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ÖNSÖZ
Acil Durum Yönetimi’nin temel kavramları ve işleyişine ilişkin temel süreçlere yer vermek
amacıyla hazırlanan bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Acil
Durum ve Afet Yönetimi programı için hazırlanmıştır.
Çalışma özellikle 2009 yılından bu yana afet ve acil durum ile ilgili kanunların,
yönetmeliklerin değişmesi, kurum ve kurullar ile ilgili yapılan değişiklikler göz önüne alınarak
hazırlanmıştır. Kitapta özellikle çıkarılan yasa ve yönetmeliklere atıfta bulunulmuştur.
Bu çalışmayı yapma konusundaki teşvik ve destekleri için aileme ve çalışma arkadaşlarıma
teşekkür ederim.
Çalışmanın öğrencilerimiz başta olmak üzere, ilgililere yararlı olmasını dilerim.
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KISALTMALAR
ABD: Amerika Birleşik Devletleri
AFAD: Afet ve Acil durum Yönetim Başkanlığı
AADKK: Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
AADYM: Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
AFAD: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Başbakanlık AADYM: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
BAADYM: Bakanlıkların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
İAADKK: İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
İAADM: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İAADYM: İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
KBRN: Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer
TAMP Türkiye Afet Müdahale Planı
AKB Arama Kurtarma Birliği
AİGM Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü
AKOM: Afet Koordinasyon Merkezi
AKUT: Arama ve Kurtarma Derneği
BM: Birleşmiş Milletler
BOTAŞ: Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi
DAK: Doğal Afetler Arama/ Kurtarma
DASK: Doğal Afet Sigortaları Kurumu
DE-SE-YA: Deprem- Seyelan- Yangın
DLH: Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları
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DPT: Devlet Planlama Teşkilatı
DSİ: Devlet Su İşleri
EDAŞ: Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
FCO: Federal Coordination Officer
FEMA: Federal Emergency Management Agency
ICM: Institute For Crisis Management
ICS: Information and Communication System
IEMS ABD Bütünleşik Acil Durum Yönetimi Sistemi
İBB: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İETT: İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri
İGDAŞ: İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi
İÜ: İstanbul Üniversitesi
KHK: Kanun Hükmünde Kararname
KİT: Kamu İktisadi Teşekkülü
KOBİ: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
MEER: Marmara Earthquake Emergency Reconstruction Project
MGK: Milli Güvenlik Kurulu
MTA: Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü
NATO: North Atlantic Treaty Organization
NEHRP ABD Ulusal Deprem Tehlikesini Azaltma Programı
NSF ABD Ulusal Bilim Vakfı
NIMS: National Information Management System
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NLA: National Land Agency
OGM: Orman Genel Müdürlüğü
OHAL: Olağanüstü Hal
ODTÜ: Ortadoğu Teknik Üniversitesi
PTT: Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
SHÇEK: Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu
SSK: Sosyal Sigortalar Kurumu
SYDTF: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
TBMM: Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCK: Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü
TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Anonim Şirketi
TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
TEK: Türkiye Elektrik Kurumu
THY: Türk Hava Yolları
TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
TRT: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TSK: Türk Silahlı Kuvvetleri
TTK: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu
YTÜ: Yıldız Teknik Üniversitesi
U.S.: United States
UNICEF: United Nations Children’s Fund
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USGS: United States Geological Survay
SIFEM Arjantin Ulusal Acil Durum Sistemi
CONAREC Arjantin Doğal Afetlerden Etkilenen Bölgelerin İyileştirilmesi için Ulusal
Danışma Kurulu
SINDEC Brezilya Ulusal Sivil Savunma Sistemi
SEDEC Brezilya Sivil Savunma Ulusal Sekreterliği
ONEMI Şili Ulusal Acil Durum Dairesi
COEN El Salvador Ulusal Acil Durum Komitesi
STK Sivil Toplum Kuruluşları
SINAPROC Meksika Ulusal Sivil Korunma Sistemini
CENAPRED Meksika Afet Önleme için Ulusal Merkez’ini
FONDEN Meksika Doğal Afetler Fonu
AB Avrupa Birliği
EMERCOM Rusya Sivil Savunma Acil Durum ve Doğal Afetler Bakanlığı
FUNCAP Brezilya acil durum çalışmaları için rezerv fonu
CEPAL Meksika Maliye Bakanlığı ve Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu
RHP Meksika Toplu Konut Yeniden İnşası
FONHAPO Meksika Düşük Gelirli Mesken Fonu
BANOBRAS Meksika Ulusal İmar ve Bayındırlık Bankası
DDF Meksika Federal District Burosu
FIDERE Meksika Düşük Gelir Konut Edindirme Kredi Fonu
JMA Japon Meteoroloji Ajansı
NTT Japon telefon ve telgraf ajansı
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YAZAR NOTU
Bu kitap, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Acil Durum ve Afet
Yönetimi Programı’nda yer alan “Acil Durum Yönetimi” dersi için hazırlanmıştır.
Kitabının bazı bölümleri ile alt başlıkları, müfredatta yer alan diğer ders içerikleri ile
kesişebilecektir. Konu içinde bütünlüğü ve kesintisiz aktarımı sağlamak adına benzer başlıklara
yer verilmiş, tekrarlama göze alınmıştır.
Afet yönetimi ile acil durum yönetiminin kesiştiği ve kitapta da sıralanacak olan birçok
çalışma alanı vardır. Kesişme ve tekrarların neden olabileceği çelişkiler, bu dersin ve ana başlığının
bütünlüğü gözetilerek değerlendirilmeli, olabilecek tartışmalar programın ve müfredatın
bütünlüğüne taşınmamalıdır.
“Acil Durum Yönetimi” dersi ve kitabı, bilimsel çalışmaları veri almakla birlikte programın
diğer derslerinin ait olduğu bilimsel alanlar ile kıyaslanmasının aracı olarak görülmemelidir.
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1. ACİL DURUM YÖNETİMİNE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. Acil Durum Yönetimine Giriş
1.1. Tehlike
1.2. Acil Durum
1.3. Sivil Savunma
1.4. Acil Durum Yönetimi
1.5. Felaket-Afet
1.6. Afet Yönetimi
1.7. Afet ve Acil Durum Riski ve Afet Risk Yönetimi
1.8. Kriz ve Kriz Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Acil durum nedir?
2) Sivil savunma nedir?
3) Tehlike nedir?
4) Kriz nedir?
5) Kriz ve afet arasındaki ilişki nasıldır?
6) Risk nedir?
7) Risk yönetimi nedir?
8) Afet yönetimi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanım yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders notunun ilgili bölümü çok iyi
Acil
Durumun Acil durum kavramı içine giren özümsenmelidir.
Ayrıca
Tanımlanması
bileşenlerin belirlenmesi
“Kaynakça” bölümünde yer alan
temel eserlere ve literatür taramasına
başvurulabilir.

Tehlikenin
Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders notunun ilgili bölümü çok iyi
Tehlike kavramı içine giren özümsenmelidir.
Ayrıca
bileşenlerin belirlenmesi
“Kaynakça” bölümünde yer alan
temel eserlere ve literatür taramasına
başvurulabilir.

Riskin Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders notunun ilgili bölümü çok iyi
Risk kavramı içine giren özümsenmelidir.
Ayrıca
bileşenlerin belirlenmesi
“Kaynakça” bölümünde yer alan
temel eserlere ve literatür taramasına
başvurulabilir.

Krizin Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders notunun ilgili bölümü çok iyi
Kriz kavramı içine giren özümsenmelidir.
Ayrıca
bileşenlerin belirlenmesi
“Kaynakça” bölümünde yer alan
temel eserlere ve literatür taramasına
başvurulabilir.

Afet Yönetimi

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
Afet
yönetiminin ders notunun ilgili bölümü çok iyi
bileşenlerinin belirlenmesi
özümsenmelidir.
Ayrıca
“Kaynakça” bölümünde yer alan
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temel eserlere ve literatür taramasına
başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Acil durum

•

Tehlike

•

Risk

•

Afet

•

Kriz
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1. ACİL DURUM YÖNETİMİNE GİRİŞ
Acil durum yönetimini tanımlamak oldukça güçtür. Bunun nedeni alanının çok geniş olması
ve hemen hemen her durumun belli bir sürecinin acil durum sayılabilir olmasıdır. Bu anlamda kriz
yönetimi, afet yönetimi ve kaos yönetimi başlıklarının da dikkatle irdelenmesi gereklidir. Afetlerin
müdahale ve kısa süreli iyileştirme faaliyetleri de yine bu süreç içerisinde acil durumu yönetimi
içerisinde değerlendirilebilir.
Acil durum yönetimi, acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak,
etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan
yönetim süreci olarak tanımlanmaktadır. Sürekli olmayıp acil durum olarak değerlendirilen bir
olayın meydana gelmesi ile başlayarak acil durumu gerektiren nedenler ortadan kalktığında sona
eren bir yönetim şeklidir. Afet yönetiminin olaya müdahale ve kısa süreli iyileştirme faaliyetlerini
kapsar. Etkin bir acil durum yönetimi; planlı, hazırlıklı ve koordineli olmayı ve olağan
yönetimlerden farklı olarak olağan dışı imkân, kaynak ve yetkileri gerektirir (Açıklamalı Afet
Yönetimi Terimleri Sözlüğü, Kasım 2014) .
Acil durumlara karşı örnek vermek gerekirse Kasım 2014’de ülkemize giriş yapılan tüm
hacılar Suudi Arabistan’dan gelebilecek MERS Cov tehdidine karşı alınan tedbirler ile korunmaya
çalışılmıştır. MERS gibi EBOLA ya da AIDS gibi insanları etkileyecek büyük bir sağlık tehdidine
karşı alınacak tedbirlerde yine acil durum yönetimini gerektirir. Bunun yanı sıra doğal ve teknolojik
afetler, asit yağmurları, iklimsel sıcaklık artışı ve düşüşleri ve çevre konuları, ormanların azalması,
hava kirliliği konuları da acil durum yönetimi gerektiren konu başlıklarıdır.
Acil durum yönetimi konuları içerisinde Amerika’da bulunan federal acil durum yönetimi
birim, FEMA (Federal Emergency Management Agency) asit yağmurları, otomobil kazaları
(zincirleme kazalar), biogenetik mühendislik hataları, Challenger (uzay aracı) patlaması, iç
karışıklıklar, isyanlar, suç dalgaları, ekonomik bunalımlar, salgınlar, su yönetimi, büyük ölçekli
yiyecek zehirlenmeleri, küresel ısınma, rehine alma olayları, internet sorunları, toprak kirlenmeleri,
ozon delikleri, tarımsal zararlar, terörizm, savaşlar ya da askerî harekâtların dâhil olup
olmayacağını değerlendirmektedir (FEMA 2000, 4). Türkiye’de yer alan Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başbakanlığının (AFAD) yayınladığı genelge, yönergeler ve yönetmelikler de yer alan
geçici koruma altına alınan yabancılar hakkında sağlık hizmeti ve diğer konular ile ilgili olan
genelgelere bakıldığında acil durum yönetiminin ilgi alanına giren konuların genişliği daha da
dikkat çekici olacaktır. Bütün bu her an rastlanabilir tehditlerin yanı sıra meteor düşmesi gibi zayıf
ama gerçekleştiğinde sonuçları insanlığı tehdit edebilecek olan durumlarda acil durum yönetimi
konuları arasındadır.
Yukarıda verdiğimiz örnekler ve acil durumun kapsamına dair kısa bilgi eşliğinde acil
durum yönetimine dair bilgiler vermeden önce bu konu dâhilindeki kavramların doğru
tanımlanmasının önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Buradan hareketle ders notumuzun bu
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bölümünde acil durum, felaket afet, facia, tehlike, kaos, sivil savunma, acil durum yönetimi, afet
yönetimi, risk ve risk yönetimi ve kriz yönetimi kavramları tanıtılacaktır.

