıcının hangi hızda hareket ettiği ve hangi yöne gittiği, bulunduğumuz koordinatları,
toplam yürüyüş mesafemizi, hedefe kalan mesafeyi , ortalama hızla hedefe varış zamanımızı
verir .Pusula amacıyla da kullanılır. Hedefe yönelik güzergahtan sapmamız durumunda bizi
ikaz eder. Ayrıca bulunduğumuz irtifa (yükseklik) bilgisi de GPS'ten öğrenilebilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Arama kurtarma çalışmalarının olmazsa olmaz üçlüsü harita, pusula ve GPS’tir.
Harita ve pusula son yıllarda GPS kullanımının gerisinde kalmış olmasına rağmen klasik
bilgileri içerdiği için mutlaka öğrenilmesi gerekir. Özellikle GPS in tek başına topoğrafik
haritasız kullanılması büyük sorunlara yola açabilir.
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Uygulama
Bir adet 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita edinerek bu haritadaki yere şekillerini
zihninizde 3 boyutlu olarak tasarlayıp görmeye çalışın
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Uygulama Soruları
1. 1/25.000 lik bir haritada her bir karenin uzunluğu kaç metreye karşılık gelir.
Ölçerek anlamaya çalışın
2. Bir topoğrafik haritada tepeler, boyunlar, göller, dereler ve sırtlar nasıl anlaşılır?
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi harita çeşidi değildir?

a)

Planimetrik haritalar

b)

Topoğrafik haritalar

c)

Kabartma haritalar

d)

Hidrografik haritalar

e)

Rota haritaları

2) Aşağıdakilerden hangisi haritalarda bulunan başlıca özelliklerden değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Başlık
Haritanın tipi
Pafta numarası
Ölçek
Şehirlerin nüfusları

3.

Aşağıdakilerden hangisi GPS sisteminin incelendiği segmentlerinden biridir?

a) Uzay segmenti
b) Sokak segmenti
c) Cadde segmenti
d) Pusula segmenti
e) Normal segment
4. Haritadan bulunduğumuz ve gitmek istediğimiz iki noktayı buluruz. Bu noktaları
pusulamızın kenarında mesafe ölçen cetvelle birleştiririz. Cetvelde görülen değeri okuruz,
ölçeğimize uygun ise bu değer iki nokta arasındaki mesafedir. Bu mesafe kuş uçuşu harita
mesafesidir.
Yukarıda yazılı mesafe tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bilinen mesafelerden kaydırma yöntemi

b)

Bölme yöntemi

c)

Toplama yöntemi

d)

Çıkarma yöntemi

e)

Çarpma yöntemi
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5. Gece ve gündüz her türlü hava koşullarında belirli noktalar arasını gidebilmemizi
sağlar. Alıcının hangi hızda hareket ettiği ve hangi yöne gittiği, bulunduğumuz koordinatları,
toplam yürüyüş mesafemizi, hedefe kalan mesafeyi , ortalama hızla hedefe varış zamanımızı
verir. Hedefe yönelik güzergahtan sapmamız durumunda bizi ikaz eder.
Yukarıdaki cümleler aşağıdaki cihazlardan hangisini anlatmaktadır?
a)

Pusula

b)

GPS

c)

Lazermetre

d)

Isı ve nem ölçer

e)

Gaz ölçer

6.

Harita nedir?

7.

Pusula nedir?

8.

GPS nedir ve nasıl kullanılır?

9.

GPS'in çalışma prensibi nedir?

10.

Topoğrafik haritalarda tepeler nasıl gösterilir?

11.

Topoğrafik haritalarda dereler nasıl gösterilir?

12.

Haritalar ölçeklerine göre kaça ayrılır?

13.

Topoğrafik harita nedir?

14.

Eş yükselti eğrilerinin özellikleri nelerdir?

15.