1.1. Tehlike
Belirli bir zaman veya coğrafyada ortaya çıkarak yaşamı tehdit eden, toplumun
sosyoekonomik düzen ve etkinliklerine, doğal çevreye, doğal, tarihî ve kültürel kaynaklara zarar
verme potansiyeli olan doğa, teknoloji ya da insandan kaynaklanan fiziki olay ve olgular tehlike
adını alır. Diğer bir deyişle tehlike; doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olan ve fiziksel, ekonomik,
sosyal kayıplara yol açabilecek tüm olayları ifade eder (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri
Sözlüğü, Kasım 2014).
Tehlikenin doğru ve düzgün bir şekilde tanımlanması acil durum yönetimi açısından çok
önemlidir. Çünkü tehlike gerçekleşene kadar herkes için bilinmezdir. Örneğin keskin bir virajda
önünüzdeki tırı sollamaya çalışırsanız tırın uzunluğu minimum 14 metre olduğu düşünülürse
bölünmemiş tali yolda bir trafik kazası tehlikesi kaçınılmazdır. Bu şekilde tehlikeleri
ölçülebiliyorsa bunlara karşı uygun tedbirler alınabilir. Örneğin sollama yapılmaz işaretleri ya da
hız sınırlarını belirtir tabelalar ile uyarıda bulunmak mümkündür. Peki ya görünmez, ölçülemez
olan tehlikeler için nasıl bir tedbir alınmalıdır. Ya da bu tehlikeler nelerdir? Örneğin su taşkınları
tamamen iklimsel olaylardır. Her yıl aynı yere aynı miktarda yağış düşmeyeceğini göre ya da bir
sonraki yılın iklim koşullarını bilemeyeceğimiz göz önüne alınırsa ne yapılmalı? Örneğin deprem.
Yerleşim olmadığı okyanus diplerinde meydana gelen depremler insanlar için bir tehlike değildir.
Ama bu depremleri takip eden tektonik hareketler sonrası yerleşimin yoğun olduğu okyanusa yakın
Şili gibi ya da ada devletlerinde Karayip Devletleri, Japonya gibi ülkelerde oluşan deprem tehlikesi
kestirilebilir. O hâlde okyanus dibinde gerçekleşen deprem tehlike olarak adlandırılmalı mıdır?
2014 yılında yayınlanan açıklamalı afet terimleri sözlüğü tam da bu noktada yaşanan kaosu
önlemek için yukarıda verdiğimiz tehlike tanımını yapmıştır.
Acil durum yönetimi disiplini çok fazla disiplini kapsar ve ilgi alanına girer. Ve bu
disiplinler için de bazıları için tehlike olan durum ya da olgu bir diğeri tarafından algılanamamakta
hatta öngörülemiyor olabilmektedir.
İnsanların beklemediği ve kontrol edemediği büyüklükteki doğal olaylara doğal tehlike
denir. Doğa kaynaklı tehlike olarak su baskınları, seller, depremler, iklim değişiklikleri, asit
yağmurları bu grupta yer alan tehlikelerdir. Önceden pek çok sinyal vermesine rağmen bir anda
büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkar ve yıkıcı etkilerini gösterir. Doğal tehlikeler insanların
yaşamını ve faaliyetlerini tehdit ederek önemli değişikliklere neden olabilir. Bir doğal tehlike,
insanların mallarına zarar verdiğinde veya onların yaralanmasına veya ölümüne neden olduğunda
doğal afete dönüşür (www.learn-hazards.org/2.php). Burada ifade edilen doğal tehlike kavramı
İngilizcedeki natural hazard sözcüğünün anlam karşılığını ifade etmektedir (Creamer ve Gülkan,
2004). Tehlikelerin akla gelmeyen ve genellikle ölçülmesi güç yönlerinin bulunması günümüzde
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göreceli olarak yeni bir disiplinin, risk değerlendirmesi disiplininin ortaya çıkmasına neden
olmuştur (Lockyer, 2005).
Teknoloji veya insan kaynaklı olan, endüstriyel, maden, nükleer ve ulaşım kazaları, kritik
yapılara yönelik tehditler, siber tehlikeler, büyük yangınlar, terörizm (kimyasal, biyolojik,
radyolojik, nükleer tehditler) ile çevresel bozunmalar gibi fiziksel, ekonomik, sosyal kayıplara yol
açabilecek olayların tümü teknolojik tehlike olarak tanımlanır. Doğal tehlikelere ilave olarak kentin
genel yerleşme düzeni, kentsel dokunun oluşturduğu riskler, kullanımdan kaynaklanan riskler, var
olan yapılaşmadan gelen riskler, ulaşım sistemi ve alt yapılardan kaynaklanan riskler, planlama ve
yönetim zafiyetlerinden kaynaklanan risklerin tümü de yine teknolojik tehlike olarak karşımıza
çıkar (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Konutlar, tesisler, nakil araçları ve ormanlarda farklı nedenlerle başlayabilen, yakıcı
etkisiyle madde ve eşyaları kullanılmaz hâle getiren, boğucu etkisiyle canlıların yaşamına son
veren tehlikeler ise yangın tehlikesi olarak tanımlanmaktadır (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri
Sözlüğü, 2014).
Savaş, terör olayları, iç çatışmaları ise insan kaynaklı tehlikeler olarak ayırmak
mümkündür.
Tehlikenin Afete Dönüşmesi; İnsanların beklemediği ve kontrol edemediği büyüklükteki
doğal olaylara doğal tehlike denir. Doğal tehlikeler insanların yaşamını ve faaliyetlerini tehdit
ederek, yaşamında önemli değişikliklere neden olabilirler. Bir doğal tehlike, insanların mallarına
zarar verdiğinde veya onların yaralanmasına veya ölümüne neden olduğunda doğal afete dönüşür.
Kısacası doğal riskler, bireylere, binalara, sosyal, ekonomik ve politik yaşama zarar verdiğinde bir
doğal afetle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu çerçevede bir doğal risk, yani bir deprem, sel ya da
kasırga gibi fiziksel bir olay, sosyal sistemin işleyişini ve teknolojik ürünleri (binaları ve diğer
yapıları) negatif etkilemesi durumunda doğal afet olarak tanımlanabilecektir. Binalara ve sosyal
çevreye yıkıcı zarar vermediği, anlamlı negatif sosyal etkilere yol açmadığı sürece ise doğal afet
olarak nitelendirilemeyecektir. Öyleyse doğal afetler, bir doğal nedenin sadece fiziksel
dinamiklerine ya da özelliklerine göre değil, sosyal sistem üzerindeki etkisine göre
tanımlanmaktadır (Güvel, 2001; Akyel 2007).

1.2. Acil Durum
Acil durum; büyük fakat genellikle yerel imkânlarla başedilebilen çapta, ivedilik gerektiren
tüm durum ve hâlleri ifade eder. İngilizcede karşılık gelen kelime “emergency”dir (Açıklamalı Afet
Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun’da, “Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran
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veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hâli”
olarak tanımlanmıştır.
Acil durumlarda, etkilenen veya etkilenenleri gören kişi ya da acil durum algılayıcı cihazlar
tarafından, telefon, telsiz, kısa mesaj, otomatik mesaj, sosyal medya, internet ve diğer iletişim
araçları ile acil çağrı merkezlerine yapılan başvurular acil çağrı olarak tanımlanır (Açıklamalı Afet
Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014). Türkiye’de emniyet müdürlükleri, jandarma, belediyelere
bağlı itfaiye teşkilatları, Sağlık Bakanlığı gibi kurumlarca kullanılan değişik acil durum telefon
numaraları bulunmaktadır. Acil durum numaralarının tamamı, gerek sabit, gerek cep telefonları ve
gerekse telefon kulübelerinden “ücretsiz” olarak aranabilir. Bunun yanı sıra acil durum servisleri
arandığında operatör otomatik olarak arayan kişinin yerini belirler. Cep telefonları kapsama alanı
dışında olduğu (çekmediği) durumlarda dahi, eğer telefonu kapsayan başka bir operatör varsa acil
servis numaralarını aramak mümkündür.
Kullanıcıların veya acil durum algılayıcı cihazların acil yardım talebinde bulunmak
amacıyla acil yardım çağrı hizmeti numaralarına doğru yapacakları çağrılara cevap vermekle
yetkili kurum veya kuruluşlar acil durum çağrı merkezi olarak tanımlanır (Açıklamalı Afet
Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Bu kapsamda, yeni yasal düzenlemeye göre ülkemizde 112 acil çağrı merkezi, acil yardım
çağrılarını karşılamak üzere büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklerin Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde kurulan merkezlerdir.
Acil durumlarda insanları ve onların mal ve mülklerini korumak üzere özel sorumlulukları
olan kurum ve kuruluşlarca yerine getirilen hizmetler acil durum hizmeti adını alır (Açıklamalı
Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014). Bu hizmetler arasında müdahale ekiplerince yapılan
arama-kurtarma, acil tıbbi yardım, yangın, güvenlik, altyapı ve üst yapı hizmetleri ile
rehabilitasyon hizmetleri sayılabilir.
Acil durumlara dair önemli bazı tanımlar Açıklamalı Afet Terimleri Sözlüğü’nde özellikle
tanımlanmıştır ki konu üzerindeki anlam kargaşası ortadan kalksın. Acil yardım araması ile acil
durum çağrısı arasındaki farklılıklar gibi. Bu nedenle özellikle kavram kargaşası yaratan bu
tanımlar ve diğerleri aşağıda kısaca verilmeye çalışılmıştır.
Acil durumu yaşamış olan bireylerin içinde bulunduğu duygu düzeyi acil durum
psikolojisi adını alır (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014). Can veya mal kaybına
uğramış bireylerin ve yardım ve müdahale çalışmalarına katılanların, normal yaşam düzenlerinin
bozulması ile birlikte sinirlilik, kaygı, güvensizlik vb. duyguları yoğun olarak yaşamaya
başlamasını kapsamaktadır.
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İçinde SIM kart bulunmayan veya çağrının yapıldığı anda abonesi olunan işletmecinin
şebekesine bağlantı sağlayamayan mobil telefon ile 112 kısa numarasına doğru yapılan arama acil
yardım araması olarak tanımlanır (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Yangın, sağlık, doğa kaynaklı afetler ve güvenlik gibi acil durumlara ilişkin bilgilerin ilgili
acil çağrı merkezlerine en hızlı ve en uygun şekilde iletilmesini sağlayan hizmetler acil yardım
çağrı hizmeti adını alır (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Acil yardım çağrısı, ulusal ve uluslararası düzenlemelerde kabul görmüş yangın, sağlık,
doğa kaynaklı afetler ve güvenlik gibi acil durumlarla ilgili olarak acil çağrı merkezlerine yapılan
çağrıdır. Afetin büyüklüğünün Ulusal Derneğin (Kızılay) müdahale kapasitesini aştığı, uluslararası
yardıma ihtiyaç duyulduğu durumlarda Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu (IFRC)
üzerinden üye ulusal dernekler ve diğer donörlere yönelik yapılan yardım çağrısıdır. Afet durumu,
sonuçları, müdahale durumu ve ihtiyaç tespiti ile ilgili daha detaylı bilgi içerir (Açıklamalı Afet
Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).

1.3. Sivil Savunma
Sivil savunma; düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye
indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmî ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve
faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk
tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her
türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder (Açıklamalı Afet Yönetimi
Terimleri Sözlüğü, 2014).
Sivil korunma ise afet, acil durum, sivil savunma, savaş gibi konuların yanında halkın her
türlü tehlike ve riske karşı korunması anlamını taşır (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü,
2014).
Türkiye Cumhuriyeti’nde afet ve acil durum yönetimi sürecinde önemli bir yer olan Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü 17 Haziran 2009 yılında Resmî Gazete’de yayınlanan 5902 sayılı,
“Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile afet ve
acil durum yönetiminde merkez ve taşra örgütlenmeleri değişmiştir. Bu yasa ile Başbakanlık
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel
Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kapatılırken bunların yerine
Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur. Ayrıca İl Sivil
Savunma Müdürlükleri yerine İl Özel İdaresi bünyesinde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri oluşturulmuş, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan “Savunma Sekreterliği” ve
“Savunma Uzmanlığı” birimleri kaldırılmaktadır. Yasa ülkemizde çok başlı bir yapılanma gösteren
afet ve acil durum yönetimini, tek bir çatı altında toplayarak Başbakanlığa bağlı bir birim hâline
getirmektedir. Böylece Türkiye’nin her yerindeki afet ve acil durum planlamalarını kontrol eden
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bir mekanizma oluşturulmuş ve bu mekanizmanın ülke genelinde çok iyi örgütlenmesi ve bu
örgütlenme içerisinde insanların görev, yetki ve sorumluluk alanları netleştirilmiştir.

1.4. Acil Durum Yönetimi
Acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, etkilenen toplulukların tüm
ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim sürecine acil durum
yönetimi adı verilir.
Sürekli olmayıp, acil durum olarak değerlendirilen bir olayın meydana gelmesi ile
başlayarak, acil durumu gerektiren nedenler ortadan kalktığında sona eren bir yönetim şeklidir.
Afet yönetiminin olaya müdahale ve kısa süreli iyileştirme faaliyetlerini kapsar. Etkin bir acil
durum yönetimi; planlı, hazırlıklı ve koordineli olmayı ve olağan yönetimlerden farklı olarak
olağan dışı imkân, kaynak ve yetkileri gerektirir (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü,
2014).
Her düzeydeki acil duruma zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale etmek ve kendi
sorumluluk alanı içinde gerekli planlamaları ve hazırlıkları yapmak, yaptırmak, imkân ve
kaynakları geliştirmek ve müdahale faaliyetlerini yürütmekle görevli kişi acil durum yöneticisi
adını alır (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Sorumlu olduğu bölgede konuşlu, acil çağrı merkezinden gelen talimatla kara, deniz veya
hava yolu ile intikale başlayan arama-kurtarma ve tıbbi yardım ekibi acil müdahale gücü olarak
tanımlanır (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Afete zamanında, hızlı, etkili ve koordineli olarak müdahale edebilmek ve etkilenen
toplulukların acil yardım ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılayabilmek için,
mahalle, ilçe veya il düzeyinde yerleşmelerin karşı karşıya bulundukları tüm tehlikeleri ve
muhtemel afetlerde uğranacak kayıp ve zararları afet senaryolarıyla gerçekçi biçimde ortaya koyan,
kimlerin, ne zaman, nerede, hangi görev ve yetki ile hangi imkân ve kaynakları kullanarak olaya
müdahale edeceklerini belirleyen, eğitim ve tatbikatlarla sürekli yenilenen ve geliştirilen planlara
afet ve acil durum müdahale planı adı verilir (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Ülkemizde ulusal seviyede Türkiye Afet Müdahale Planı ve il ölçeğinde İl Afet Müdahale
Planı yapılmaktadır.

1.5. Felaket–Afet
Afet toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar
doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun
baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olay olarak tanımlanır.
İngilizcedeki afete karşılık gelen kelime “disaster” olarak verilmektedir.
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Afet bir olayın kendisi değil, doğurduğu sonuçtur (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri
Sözlüğü, 2014).
Yaralanma, kalp krizi, mahsur kalma, yangın, ev ve iş kazaları ya da trafik kazaları acil
durum olarak sayılabilir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere acil durum ve afet kavramları
birbirlerinden kesin surette ayrılamasalar da tam olarak örtüştükleri de söylenemez. Ancak; yine
de şu şekilde bir ayrıma gidilmesi, kavramların ayrışması açısından önemlidir (Duygun A., 2014).
AFET

ACİL DURUM

Etki alanı geniş bir bölge

Etki alanı dar bir bölge

Etkilenen kesim/kitle geniş

Etkilenen kesim/kitle nispeten dar

Kaynak ağırlıklı olarak doğa

Kaynak ağırlıklı olarak suni bir neden

Alınacak önlemler daha geniş

Alınacak önlemler daha dar ve özel

Tablo: Afet ve Acil Durum Arasındaki Farklar (Duygun A. 2014)

1.6. Afet Yönetimi
Daha önceki bölümlerde de tanımladığımız üzere afet ve acil durum yönetimini kesin
çizgilerle birbirinden ayırmak olgunun yapısı gereği mümkün değildir. Nitekim T.C. Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yayınlamış olduğu Açıklamalı Afet Terimleri
Sözlüğü’nde de afet yönetimi; afet ve acil durum yönetimi olarak şu şekilde verilmektedir.
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesi, sırası ve
sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi,
desteklenmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu
ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesi adını alır.
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (İng. Disaster and Emergency Management High
Commission) 5902 sayılı Kanun’a göre, afet ve acil durumlarla ilgili olarak hazırlanan plan,
program ve raporları onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan
Yardımcısının başkanlığında, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre
ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Kalkınma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlarından oluşan
kuruldur. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri
ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir. Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul
Başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurulun sekretaryasını AFAD yürütür.
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1.7. Afet ve Acil Durum Riski ve Afet Risk Yönetimi
Risk belirli bir olayın, bir kaza ya da tehlikeli olayın meydana gelme olasılığıdır. Burada
gerçekleşecek olan riskin kişiyi ya da toplumu ne derecede ilgilendirdiği ya da endişelendirdiğinin
değerlendirilmesinin yapılması hayatidir. Risk yönetimi tam bu noktada acil durumların afete
dönüşmesinin önüne geçecektir. Veya mevcut afetin daha da geniş bir alanda etkili olmasının
önüne geçilecektir.
Bir olayın belirli koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve çevresel gibi
değerlerin kaybının gerçekleşme olasılığı afet riski olarak tanımlanır. Diğer bir deyişle; “risk =
potansiyel kayıplar” veya “risk = tehlike x hasar görebilirlik”tir. Sigortacılık ve mühendislikte
kayıp olasılığı risk olarak adlandırılır. Ayrıca belirli bir tehlikenin, gelecekte belirli bir zaman
süresi içerisinde meydana gelmesi hâlinde, insanlara, insan yerleşmelerine ve doğal çevreye,
bunların zarar veya hasar görebilirlikleri ile orantılı olarak oluşturabileceği kayıpların olasılığı da
afet riski (İng. disaster risk) olarak tanımlanır.
Afet ve acil durumlarda riskten veya kayıp olasılığından bahsedebilmek için belirli
büyüklükteki tehlike veya olayın varlığı ve bundan etkilenebilecek değerlerin mevcudiyeti ile bu
değerlerin tehlike veya olaydan etkilenme oranları veya zarar görebilirliklerinin tahmin
edilebilmesi gerekmektedir.
Afet ve acil durum riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı
büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi hâlinde meydana gelebilecek tüm zarar ve
kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmaların yapılması, senaryoların hazırlanması afet
riskine karşı gerekli tedbirlerin alınması anlamında önemlidir. Bu sayede gerekli risk analizleri
yapılabilecektir. Hazırlanan acil durum ve afet senaryolarında olabildiğince gerçeğe yakın
koşulların canlandırılması gerekir. Acil duruma ve afete müdahale planlarının yeterliliği için bazen
en olumsuz sonuçlar doğurabilecek senaryolar da tercih edilebilir. Afet riskinin matematiksel
olarak ifade edilebilir biçimde hesaplanması. Tehlike (T) x Değerler (D) (etkilenebilecek unsurlar)
x Zarar Görebilirlik (ZG) (etkilenme oranı) = Afet Riski (AR); (AR=T x D x ZG) şeklinde formüle
edilebilir. Afet riskinin belirlenebilmesi için öncelikle afete yol açabilecek tehlikelerin neler
olduğu; yerleri, büyüklükleri, oluş sıklıkları ve etkileyebilecekleri alanların belirlenmesi, bu
tehlikeden etkilenebilecek, nüfus, yapı ve alt yapılar, ekonomik ve sosyal değerler, çevre gibi tüm
değerlerin envanter listelerinin çıkarılması gerekir. Tehlikenin gerçekleşmesi hâlinde ise, bu
değerlerin uğrayabilecekleri fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel kayıpların tahmin edilmesi
mümkün olur (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Afet risk yönetimi; ülke, bölge, kent veya yerleşme birimi ölçeğinde tehlike ve riskin
belirlenmesi, analizi, riskin azaltılabilmesi için imkân, kaynak ve önceliklerin belirlenmesi,
politika ve stratejik plan ve eylem planlarının hazırlanması ve yaşama geçirilmesi sürecidir. Afet
risk yönetiminin 5902 sayılı Kanun’daki tanımı, “Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk
türleri ve düzeylerini tespit etme, önleme, azaltma ve paylaşma çalışmaları ile bu alandaki planlama
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esasları. Afet senaryolarının hazırlanması, uygulama önceliklerinin belirlenmesi ve riskin
azaltılabilmesi için genel politika ve stratejik planlarla, uygulama planlarının hazırlanması ve
hayata geçirilmesi bu süreç kapsamındadır.” şeklindedir (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri
Sözlüğü, 2014).
Ülkemizde afet ve acil durumlara ilişkin olarak ülke düzeyinde tehlikelerin önlenmesi,
toplumun afetlere duyarlılığının artırılması, risk azaltma çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması,
risk azaltmanın her düzeyde plan, politika ve programlara entegrasyonu (uyumu) amacıyla
ihtiyaçların belirlenmesine, uygulamaların izlenmesine ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak
üzere Afet Risklerinin Azaltılması Ulusal Platformu oluşturulmuştur. Bu platform ayrıca afet ve
acil durumlara karşı öneriler sunmak üzere oluşturulan, disiplinler arası özellikte, kamu, özel
sektör, akademik camia, medya gibi toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin yer aldığı bir
çalışma grubudur.
Afet yönetimi 4 aşamalı bir süreçtir. Bunlar afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet
esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve
koordinasyonunu gerçekleştirmektir. Her bir aşama detaylandırılarak ilerleyen bölümlerde
verilecektir.