Bir topoğrafik harita nasıl kuzeylenir?
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14. HASTA NAKLİ VE SEDYE KULLANIMI
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Bu bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde gelişen arama kurtarma çalışmalarında en büyük sorunlardan biri olan
hasta yaralı taşıma ve yaralıyı sedyeye koyma konusunda bilgiler edineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yaralı biri sedyeye nasıl alınır
2. Yürüyemeyecek durumda olan bir yaralı tek kişiyle nasıl taşınır?
3 Uzun süre taşınmak zorunda kalınan ve üzerinde yaralı olan bir sedye hangi yöntemle
taşınır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Tek kişiyle taşıma

Tek kişi olduğumuzda bir
yaralıyı nasıl taşıyacağımız

Ders notlarını okuyarak,
araştırarak ve uygulayarak

İki kişiyle taşıma

İki kişi olduğumuzda bir
yaralıyı nasıl taşıyacağımız

Ders notlarını okuyarak,
araştırarak ve uygulayarak

Doğada sedye ile nakil

Doğada yaralı olarak
bulduğumuz birini sedyeyle
en kolay nasıl taşıyacağımız

Ders notlarını okuyarak,
araştırarak ve uygulayarak
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Anahtar Kavramlar
1. Sedye
2. Yaralı taşıma
3. Hasta nakli
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GİRİŞ
Arama- Kurtarma çalışmalarının en zor kısmı aranan kişi bulunup kurtarıldıktan sonra
güvenli bir yere nakletme aşamasıdır. Deprem kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan
birini kurtardıktan sonra sedyeye almak bazen sorun yaratsa da ambulansın yakın olması
nakil işini kolaylaştırmaktadır. Çünkü enkazdan çıkarılma tamamlanmadan önce sağlık
ekiplerine haber verilir ve enkazın yanında bir ambulansın beklemesi sağlanır. Oysa doğa ve
dağ aramalarında nakil için iki sorun vardır. Birincisi kurtarmacıların sedyeyi yanında
taşımalarıdır ki bu büyük bir yük demektir. İkincisi ise yaralıyı sedyeye koyduktan sonra
başlar. Eğer yaralıyı helikopter alacaksa bunun için özel bir hazırlık ve ekipman gerekir. Eğer
yaralıyı helikopterle taşıma olanağı yoksa o zaman yaralı ekibin kendi olanaklarıyla
indirilecek ve taşınacaktır ki bu durum en az kurtarma çalışması kadar zordur. Böyle bir
durumda kurtarma ekibi ne kadar kalabalıksa taşıma o kadar kolay olur. Kurtarma ekibinin az
olması ve taşınacak mesafenin uzun olması nakil aşamasını bir işkenceye döndürebilir. Kilosu
70 civarında olan bir yaralı taşınırken geçen her dakika yaralının yükünün daha çok
hissedilmesine neden olur. Ayrıca yorulmalar başladığında yeni kazaların olma ihtimali de
artar. Bu nedenle nakil aşaması başladığında, kurtarma ekibi, telsiz vasıtasıyla taşımaya
yardım edebilecek personel talebinde bulunur. Bu personeli eğitimli Arama- Kurtarma ekibi
üyeleri olması her zaman şart değildir. Yapacakları şey sadece taşıma olduğu için direktiflere
uymaları yeterlidir.
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14.1. Sedyesiz Taşıma Teknikleri
Yaralınınım durumu ne olursa olsun tercih edilen yöntem kesinlikle sedye ile nakildir.
Ancak bazı durumlarda sedye bulunmayabilir. Eğer yaralının durunu hafif ve bilinci yerinde
ise kurtarma ekibi yaralıyı çeşitli yöntemlerle taşıyarak güvenli bölgeye nakledebilir. Bu
yöntemde de mutlaka fazla sayıda personele ihtiyaç vardır. Sedye kullanılmadan yapılan
taşımaların uzun sürmesi halinde çok yorucu olduğu ve zamanla personeli hata yapmasına
neden olacağı unutulmamalıdır. Taşımanın en doğrusu yaralının durumu ne olursa olsun
mutlaka sedye kullanılmasıdır.