1.8. Kriz ve Kriz Yönetimi
Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel,
sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması hâli kriz olarak tanımlanmaktadır. Normal
sistemi ve toplumun temel değerlerini önemli ölçüde tehdit eden, zaman baskısı ve stres altında
önemli kararlar almayı gerektiren durumları kapsamaktadır. Mevzuatımızda ise “devletin ve
milletin bölünmez bütünlüğü ile millî hedef ve menfaatlere yönelik hasmane tutum ve
davranışların, Anayasa ile kurulan hür ve demokratik düzeni veya hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin, tabii afetlerin, tehlikeli salgın hastalıkların, büyük
yangınların, radyasyon ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların,
ağır ekonomik bunalımların, iltica ve büyük nüfus hareketlerinin ayrı ve birlikte ortaya çıktığı
hâller” olarak tanımlanmaktadır (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Kriz hâli şartları süresince uygulanan, durumu normale döndürmeyi amaçlayan geçici bir
yönetim biçimi kriz yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Afet yönetiminden farkı, sürekliliğinin
olmaması, belirli bir zamanla sınırlı bulunması, krizi gerektiren olay ve nedenler kalktığında sona
ermesidir (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Afetlerde ya da acil durumlarda risk ve kriz yönetimi arasındaki farkları tam olarak
ayırabilmek mümkün değildir. Risk yönetimi afet öncesi Zarar Azaltma, Hazırlık safhalarından
oluşmakta olup koruma ve yara almama amacı gütmektedir. “Kriz Yönetimi” ise afet anı ve sonrası
iş ve işlemleri kapsamakta olup Müdahale ve İyileştirme safhalarından oluşmaktadır. İki yönetim
arasındaki farklar bir tabloda şu şekilde özetlenmektedir.
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Tablo: Kriz Yönetimi ve Risk Yönetimi Arasındaki Farklar
KRİZ YÖNETİMİ

RİSK YÖNETİMİ

Afet ve olay odaklıdır.

Zarar görebilirlik ve risk odaklıdır.

Tek olay bazlı senaryolar

Dinamik, çoklu risk yaklaşımı ve gelişmiş
senaryolar.

Ana amaç olaya müdahale

Ana amaç değerlendirme, izleme ve geliştirme

Sabit belirlenmiş lokal yaklaşım

Geniş, değişebilir, paylaşımcı

Sorumlu tek otorite

Bölgesel yaklaşım

Merkezi kontrol

Sorumlu yerel yönetimler ve paydaşlar

Merkezi yönlendirme

Olaya özel yaklaşım, esnek yaklaşım

Belirlenmiş hiyerarşik ilişkiler

Farklı birimlerle ortaklaşa hareket

Kaynak: AFAD, 2014; Duygun A. 2014.
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Uygulamalar
Yaşadığınız bölgede olabilecek doğal tehlikeleri ve acil durumları yazınız. Mevcut
tehlikenin boyutlarını kestirmek üzere geçmiş tehlike, acil durum ve afet raporlarını inceleyiniz.
Yaşadığınız yerde daha önce yaşanan krizleri derleyip değerlendirmesini yapınız.
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Uygulama Soruları
1) 5902 sayılı Kanun’un 2. Maddesi’nde yapılan afet ve acil durum tanımlarını
karşılaştırıp farklarını belirtiniz.
2) 7269 sayılı Kanun’un 1. maddesinde adı gecen tehlikeler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durumları tanımlamada kullanılan temel kavramlar ve bunların çerçeveleri
verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik bir acil durumu ifade eder?
a) Alt yapı kaynaklı su taşkını
b) Sel
c) Deprem
d) Tsunami
2) Acil durumlarda hangi servis numarası ile arama yapılmaz?
a) 112
b) 155
c) 156
d) 911
3) Acil durum yönetimi en son hangi yılda çıkan kaç sayılı kanun ile düzenlenmiştir?
a) 5902 sayılı Kanun, 2009
b) 6331 sayılı Kanun, 2012
c) 6305 sayılı Kanun, 2012
d) 7126 sayılı Kanun, 1958
4) Afet ve acil durumlar ile ilgili 2009 yılında yayınlanan Afet ve acil durum yönetimi
başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun ile hangi değişiklikler yapılmamıştır?
a) Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan “Savunma Sekreterliği” ve “Savunma
Uzmanlığı” birimleri kaldırılmıştır.
b) İl Sivil Savunma Müdürlükleri yerine İl Özel İdaresi bünyesinde valiye bağlı İl Afet ve
Acil Durum Müdürlükleri oluşturulmuştur.
c) Yasa ile ülkemizde Sivil Savunma Bakanlığı kurulmuştur.
d) Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) kurulmuştur.
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5) Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimi ile risk yönetimi arasındaki farklardan biri
değildir?
a) Kriz yönetimi afet ve olay odaklıdır. Risk yönetimi zarar görebilirlik ve risk odaklıdır.
b) Kriz yönetiminde amaç olaya müdahale etmektir. Risk yönetiminde amaç
değerlendirme, izleme ve geliştirmedir.
c) Kriz yönetiminde sorumlu tek otoritedir. Risk yönetiminde bölgesel yaklaşım söz
konusudur.
d) Kriz yönetiminde belirlenmiş hiyerarşik ilişkiler vardır. Risk yönetiminde bağımsız
hareketler yapan birimler vardır.
6) Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlar arasındaki farklardan biri değildir?
a) Afetin etki alanı acil duruma göre daha geniş bir bölgedir.
b) Afetlerde etkilenen kesim acil duruma göre oldukça geniştir.
c) Afete sebep olan olgular acil duruma sebep olan olgulardan görece daha zayıftır.
d) Acil durumlarda alınacak önlemler afete göre daha dar ve özeldir.
7) Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin 4 aşamasından biri değildir?
a) Hazırlık ve zarar azaltma aşaması
b) Bekleme aşaması
c) İyileştirme çalışmaları aşaması
d) Müdahale aşaması
8) Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunda görev almaz?
a) Millî Savunma Bakanlığı,
b) İçişleri Bakanlığı,
c) Dışişleri Bakanlığı,
d) Turizm Bakanlığı
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9) Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Büyük fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen
çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hâlleri ifade eder” tanımını karşılamaktadır?
a) Acil durum hizmeti
b) Acil durum psikolojisi
c) Acil durum
d) Acil yardım çağrı hizmeti
10) Aşağıdakilerden hangisi etkin bir acil durum yönetiminin özelliklerinden biri değildir?
a) Mevcut imkân, kaynak ve yetkiler bu yönetim sürecinde yeterlidir.
b) Planlı olmak gereklidir.
c) Hazırlıklı olmak gereklidir.
d) Koordineli olmak gereklidir.

Cevaplar:
1) a, 2) d, 3) a, 4) c, 5) d, 6) c, 7) b, 8) d, 9) c, 10) a
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2. AFET TÜRLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.Afet Türleri
2.1. Doğal Afetler
2.1.1. Jeolojik Kökenli Doğal Afetler
2.1.1.1. Deprem
2.1.1.2. Heyelan
2.1.1.3. Volkan
2.1.2. Meteorolojik Kökenli Doğal Afetler
2.1.2.1. Fırtına
2.1.2.2.Tsunami
2.1.2.3. Sel
2.1.2.4. Hortum
2.1.2.5. Sis
2.1.2.6. Çığ
2.1.2.7. Orman Yangını
2.1.2.8. Kuraklık
2.2. İnsan Kaynaklı (Teknolojik) Afetler

38

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet türleri nelerdir?
2) Doğal afetler nedir?
3) İnsan kaynaklı afetler (teknolojik afetler) nelerdir?
4) Ani gelişen doğal afetler nelerdir?
5) Yavaş gelişen doğal afetler nelerdir?
6) İnsan kaynaklı afetlerin doğal afetlerden farkı nedir?
7) Meteorolojik kökenli doğal afetler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanım yöntemleri ve
kazanımın geliştirilmesi

Doğal
Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders notunun ilgili bölümü çok iyi
Doğal afet kavramı içine
Afetlerin
özümsenmelidir.
Ayrıca
giren
bileşenlerin
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel eserlere ve literatür taramasına
başvurulabilir.

İnsan
(Teknolojik)
Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders notunun ilgili bölümü çok iyi
Kaynaklı İnsan Kaynaklı (Teknolojik)
özümsenmelidir.
Ayrıca
Afetlerin afetler kavramı içine giren
“Kaynakça” bölümünde yer alan
bileşenlerin belirlenmesi
temel eserlere ve literatür taramasına
başvurulabilir
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Anahtar Kavramlar
•

Afet Türleri

•

Doğal Afetler

•

İnsan Kaynaklı (Teknolojik) Afetler

•

Ani Gelişen Doğal Afetler

•

Yavaş Gelişen Doğal Afetler

•

Meteorolojik Afetler
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2. AFET TÜRLERİ
Ülkemizde afetler konusunda en yetkili kurum olan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet
ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), afetleri doğal afetler ve insan kaynaklı afetler olarak
iki grupta incelemektedir. Benzeri bir yaklaşım Avrupa Atlantik Afet Müdahale Merkezi için de
geçerlidir. Kurumun ilgili yönergesi ekinde, afet türleri olarak doğal afetler ve teknolojik afetler
benimsenerek ikili bir sınıflamada bulunulmaktadır.

2.1. Doğal Afetler
Doğal afetler ya da doğa kaynaklı afetler Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetim Başkanlığının (AFAD) Kasım 2004 yayınlamış olduğu Açıklamalı Afet Yönetimi
Terimleri Sözlüğü’nde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Deprem, sel, heyelan, çığ, kuraklık, fırtına,
dolu, hortum, kuraklık, göktaşı düşmesi gibi oluşumu engellenemeyen jeolojik, meteorolojik,
hidrolojik, klimatolojik, biyolojik ve kaynağı dünya dışında olan tehlikelerden kaynaklanan doğa
olaylarının sonuçlarına verilen genel ad.”
Doğal afetler kökenine göre jeolojik ve meteorolojik olarak iki grupta incelebileceği gibi
literatürde yavaş gelişen ve ani gelişen doğal afetler gibi iki farklı grupta da incelenebilir. Buna
göre;
Yavaş gelişen doğal afetler: Şiddetli soğuklar, kuraklık, kıtlık ve benzerleri.
Ani gelişen doğal afetler: Deprem, seller, su taşkınları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri,
çığ, fırtınalar, hortumlar, volkanlar, yangınlar ve benzerleridir.