14.1.1 Sırtta Taşıma
Sırtta taşıma tekniği doğa ve dağ arama kurtarma operasyonlarında çok kullanılan bir
tekniktir. Ancak taşıma işlemi uzun süre devam edecekse zamanla taşıyan veya taşıyanlar için
büyük bir sorun yaratır ve personel yorulmaya başlar. Bu tekniği uygulamak için taşınacak
kişini bilincinin açık ve taşımaya yardım edebilecek durumda olması gerekir. Yaralının
durumu iyi ise diz çökülerek yaralı sırta tutunacak şekilde pozisyon alınır. Kollar yaralının
bacaklarının dışına geçirilir göbek üzerinde kenetlenir. Yaralı da kollarını taşıyan kişinin
göğünde kenetler. Taşıyıcı dizleri üzerinde doğrularak taşıma işlemine başlar.

14.1.2. Kucağa Alarak Taşıma
Bu taşıma tekniği kolay olmakla birlikte uzun sürdüğünde çok zorlu bir hale gelebilir.
Daha çok çocuk ve hafif kişiler için kullanılan bir yöntemdir. Yaralının yanına diz çökülür.
Herhangi bir kırığı olup olmadığına bakılır. Özellikle boyun kısmı iyi kontrol edilmeleridir.
Yapılacak yanlış bir hareket kolay yolla yaralı taşımak isterken yaralının felç olmasına neden
olabilir.

14.1.3. Omuz Desteğiyle Taşıma
Uzun süreli taşımaları gerekmediği, yaralının bilincin yerinde olduğu taşıma şeklidir.
Herhangi bir yerden yaralı çıkarmak için kullanılır. Yaralının sağlam olan kolu omuzdan
geçirilir ve eli tutulur. Diğer kol yaralının belinden geçirilerek destek sağlamlaştırılır ve bu
şekilde yürünür.

14.1.4. Omuza Alarak Taşıma
Yaralının

bilinci yerindeyse sırtta taşıma yapılır. Ancak bilinci yerinde olmayan

yaralılar sedye bulunamadığı zaman sırtta taşınır. Yaralının yanında diz çöküldükten sonra Bir
kol hastanın iki bacağı arasından geçirilir, boşa talak el ile de yaralının kolu tutulur. Denge
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sağlanarak dizler üzerinde yavaş yavaş yükselen taşıyıcı tam dik pozisyona gelince yürümeye
başlar.

14.1.5. Sürükleyerek Taşıma
Bilinci

yerinde

olmayan

yaralıları

taşıma

tekniğidir.

Farklı

yöntemler

kullanılabilir.Amaç yaralıyı kısa mesafeli bir taşımayla güvensiz ortamdan uzaklaştırmak ve
güvenli ortama götürebilmektir. Koltuk altından tutarak veya bir battaniye yardımıyla yaralı
bulunduğu ortamdan uzaklaştırılır.

14.1.6. İki Kişi ile Taşıma
Bazı durumlarda yaralıyı tek başına taşımak zor olabilir. Bu durumda iki kişiyle
taşıma tercih edilmelidir. İki kişi ile taşımalarda yaralını ciddi bir yarası olmayıp bilincini de
açık olması gereklidir. İki, üç veya dört elle taşıma gerçekleştirilebilir. Her üç yöntemde de
hasta ellerin üzerine oturtulur ve iki kişi tarafından taşınmaya başlar.

14.2. Sedyeye hasta yerleştirme
Ciddi bir yaralanmanın olduğu vakalarda sedyeye hastayı yerleştirme bazen ciddi
zorluklar yaratmaktadır. Burada amaç yaralın en az zarar görecek bir şekilde kaldırılarak
sedyeye konmasıdır. Kaşık sedye olduğu zaman bir kişiyi sedyeye almak daha kolaydır. Bazı
durumlarda yaralı kaşık sedyede bile taşınabilir. Sedyeye hasta yerleştirmedeki ana tema
kişilerin karşılıklı durmalarıdır.