2.1.1. Jeolojik Kökenli Doğal Afetler
Deprem, heyelan ve volkan gibi afetler bu grupta yer alırlar.

2.1.1.1. Deprem
Tektonik kuvvetlerin veya volkan faaliyetlerinin etkisiyle yer kabuğunun kırılması
sonucunda ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri ortamları ve
yeryüzünü kuvvetle sarsması olayı deprem olarak nitelendirilir. (Açıklamalı Afet Yönetimi
Terimleri Sözlüğü, 2004.).
Deprem kuşağı içinde bulunan ülkemizde her gün aletlerin kaydettiği ve insanlar tarafından
farkına varılmayan çok sayıda deprem meydana gelmektedir. Türkiye’nin 1990 nüfus sayımına
göre toplam nüfusunun %98’i, yüzölçümünde %96’sı deprem riski altında olup ülke
yüzölçümünün %42’si ve ülke nüfusunun %44’ünün birinci derecede tehlikeli bölgelerde olduğu
bilinmektedir. Bu bağlamda kontrol edilemeyen göç sonucu nüfusun riskli bölgeler olarak
tanımlanan bu bölgelerde daha hızlı artması sonucu her geçen yıl daha fazla sayıda insanımızın
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deprem tehlikesi altında kaldığı söylenebilir. (Cevdet Ertürkmen, 2006; Deprem Alt Komisyonu,
Basılmamış Raporu, 2000)
Ülkemizde oluşan depremlere ait bilgiler Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetim Başkanlığına bağlı Deprem Dairesi Başkanlığından anında ulaşabilmek
mümkündür. Ayrıca 5902 sayılı Kanun ile depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak,
deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için
politikaları ve öncelikleri belirlemek amacıyla AFAD Başkanı’nın başkanlığında, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem 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 üyeyi kapsayan Deprem Danışma Kurulu
(DDK) oluşturulmuştur.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 1996.
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2.1.1.2. Heyelan
Heyelan; kaya, toprak veya arazi parçalarının, yer çekimi veya depremler, aşırı yağışlar gibi
dış etkenlerin etkisi ile fark edilebilir düzeyde eğim aşağı doğru kayması veya hareket etmesi
durumu, toprak kayması olarak tanımlanır. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004).
Heyelanlar çevresel koşullara bağlı olarak gelişirler ve birkaç saniye içerisinde olabileceği
gibi daha uzun bir zaman sonunda da gerçekleşebilirler. Nehir, deniz, göl, gibi su kenarlarında
erozyon, aşırı yağışlar, ani kar erimeleri, yer altı suyunun yükselmesi, yamaç üzerindeki yapı
yükleri, fay hatları gibi dış ve dinamik kuvvetler nedeniyle yamaçlardaki gerilmelerin artması,
volkanik patlamalar, kazı ve patlatma gibi insan aktiviteleri, orman alanlarının tahribi gibi nedenler ile
heyelan oluşur.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı

2.1.1.3. Volkan
Volkan patlamaları; aktif volkanların çevresinde magmanın yüzeye çıkması sırası ve
sonrasında meydana gelen patlama olarak tanımlanmaktadır. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri
Sözlüğü, 2004). Aktif volkanların çevresinde magmanın yüzeye çıkması öncesi, sırası ve
sonrasında meydana gelen depremler de volkan patlaması olarak tanımlanır.

2.1.2. Meteorolojik Kökenli Doğal Afetler
Meteorolojik afetler, doğal afetlerin büyük bir bölümünü oluşturmakta ve son yıllarda
giderek artan bir şiddette ve sıklıkta meydana gelmektedir. Günümüzde sanayileşme, çarpık
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kentleşme, doğanın tahrip edilmesi ve küresel iklim değişimi gibi insan aktiviteleri bu tür afetlerin
etkilerini arttırmasına veya yenilerinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Meteorolojik
karakterli doğal afetleri diğer doğal afetlerden ayıran en önemli özellik, bunların yapılacak izleme
ve erken uyarılarla zararlarının en aza indirilebilmesidir. Bu özellikten yararlanarak, gelişmiş
ülkelerin afet yönetimi çalışmalarının bir parçası olan meteorolojik tahmin ve erken uyarı ile can
kayıplarında önemli azalmalar ve ekonomik zararlarda da önemli düşüşler sağlanmıştır (Kadıoğlu
M, 2011).

2.1.2.1. Fırtına
Fırtına; doğaya ve insanlara zarar veren, hızı 23 ve 26 m/s arasında değişen rüzgârdır.
Rüzgâr hızı ve şiddeti arttıkça doğaya ve insanlara vermiş olduğu zararlar da artmaktadır. Tek
başına kullanıldığında rüzgâr fırtınası anlamını taşır. Şiddetli rüzgârlar beraberlerinde yağmur, kar,
dolu, kum vb. unsurları da getirdiklerinden ötürü kar fırtınası, kum fırtınası, toz fırtınası gibi isimler
alırlar. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004).
Deniz taşımacılığı basta olmak üzere birçok sektörde faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen
fırtına afeti, kıyı bölgelerinde dalga hareketlerinden kaynaklanan kıyı taşkınlarına, kara içinde
çatıların uçmasına ve ağaç örtüsünün zarar görmesine, enerji ve haberleşme iletim alt yapısında
hizmetlerin kesintiye uğramasına, sık sık yol açabilmektedir.(Cevdet Ertürkmen, 2006)
Dünya genelinde, basınç sistemlerinden ve sıcaklık farklarından kaynaklanan cephesel
fırtınaları birçok ülkede görmek mümkündür. Okyanus ve atmosfer ilişkisi sonucu tropikal
bölgelerde meydana gelen, kasırga, tornado, hortum ve tayfunlar yaşandıkları bölgelerde daha
büyük boyutlarda can ve mal kaybına yol açmaktadırlar. Dünyanın değişik bölümlerinde yaşanan;
1979 da Frederick, 1980’de David, 1963’de Allen, 1989’da Huga, 1991’de Bob ve 1992’deki
Andrew kasırgaları bu türden fırtınalardır. Dünya Meteoroloji Teşkilatı; tropikal fırtınalardan
kaynaklanan zararların azaltılması ve etkilenen ülkeler arasında bilgi alışverişi ile işbirliği
imkânlarını arttırmak üzere Tropikal Siklon Çalışma Programı adı altında bir programı 1971
yılında yürürlüğe koymuştur. (Cevdet Ertürkmen, 2006)

2.1.2.2. Çığ
Çığ, dağ yamaçları gibi eğimli yüzeylerde biriken büyük kar kütlelerinin kendiliğinden
veya tetikleyici bir etki sonucunda dengenin bozulması nedeniyle, aniden ve büyük bir hızla
harekete geçip yamaç eğimi yönünde gösterdiği akma hareketi olarak tanımlanmaktadır.
(Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004).
Çığ, genellikle bitki örtüsü olmayan, engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde, vadi
yamaçlarında tabakalar hâlinde birikmiş olan kar kütlesinin içi veya dış kuvvetlerin etkisi ile
başlayan bir ilk hareket sonucu yamaçtan aşağı kayması olayı olarak tanımlanmaktadır.(İbrahim
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Gürer, 1994) Çığ olayı topoğrafik, jeomorfolojik, jeolojik, meteorolojik parametreler ve bitki
örtüsü ile doğrudan ilişkili ve farklı dış etkenler ile oluşan bir doğal afettir.

2.1.2.3. Sel
Suların bulunduğu yerde yükselerek veya başka bir yerden gelerek, genellikle kuru olan
yüzeyleri kaplaması olayı. Seller, oluşum hızlarına göre yavaş gelişen, hızlı gelişen ve ani seller
olarak sınıflandırılır. Genellikle bir hafta veya daha uzun bir süre içinde gelişen sellere yavaş sel,
bir-iki gün içinde oluşan sellere hızlı sel, saatlik süre içinde oluşan sellere ani sel denir. Oluşum
yeri bakımından da seller, kıyı seli, şehir seli, kuru dere seli, baraj/gölet seli ve akarsu (dere ve
nehir) seli olarak adlandırılır. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004)
Bir akarsu debisinin (yataktaki mevcut su miktarının) akarsu havzasının normalden fazla
yağmur yağması veya havzadaki mevcut kar örtüsünün erimesinden ötürü hızla artması ve yatak
çevresinde yasayanlara, araziye, mala ve mülke zarar vermesidir. (İbrahim Gürer,1992)
Selin neden olduğu zararları şu şekilde özetlemek mümkündür. Doğal yatağından tasan
akarsuyun çevresinde can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Akarsu ve havzasında hızlı akıştan
kaynaklanan yüzey ve yatak aşınmaları; Hızın azaldığı akarsu kesimlerinde taşınmakta olan
sürüntü malzemesinin çökelmesi sonucu akarsu yatağının değişmesi; Akarsu üzerinde yapılmış ve
hizmet vermekte olan köprü, menfez, regülatör, baraj, çevirme bendi, sedde, mahmuz vb. koruma
ve yatak düzenleme yapılarının tahrip olmasıdır (Cevdet Ertürkmen, 2006).

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
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2.1.2.4. Hortum
Hortum; doğada havadaki basınç değişimlerine bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında
dönerek hareket edebilen, yüksek hızlara ulaşabilen ve yıkıcı etkileri olan şiddetli bir rüzgâr çeşidi
olarak tanımlanır. Hortumlar küçük ve güçlü alçak basınç alanlarında, büyük bir hızla kendi
etrafında dönen hava hareketiyle oluşurlar. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004).

2.1.2.5. Sis
Sis; çok küçük su damlacıklarının, meteorolojik koşullara bağlı olarak havada asılı kalması
hâli olarak tanımlanmaktadır. Sis bulunduğu bölgelerde görüş alanını sınırlar veya sıfıra düşürerek
hayatı etkiler (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004). Sis büyük ölçüde güneşe engel
olur ve özellikle deniz ulaşımı olmak üzere hava ve kara ulaşımını da olumsuz yönde etkiler.

2.1.2.6. Orman Yangını
Orman yangını, doğal ya da insani sebeplerden ortaya çıkan yangınların ormanları kısmen
veya tamamen yakmasıdır. Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal
sebeplerle çıkan yangınlar ve sigara, tarımsal ürünler nedenli çıkan insan kaynaklı orman
yangınları vardır. Ormanların yanması ekolojik olarak pek çok zarara sebep olur. İklim değişikliği
ve kuraklık başlıca olumsuz sonuçlardır.

2.1.2.7. Tsunami
Tsunami, Japonca kökenli olup liman dalgası anlamına gelir. Deniz veya okyanus
tabanlarındaki deprem, meteor çarpması, volkan patlaması ya da büyük heyelanların yol açtığı,
düşey yer değiştirmeler gibi tektonik olaylar sonucu oluşan dalgalar, dev dalga. Sahile yaklaştıkça
hızları ve yükseklikleri artan bu dalgalar, kıyılarda büyük yıkıma ve can kaybına yol açabilmekte
ve afet hâline gelebilmektedir (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004).
Tsunami sözcüğü, dünya dillerine 15 Haziran 1896'dan sonra girmiştir. Japonya’da, 21000
kişinin hayatını kaybettiği Büyük Meiji Tsunamisi’nden sonra Japonların yaptığı yardım
çağrılarıyla dünya dillerine kendiliğinden yerleşmiştir. Tsunamiden sonra oluşan dalganın diğer
deniz dalgalarından farkı; su zerreciklerinin sürüklenmesi sonucu hareket kazanmasıdır. Derin
denizde varlığı hissedilmezken sığ sulara geldiğinde dik yamaçlı kıyılarda ya da daralan körfez ve
koylarda bazen 30 metreye kadar tırmanarak çok şiddetli akıntılar yaratabilir.

2.1.2.8. Kuraklık
Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğin kaynaklanan su kıtlığı olarak
tanımlanabilen kuraklık, doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda ve yerde meydana
gelebilir. Kuraklık genellikle yavaş gelişir ve sıklıkla uzun bir dönemi kapsar. Kurak iklimlerin
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hüküm sürdüğü yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki
yağıştan dolayı olumsuz etkilenirler. İçişleri Bakanlığına bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü resmî
internet sitesinde çeşitleri ve yaratacağı ekonomik ve sosyal etkiler şu şekilde özetlenmiştir.
Kuraklığın literatürde kullanılan üç çeşidi vardır.
1. Meteorolojik Kuraklık: Uzun bir zaman içinde yağışın belirgin şekilde normal
değerlerin altına düşmesi olarak tanımlanır. Nem azlığının derecesi ve uzunluğu meteorolojik
kuraklığı belirler ve bölgeden bölgeye gelişiminde farklılıklar gözlenir. Örneğin yağışın ve yağışlı
gün sayısının belirli bir değerden az olması temeline dayanarak kurak periyotlar teşhis edilir. Bu
hesap şekli nemli subtropikal iklimler gibi yıl boyunca yağış alan yerler için uygundur. Diğer iklim
bölgeleri mevsimsel yağış paternleri ile karakterize edilir. Diğer bir tanım şekli yağışın aylık,
mevsimlik veya yıllık toplamlarının ortalamasından olan farkları ile ilişkilidir.
2. Tarımsal Kuraklık: Tarımsal kuraklık meteorolojik kuraklığın çeşitli özellikleri ile çok
yakın ilişkilidir. Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak
tanımlanan tarımsal kuraklık nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelir.
Ürün miktarında azalmaya, büyümelerinde değişime ve hayvanlar için tehlikeye sebep olur.
3. Hidrolojik kuraklık: Yer altı su kaynakları, yüzey suları veya yağış periyotlarının etkisi
ile ilişkilidir. Meteorolojik kuraklığın uzaması durumunda hidrolojik kuraklıktan söz edilir. Uzun
süreli yağış azlığının kaynak seviyeleri, yüzey akışı ve toprak nemi gibi hidrolojik sistemin
bileşenlerinde kendisini göstermesidir. Yeraltı suları, nehirler ve göllerin seviyesinde keskin bir
düşüşe sebep olur. İnsan, bitki ve hayvan yaşamı için büyük bir tehlike yaratır. Bir dönemde
yaşanan yağış miktarında azalma toprak neminde hızlı azalmaya neden olacağı için tarımla
uğraşanlarca hemen hissedileceği hâlde hidroelektrik santrallerinde bir süre etkili olmayacaktır.
Hidrolojik kuraklıkta en önemli etken iklim olmasına rağmen arazi kullanımı (örneğin ağaç
kesimi), arazinin verimsizleşmesi bölgenin hidrolojik özelliklerini etkiler. Bölgeler hidrolojik
sistemleri ile birbirine bağlı oldukları için meteorolojik kuraklığın etkisi ile yağış kıtlığı yaşanan
alanların sınırları daha genişleyebilir. İnsan aktiviteleri; arazi kullanımında değişim meydana
getirdiği için meteorolojik kuraklığın frekansında değişim olmadığı halde su kıtlığının frekansında
değişim meydana getirmesinden dolayı en önemli etken olarak gözlenmiştir.
Ekonomik etkileri en net olarak tarımsal ürünlerde kayıp, ekin alanlarının verimliliğinin
azalması, böcek istilası, bitki hastalıkları, ürün kalitesinde düşüklük olarak görülür. Süt ve çiftlik
hayvanları kaybı, otlakların verimliliğinin azalması, halka açık otlakların kapatılması veya
sınırlandırılması, hayvanlar için suyun temin edilememesi veya pahalılığı, hayvanlar için besin
temin edilememesi veya pahalılığı ortaya çıkması yine kuraklığın doğal bir sonucudur. Orman
ürünlerinde, kereste üretiminde kayıplar, orman yangınları, ağaç hastalıkları, böcek istilası ve
orman alanlarının verimliliğinin azalması bir diğer başlık olarak karşımıza çıkar. Kuraklık
beraberinde su ürünleri olan, balık üretiminde kayıplar, balık yetiştirme alanlarına zararı ve suyun
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azalmasından dolayı yavru balıkların kaybı gibi sonraki yıllarda bu ürünlerde yanacak kıtlığa sebep
olur.
Ekonomik Etkileri: Yukarıda anılan tarımsal, orman ve su ürünlerinde yaşanan kayıplar
sonrası Ulusal büyümede kayıp, ekonomik gelişmede gecikme, yiyecek üretiminde düşüş-yiyecek
stoklarında azalma, finansal kaynak bulmada zorluk (kredi riski), nehir ve kanalların denizciliğe
olan katkılarında kayıp, yeni ve ilave su kaynaklarının geliştirilmesindeki pahalılık ile sonuçlanır.
Bunun sonucunda çiftçi gelirlerinde, tarımsal üretimin direkt bağlı olduğu endüstrilerde,
üretimdeki düşüşe bağlı oluşan işsizlik yanı sıra eğlence iş alanlarında kayıplar hükümetlerin vergi
gelirlerinin azalması ile sonuçlanır.
Çevre Etkileri: Kuraklık en çok toprakta su ve rüzgâr erozyonuna sebebiyet verecektir.
Bunun sonucunda balık ve bitki alanları zarar görecektir. Nihayetinde de suyun kalitesi ve hayvanın
kalitesi azalacaktır.
Sosyal Etkileri: Kuraklık yiyecek kıtlığı, yoksullukta artış, nihayetinde bölgedeki
insanların göçü ile sonuçlanacaktır. Sosyal huzursuzluk ve kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde
düşüş.

2.2. İnsan Kaynaklı (Teknolojik) Afetler
İnsan kaynaklı afetler kimi kaynaklarda direkt teknolojik afet olarak verilirken kimi
kaynaklarda da doğal olmayan afetler olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik afetler; insan
faaliyetleri ya da doğa kaynaklı afetlerin tetiklemesi sonucunda oluşan endüstriyel, maden, nükleer
ve ulaşım kazaları, kritik yapılara yönelik tehditler, siber tehlikeler, büyük yangınlar, terörizm
(kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler) ile çevresel tehlikeler gibi can kaybına,
hastalıklara, sosyal, ekonomik ve çevresel bozulmalara neden olan afet ya da acil durum olarak
verilmektedir. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004).
Teknolojik Afet Türleri
• Büyük Endüstriyel Kazalar
• Maden ve Maden Atık Kazaları
• Radyolojik ve Nükleer Kazalar
• Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kazaları
• Deniz Kirliliğine Neden Olan Kazalar
• Biyolojik Olaylar
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• Çevresel Tehlikeler (Çölleşme, Kuraklık, Asit Yağmurları vb.)
• İklim Değişikliği
• Kritik Altyapılar ve Siber Güvenlik
İnsan kaynaklı afetler terör saldırıları, biyolojik tehlikeler, nükleer tehlikeler, kimyasal
tehlikeler ve radyolojik tehlikelerin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığının (AFAD) hazırlamış olduğu Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri
Sözlüğünden alınmış tanımları aşağıda verilmiştir.
Terör saldırısı: Cana ve mala kasteden, toplumda korku ve tepki yaratarak kısa veya orta
vadeli çeşitli amaçlara hizmet etmeyi hedefleyen silahlı saldırı, terörist eylem şeklinde
tanımlanmaktadır. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004). Terör olaylarının gençliğe
yönelik faaliyetleri, bu konuda alınabilecek tedbirler AFAD’ın sayfasında ayrıntılı olarak
verilmiştir. (http://www.icisleriafad.gov.tr/teror-olaylari)
Biyolojik tehlikeler: İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde her türlü hastalık yapıcı,
zehirleyici veya ölümcül özellikleri bulunan canlı organizmaların, bu organizmaların ürettiği
biyolojik maddeler ve emniyetsiz laboratuvar prosedürleri gibi koşulların oluşturduğu tehditlerin
tümü olarak tanımlanmaktadır.
Nükleer tehlikeler: Nükleer patlamalarda, nükleer enerji üretim veya depolama tesislerinde,
nükleer yakıt veya atık madde nakliyatında meydana gelen kazalar veya sızıntılar sonucunda
çevreye yayılan radyasyonun oluşturduğu tehdit.
Kimyasal tehlikeler: Canlılar üzerinde tahriş edici, yakıcı, felç edici veya öldürücü etkileri
olan, deri, solunum veya sindirim sistemi yoluyla bünyeye girebilen gaz, sıvı ya da katı şekildeki
toksik kimyasal maddelerin kasten veya kazaen çevreye yayılmasına neden olabilecek her türlü
tehlike.
Radyolojik Tehlike: Nükleer veya diğer radyolojik ışınım kaynaklarının çevreye yaydığı
radyoaktif maddelere bağlı olarak canlılar üzerinde oluşan zararlı veya ölümcül tehlike.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının
(AFAD) mevcut web sitesine ulaşılarak ülkemizde yer alan her ilimiz için ayrı ayrı haritalı olarak
hazırlanmış İllerin Afetselliği dokümanına ulaşılarak her ilin daha önce yaşamış olduğu afetlere ve
yaşanabilecek olası doğal afetler konusunda bilgilere ulaşmak mümkündür. Aşağıda Eskişehir ili
için hazırlanan dokuman örneği verilmiştir.
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Eskişehir
Eskişehir il merkezi 2. derecede tehlikeli
deprem bölgesinde olup tarihsel depremleri
hakkında fazla kayıt bulunmamasına
rağmen son yüzyılda 1905 M=5.4 ve 1956
M=6.1 depremleri meydana gelmiştir.
Heyelan olaylarının az olarak
yaşandığı
illerimizden
birisi
olup
topoğrafik
eğimin
yüksek
olduğu
Mihalıççık ilçesinde heyelan olayları
gözlenmektedir.
Kaya düşmesi olayının az olarak yaşandığı illerimizden birisi olup daha çok volkanik
birimlerin gözlendiği Merkez, Mihalıççık ve Sivrihisar ilçelerinde gözlenmektedir.
Su baskını olaylarının en az gözlendiği illerimizden birisi olup sadece Günyüzü ilçesinde
gözlenmektedir.
Kaynak:
https://www.afad.gov.tr/TR/HbIcerikDetay.aspx?ID=23&IcerikID=678,
Güncelleme Tarihi: 05.11.2012
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Uygulamalar
Yaşadığınız bölgede olabilecek doğal ve teknolojik afetleri yazınız. Mevcut afet
tehlikelerinin boyutlarını kestirmek üzere geçmiş acil durum ve afet raporlarını inceleyiniz.
Yaşadığınız yerde daha önce yaşanan afetleri derleyip değerlendirmesini yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Bölgenizdeki olası doğal afetler nelerdir?
2) Bölgenizdeki olası insan kaynaklı afetler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde afet türleri konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi jeolojik kökenli doğal afet değildir?
a) Fırtına
b) Heyelan
c) Deprem
d) Volkan
2) Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik kökenli doğal afet değildir?
a) Sel
b) Çığ
c) Hortum
d) Deprem
3) Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı (teknolojik) afet değildir?
a) Savaş
b) Terör olayları
c) Nükleer tehlikeler
d) Hortum
4) Aşağıdakilerden hangisi acil duruma örnektir?
a) Savaş
b) Terör olayları
c) Nükleer tehlikeler
d) 2 aracın karıştığı trafik kazası
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5) “Tektonik kuvvetlerin veya volkan faaliyetlerinin etkisiyle yer kabuğunun kırılması
sonucunda ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri ortamları ve
yeryüzünü kuvvetle sarsması olayı”
Yukarıdaki tanım hangi afet türü için yapılmıştır?
a) Deprem
b) Heyelan
c) Volkan
d) Sis
6) “Doğaya ve insanlara zarar veren, hızı 23 ve 26 m/s arasında değişen rüzgâr”
Yukarıdaki tanım hangi afet türü için yapılmıştır?
a) Fırtına
b) Hortum
c) Çığ
d) Tsunami
7) Aşağıdakilerden hangisi literatürde yer alan kuraklık türlerinden biri değildir?
a) Meteorolojik kuraklık
b) Hidrolojik kuraklık
c) Tarımsal kuraklık
d) Radyolojik kuraklık
8) Aşağıdakilerden hangisi yavaş gelişen doğal afetlerden biri değildir?
a) Şiddetli soğuklar
b) Kuraklık
c) Kıtlık
d) Hortum
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9) Aşağıdakilerden hangisi ani gelişen doğal afetlerden biri değildir?
a) Deprem
b) Seller, su taşkınları
c) Toprak kaymaları, kaya düşmeleri
d) Kıtlık
10) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik kaynaklı bir afet değildir?
a) Biyolojik olaylar
b) Çevresel tehlikeler (çölleşme, kuraklık, asit yağmurları vb.)
c) Sel ve su taşkınları
d) Kritik alt yapılar ve siber güvenlik