14.2.1. Üç kişiyle karşılıklı kaldırma.
İki kişi yaralının omuz ve diz bölgelerinde konuşlanmasıdır. Bir kişi ise karşılarına
geçerek yaralının omuz bölgesinde konuşlanır. Omuz bölgesi ağır olduğu için iki kişini
buraya yerleşmesi gerekir. Diz kısmını bir kişiyle kaldırılabilir. Ekip liderinin komutuyla üçü
birden doğrularak ayağa kalkarlar ve hastayı sedyeye yerleştirirler. Üç kişiyle başka bir
kaldırma tekniği daha vardır. Üç kişi de aynı tarafta dururlar. Bir kişi baş omuz, bir kişi kalça
ve bir kişi de diz hizasında durarak ellerini yaralının altına koyarlar ve kaldırarak sedyeye
götürüler.

14.2.2. Dört kişiyle kaldırma :
Bu kaldırmaya köprü tekniği de denilmektedir.Bunun sebebi üç kişinin yaralıyı; baş
boyun, omuz, kalça ve dizlerinden kaldırması bir kişini de sedyeyi yaralının altına sürmesidir.

255

14.2.3. Altı kişiyle Kaldırma
Kaşık sedyenin olmadığı durumlardan bir yaralıyı sedyeye en sağlıklı koyma yöntemi
6 kişi ile kaldırmadır. Üçer kişi yaralının iki tarafında karşılıklı sıralanır. Bu sıralanma başomuz, kalça ve dizler şeklinde olur. Dizlerin biri yere konur, eller yaralının altından
geçirilerek kenetlenir ve ekip liderinin komutuyla önce ayağa kalkılır.
Doğada Sedye taşıma
Doğada yaralanan birini sedye ile naklederken çoğunlukla Neil Robertson sedye
kullanılır. Az da olsa kaşık sedye kullanılabilir. Doğada sedye taşımak oldukça zordur ve çok
efor gerektirir. Bazı durumlarda dikey eğimlerde bile hasta taşımak gerekebilir. Bir vadide
kaybolmuş bir hastayı sedyeye koyarak taşımak için mutlaka fazla sayıda personel ihtiyaç
vardır. Sedyeyi taşımak için 6 kişiye bir de yol göstericiye ihtiyaç vardır. Altı kişi sedyeyi
ekip liderinin komuta kaldırarak ilerlemeye başlar. Ekipteki diğer personel ise sedyeden
uzaklaşarak 50 şer metre ara ile karşılıklı dizilirler. Sedyeyi taşıyanlar ilk grubun arasından
geçerken en arkadaki iki kişini yerini bekleyenler alır. Arkadakiler ortaya, ortadakiler öne
geçerler. Önde boş kalan iki kişi de koşarak en ön sıraya geçer ve burada dinlenerek sıranın
tekrar kendilerine gelmelerini beklerler. Personel bu şekilde hem daha az yıpranır hem de
hastayı daha sağlıklı nakleder (şekil 14.1.).