Cevaplar:
1) a, 2) d, 3) d, 4) d, 5) a, 6) a, 7) d, 8) d, 9) d, 10) c
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3. ACİL DURUM YÖNETİMİNİN İLKELERİ VE STANDARTLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Acil Durum Yönetiminin İlkeleri ve Standartları
3.1. Kapsamlı-Çok Yönlü
3.2. İlerlemeye Açık
3.3. Risk Odaklı
3.4. Bütünleşik
3.5. İş Birliğine Açık
3.6. Koordineli
3.7. Esnek
3.8. Profesyonel
3.9. Acil Durum Müdahale Operasyonlarında İcra Edilen Fonksiyonlar
3.10. Standartlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Acil durum ilkeleri nelerdir?
2) Acil durum müdahale operasyonlarında icra edilen fonksiyonlar nelerdir?
3) Acil durum standartları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Acil
Durum
Tanımlanması

Kazanım

Kazanım
yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Acil durum ilkeleri içine
İlkelerinin
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
giren
bileşenlerin
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Acil durum standartları
Acil Durum Standartlarının
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
kavramı içine giren
Tanımlanması
“Kaynakça” bölümünde yer alan
bileşenlerin belirlenmesi
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.
Acil durum müdahale
Acil
Durum
Müdahale
operasyonlarında
icra
Operasyonlarında İcra Edilen
edilen fonksiyonları içine
Fonksiyonlarının
giren
bileşenlerin
Tanımlanması
belirlenmesi

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
“Kaynakça” bölümünde yer alan
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Acil Durum İlkeleri

•

Acil Durum Standartları
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3. ACİL DURUM YÖNETİMİNİN İLKELERİ VE STANDARTLARI
Acil durum yönetimi toplumu afet ve tehlikelere karşı bilgilendirmek, bir olası tehdit
karşısında oluşabilecek zararları minimum indirgemek maksadı ile ortaya konmuş bir süreçtir. Acil
durum yönetiminde planlama ve uygulamada yapılan hatalar, kitlesel ölüm ve yaralanmalara sebep
olabilir. Örneğin bir fay hattı üzerinde gerekli önlemleri almayan tehlikeli kimyasal madde üreten
bir firmanın kurulmasına müsaade etmek gibi.
Acil durum yönetimi kapsamındaki olaylar terör, yangın, tehlikeli madde olayları, toplu
gıda zehirlenmeleri, sabotaj, iş kazası, iletişim sisteminin çökmesi, salgın hastalık, deprem, sel,
tsunami, fırtına, kasırga, ayaklanma, kıtlık, kuraklık, seferberlik veya büyük kazalar gibi çeşitli
olaylar olabilir. Ülkemizde maalesef afet ve acil durumlara karşı 1999 Depremi’ne kadar kriz
yönetimi anlayışı uygulanmıştır. Sonrasında yapılan yasal düzenlenmeler ve kurulan yeni kurumlar
vasıtası ile afet ve acil durumlara karşı risk yönetimi anlayışına geçilmiştir. Risk yönetimi
kapsamında tüm aşamalar için mevcut kaynakları kullanarak, karar vererek, planlayarak, analiz
ederek ölüm ve yaralanmaları önlemek ile çevre ve mülkü korumak, afet ve acil durum yönetiminin
temel amacıdır.

3.1. Kapsamlı-Çok Yönlü
Kapsamlı ve çok yönlü bir acil durum yönetimini ifade edebilmek için öncelikle
gerçekleşen ya da gerçekleşecek kaynağı ister insan ister teknoloji isterse de doğal tüm olası afet
ve acil durumları konu olarak kapsamalıdır. Bütün bu acil durumlara karşı acil durumun yaratacağı
zararı azaltmak üzere planlama, hazırlık süreci gibi aşamaların, acil durumlar için müdahale
aşamalarının düzgünce hazırlanıp sürece dâhil edilmesi gereklidir. Çok yönlü acil durum yönetimi
4 bileşenden oluşmaktadır:
1) Tüm tehlikeler
2) Tüm safhalar
3) Tüm etkiler
4) Tüm paydaşlar
1) Tüm Tehlikeler: Tüm tehlikeler gerçekleşme olasılığı ve etkilerinin risk analizinin
birer ögesi olarak ele alınmalı ve doğru değerlendirilmelidir.
2) Tüm Safhalar: Çok yönlü acil durum yönetim modeli acil durum yönetiminin dört
ögesi olan zarar azaltma, önceden hazırlıklı olma, afet anında müdahale ve afet sonrasında
iyileştirme ve yeniden inşa safhalarının tümünü içermelidir.
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3) Tüm Etkiler: Acil durum ve afetler, alt yapı ve üst yapı, insanlar, ekonomi üzerindeki
etkileri anlamında geniş bir alanı kaplar. Planlama ve hazırlıklar yapılırken bütün tehlikelerin
dikkate alınması gereklidir ve bu tehlikelerle ilgili tahmin edilebilir sonuçlar veya tüm etkilerde
ifade ve analiz edilmelidir.
4) Tüm Paydaşlar: Acil durumlara müdahalede kurumlar arası iş birliği ve
koordinasyonun düzenlenmesini içerir. Etkili acil durum yönetimi halk, özel sektör, resmî sektör,
hükûmetin tüm seviyeleri arasında yakın ilişkiyi, irtibatı gerektirir.

3.2. İlerlemeye Açık
İlerlemeye açık afet yönetiminde afet yönetiminin zarar azaltma ve hazırlıklı olma
aşamalarına daha fazla değinilir. Böylelikle afetlere karşı daha hazırlıklı olmak hedeflenir. Bu
doğrultuda afet alanında çalışan tüm disiplinlerin yaptığı çalışmalar değerlendirilir. Bilim
adamlarının araştırma ve verileri afetlerin daha sık, daha güçlü, daha aktif ve daha karmaşık olmaya
başladıklarını göstermektedir. Son on yılda ilan edilen doğal ve teknolojik afetlerin sayısı dramatik
bir şekilde artmıştır. Ülkelerin köyden kente göç nüfusu artmış, kentlerde yoğunlaşan nüfus daha
çok konut talebine yönelmiş bu da altyapı sorunlarını arttırmıştır. Plansız büyüyen yerleşim yerleri,
potansiyel tehlikeleri dikkate almamakta, alamamaktadır. Çevrenin yanlış yönetimi, sağlıklı inşaat
yönetmeliklerinin geliştirilmesi ve yürütülmesindeki başarısızlıklar afetleri daha fazla
üretmektedir. Maalesef bazı ülkelerden yoğun mülteci akını hem bu ülkelerin komşularında hem
de tüm dünyada terörist saldırı riskini arttırmıştır.
İlerlemeye açık afet yönetiminde bir diğer önemli bileşen mülki ve idari amirlerin
katkısıdır. Acil durumlara karşı zarar azaltma ve hazırlıklı olmaya yönelik yasaların,
yönetmeliklerin hazırlanması bu amirlerin katkısı ile mümkün olacaktır. Kâr amacı gütmeyen
sektörler, özel ve kamu sektöründe uzmanlar ve organizasyonlar arasındaki iş birliği çabaları afet
önlemleri ve hazırlıklarının gelişmesine yardımcı olmalıdır. Planlı arazi kullanımı, bina
yönetmeliklerinin yürütülmesi, planlama, eğitim ve tatbikat çabaları gerekli olup sadece uyumu
değil kapasitenin tesisi, zarar görebilirliğin azaltılmasını belirtmelidir. Bu noktada acil durum
yönetimi yönlendirmede reaktif değil ilericidir.