Şekil 14.1: Doğada Sedye ile yaralı taşımanın şematik gösterimi
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Bu Bölümde Ne Öğrendik?
Arama kurtarma operasyonlarında yaralıyı güvenli bir yere götürebilmek için
nakledilmesi gerekir. Bu nakil işlemi ya personel tarafından, ya da bir sedyeye konarak
yapılır . Bu iki işlemin de kendi içlerinde zorlukları vardır. Ancak söz konusu olan insan
hayatı olduğu için bu zorluklar aşılmaktadır.
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Uygulama
Doğada kaybolan birini yaralı bulduktan sonra onu güvenli bir bölgeye getirmek için
nasıl bir yöntem uygulayacağınızı araştırınız?
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Uygulama Soruları
1.Doğada yaralı olarak bulduğunuz birini sedyeyle taşımak için hangi yöntemleri
kullanırsınız?
2. Doğada yaralı birini sedye olmadan taşımak için hangi yöntemleri kullanırsınız?
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Bölüm Soruları
1. Yaralınınım durumu ne olursa olsun tercih edilen yöntem kesinlikle sedye ile nakildir.
Ancak bazı durumlarda sedye bulunmayabilir. Eğer yaralının durunu hafif ve bilinci
yerinde ise kurtarma ekibi yaralıyı çeşitli yöntemlerle taşıyarak güvenli bölgeye
nakledebilir
Aşağıdakileren hangisi yukarıda söz edilen yöntemlerden biri değildir .
a) Sırtta taşıma
b) Omuz desteğiyle taşıma
c) İki kişi ile taşıma
d) Yaralıyı yürüterek taşıma
e) Yaralıyı kaşık sedye desteği ile taşıma
2. Bu taşıma tekniği kolay olmakla birlikte uzun sürdüğünde çok zorlu bir hale gelebilir.
Daha çok çocuk ve hafif kişiler için kullanılan bir yöntemdir. Yaralının yanına diz
çökülür. Herhangi bir kırığı olup olmadığına bakılır. Özellikle boyun kısmı iyi kontrol
edilmeleridir. Yapılacak yanlış bir hareket kolay yolla yaralı taşımak isterken yaralının
felç olmasına neden olabilir. ,
Yukarıdaki taşıma tekniği aşağıdakilerden hangisidir.
a) Tek kişi ile taşıma
b) Kucağa alarak taşıma
c) Çekerek taşıma
d) Omuzda taşıma
e) İki kişi ile taşıma
3. Tek kişiyle taşıma nasıl yapılır?
4. İki kişiyle taşıma nasıl yapılır?
5. Sedye ile taşımanın zorluklar nelerdir?
6. Sedyesiz taşıma teknikleri nelerdir?
7. Sürükleyerek taşıma hangi durumlarda yapılır?
8. Üç kişiyle bir yaralıyı sedyeye koymak için nasıl bir yöntem uygulanır?
9. Üç kişiyle bir yaralıyı sedyeye koymak için nasıl bir yöntem uygulanır?
10. Doğada uzun süre taşınacak bir sedyeyi kolay taşımak için nasıl bir yöntem uygulanır?
260

KAYNAKLAR
AFAD, 2013. Türkiye Afete Müdahale Planı (TAMP), 41, S., Ankara
Bates,R.L., Jackson, J.A., Glossary of Geology, Amer. Geol. Enst., 1980.
Erdoğan, N., 2008. Uluslararası Müdahaleli Depremlerde Saha koordinasyonu, 85 s., İstanbul
Dan H. Allen., 1998. Don’t Die on The Mountain : Published The United States by Diapensia
Press, 12 King Hill Rd., New London, 206 pp.
Davis, J., 2006. Tsunami, Time Special Report, p., 4-36
Duff, D., Holme’s Principles of Physical Geology, Londra 1993.
Keller, E.A., Environmental Geology, New York 1992.
McClung,D.,Schaerer, P., 1993.The Avalanche Hand Book. The Mountaineers,272 p.
Rodoplu, Ü., Akkol,S., Ersoy, G., Çelikli, S., Malatyalı, A.R., Gürel, T., User, N.N., Özeren,
C., 1998. İlk Yardım Temel Yaşam Desteği El kitabı, Acil Tıp Derneği Yayın, ı80 s.
Tanrısever, M., 2000. TAMT Eğitimi Kursiyer el kitabı. 225 s
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2011. Acil Sağlık Hizmetleri . Hasta Taşıma teknikleri. M.E.B.
yayınları 56, s., Ankara
Tarbuck, E.J., Lutgens, F.K., The Earth; An Introduction to Physical Geology, New York
1993.
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye Jeoloji Haritası Ankara 1989.
W.G.May 1973. Mountain Search and rescue techniques. Rocky Mountain Rescue Group inc.
Colo., USA, 321 pp.,
Yılmaz O., Güngör,Y., 2001. Jeoloji. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, 179 S. Ankara.

261