3.3. Risk Odaklı
Risk odaklı acil durum yönetiminde tehlike kaynakları ve öncelikleri belirtilirken sağlam
ve geçerli risk yönetim ilkeleri (tehlikelerin belirlenmesi, risk analizi ve etki analizi)
kullanılmalıdır.
Günümüz toplumunun risk toplumu olarak nitelendiği gerçeği göz önüne alındığında,
özellikle kentsel alanlarda hızla artan risklerin ve belirsizliklerin algılanması, analiz edilmesi ve
sakınılması yönünde alınacak stratejik ve politik kararlar hem toplumların geleceğini doğrudan
etkileyecek hem de dünyanın daha güvenli bir yer olması çabalarını destekleyecektir. Bu çerçevede
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afet risk yönetimi yaklaşımının sadece ulusal bir anlayış olamayacağı, aksine uluslararası bir
anlayış içerisinde değerlendirilmesi gerektiği çok açıktır. Bu nedenle “küresel düşünüp yerel
hareket etme” yaklaşımı ile afet risk azaltımı yaklaşımları örtüşmektedir. Her afetin yerel bir takım
etkileri olduğu gibi küresel ölçekte de önemli etkileri olabilmektedir. Konvansiyonel ya da
geleneksel yöntemler ile afetlerin artan etkileri karşısında baş edebilme kapasitesi oluşturmak artık
mümkün görünmemektedir. İnsan yerleşimlerinde ve özellikle kentsel alanlarda birçok sistem sıkı
sıkıya birbirine bağlı olduğu için tüm sistemler bir zincirin halkası gibi hareket etmektedir. Bu
halkaların kimisinin zayıf olması tüm sistemin başarısız olması ile sonuçlanabilmektedir (Özden
vd., 2013).
Afet ve acil durumlarda risk yönetimi bir aşamalar bütününden oluşmaktadır. Afet ve acil
durumlara karşı risk yönetimi sanıldığı gibi, 1-2 gün ya da 1-2 ay içinde hazırlanabilecek bir süreç
değildir. Burada tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerin haritalanması (heyelan, çığ, sel gibi
haritaların çıkarılması), belirlenen mevcut tehlikelere karşı zarar görebilirlik analizlerinin
yapılması, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamaları gerçekleştirilmelidir.
Afet riski yönetimi literatüründe risk yönetiminin ana elemanları iki aşamaya ayrılır:
Afet öncesi aşama:
- Risk Tanımlaması
- Zarar Azaltma
- Risk Transferi
- Hazırlık
Afet sonrası aşama:
- Acil Durum Müdahalesi
- Rehabilitasyon ve İyileşme
- Yeniden Yapılanma
Kapsamlı bir risk yönetim programı tüm bu bileşenlere hitap eder (Kadıoğlu, 2008:12-13).

3.4. Bütünleşik
Bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin evreleri bir afet olayını izleyen ve bir sonraki
afete kadar birbirini takip eden aşamaların tümünü ifade eder. Bu evreler; Zarar azaltma, Hazırlık,
Müdahale, İyileştirme olarak tanımlanmaktadır.
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Böylece bütünleşik afet yönetim sisteminde,
- Kayıp ve Zarar Azaltma
- Hazırlık
- Tahmin ve Erken Uyarı
- Afetler
- Etki Analizi
gibi afet öncesi korumaya yönelik çalışmalara risk yönetimi denilirken
- Müdahale
- İyileştirme
- Yeniden Yapılanma
gibi afet sonrası düzeltmeye yönelik olarak yapılan çalışmalara ise kriz yönetimi
denilmektedir (Kadıoğlu, 2008:12-13). Ve bütünleşik afet yönetimi tüm bu aşamaları kapsar.

3.5. İş Birliğine Açık
İş birliğine açık acil durum yönetiminde acil durum yöneticilerinden beklenen mevcut
tehlikelere karşı bireyler ve kurumlar arasında iletişimin tesis edilmesi ve bu paydaşlar arasında
ortak karar ve tutum oluşturulmasını sağlamaktır. İş birliği ve koordinasyon terimleri arasında ve
bu kelimelerin mevcut kullanımlarında genelde bu kelimeleri birbirinden ayırt etmeyi zorlaştıran
farklılık vardır. Koordinasyon; işlevlerin, rol ve sorumlulukların tanımlandığı ve görevlerin
başarıldığını kesinleştirmek için tasarlanmış bir işlem, yöntemden söz eder. İş birliği; toplum içinde
var olan yardımseverliği ve birlik düzeyini tanımlayan kurumsal kültür veya tutum olarak
görülmelidir. Esasında iş birliği koordinasyonun etkili çalıştığı, işlediği ortamı yaratır.
Afete hazırlık aşamasında zarar azaltma ve hazırlıklı olma faaliyetlerinin yapılması ve
tamamlanması için, afet gerçekleştiğinde ilgili birey ve kurumlar arasında iş bölümü ve bağlantının
sağlanması için ve afet sonrasında yeniden inşa aşamasının sağlıklı ilerlemesi için işbirliğine açık
afet yönetimi büyük önem taşır.

3.6. Koordineli
Afet, birçok kurum ve kuruluşun koordineli bir biçimde görev almasını gerektiren ve insan
hakları için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşamı ve insan
aktivitelerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları veya insan topluluklarını etkileyen
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doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara denilmektedir (Şahin ve Sipahioğlu, 2002: 15). Afet ve
acil durumlara karşı koordineli biçimde çalışmak hayatidir.
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 4’üncü Maddesi’ne göre kurulan Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
oluşturulmuştur. Kurul afet ve acil durum hâlleri öncesinde hazırlık ve zarar azaltma, afet ve acil
durum hâlinde müdahale, sonrasında ise iyileştirme çalışmalarını değerlendirmek, bunlara ilişkin
alınacak önlemleri belirlemek, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve
kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür. Kurul,
Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı müsteşarları ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye
Kızılay Derneği Genel Başkanı ve afet veya acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca
görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşur.

3.7. Esnek
Acil durumlar çok çeşitli ve değişken sorumluklar gerektirdiği için kurumlarının en esnek
unsurlarıdır. Ayrıca esneklik acil durum yönetiminin kilit özelliğidir ve acil durum yönetimi
alanındaki başarı buna bağlıdır. Acil durumlar karşısında müdahalede birlikte çalışan kurumlara
alternatif çözümler sunabilmek ve bu çözümler doğrultusunda bunu tamamlayacak esnekliğe sahip
olmak acil durum yönetiminin başarısının bir formülüdür.

3.8. Profesyonel
Acil durum yönetimi ilkeleri arasında profesyonel olmak, acil durum konularında teorik
bilgi sahibi olmak ve pratik çözümler üretmek gerekliliktir. Bu anlamda günümüzde afet yönetimi
planlamaları, afete hazırlık çalışmaları ve afet sonrası müdahale çalışmalarında teknoloji kullanımı
önemli bir konuma ulaşmıştır. AFAD bünyesinde oluşturulan https://tabb-dokuman.afad.gov.tr/
adresinden ülkemizde olmuş tüm afetlere ve acil durumlara ulaşabilmek mümkündür. Aynı şekilde
Ülkemizde çeşitli kurum/kuruluş, üniversiteler, araştırma merkezleri tarafından, depremleri
izlemek ve sismik aktiviteyi gözlemek amacıyla kurulan deprem istasyonlarında elden edilen
gerçek zamanlı (real time) ve offline veriler uluslararası standartlarda tek bir merkezde birleştirilip,
düzenlenip, depolanarak kullanıcıların paylaşımına AFAD- TDVM ile açılmıştır
(http://tdvm.afad.gov.tr/WebPortal/aboutUs.jsf).
Afete hazırlık ve afet yönetiminde teknoloji kullanımının en önemli elementlerinden ikisi
erken uyarı sistemleri ve coğrafi bilgi sistemleridir. Muhtemel afet bölgelerinin fiziksel
planlamasını yaparken Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (CBS) yararlanılırken olası afet durumlarında
riski ve karşılaşılabilecek zararları en aza indirebilecek zamanı ve ortamı ise erken uyarı sistemleri
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ile sağlayabilmekteyiz. Afet yönetiminin aşamalarını açıklarken saydığımız aşamalar içerisinde
zarar azaltma ve önceden hazırlık aşamalarının her ikisinde de erken uyarı sistemlerinin gerekli
olduğu görülmektedir ve bu da ancak profesyonel bir yaklaşımla mümkündür.

3.9. Acil Durum Müdahale Operasyonlarında İcra Edilen Fonksiyonlar
Acil durumlara müdahale sırasında ve sonrasında yapılan işlemler;
-

Arama kurtarma çalışmalarını yapmak

-

Olası çoklu yaralanma sonuçlanan kazalarda triaj ve ilkyardım

-

Olası toplu ölümlerde gerekli tedbirleri almak

-

Kamuya bilgi vermek

-

Hasar analizi yapmak

-

Kurumlar ve bireyler arasında iletişimi sağlayıp katkıda bulunmalarına yardımcı olmak

-

Varsa gönüllüleri acil durum yönetimi sürecine dâhil etmek

-

Gerekli ise afet ilanı ya da acil durum ilanı yapmak

-

Enkaz kaldırma

-

Topluma yardım sağlamak

-

Psikolojik destek sağlamak

-

Belirli tehlikelere karşı acil durum tedbirleri almak

-

Özel ihtiyaçları olan bireylere destek olmak

-

Etkin haberleşmeyi sürdürmek, yeterli koordinasyonu sağlamak

-

Oluşan masrafları takip etmek ve belgelemektir.

3.10. Standartlar
Acil durum yönetimine yönelik mevcut standartlar arasında BS 25999, NFPA 1600, ISO
22301 standartlarını sayabiliriz.
İş Süreklilik Yönetim Sistemi’nin kurulumu, işletilmesi ve iş süreklilik performansını
artırmak için birçok gereksinim standardı ve yardımcı kılavuzlar bulunmaktadır:
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Bu standartlar aşağıdakiler gibidir.
ISO 22301:2012 Şartlar Standardı (İş Sürekliliği Yönetim Sistemi bu standart baz alınarak
kurulur ve belgelendirilir)
ISO 27001 ve ISO 27031
ITIL ve ISO 20000
COBIT
ISO/FDIS 22300 Sözlük
ISO/TR 22312:2011 - Teknolojik yeterlilikler
ISO/DIS 22313 - İş Süreklilik Yönetim Sistemleri - Kılavuz
ISO/NP 22315 Sosyal Güvenlik - Kitle Tahliye
ISO 22320:2011 Sosyal Güvenlik - Acil Durum Yönetimi - Olay Tepkisi için Şartlar
ISO/CD 22322 Sosyal Güvenlik - Acil Durum Yönetimi - Kamusal Alarm
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Uygulamalar
Yaşadığınız bölgede olabilecek doğal tehlikelere uygulanması gereken acil durum ilkeleri
ve acil durum standartlarını yazınız. Yaşadığınız yerde daha önce yaşanan acil durumları derleyip
değerlendirmesini yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Bütünleşik afet ve acil durum yönetimine yönelik bölgenizdeki çalışmaları araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durum ilkeleri ve acil durum standartlarını tanımlamada kullanılan temel
kavramlar ve bunların çerçeveleri verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi acil durum ilkeleri arasında değildir?
a) Profesyonel
b) Esnek
c) Bütünleşik
d) Kriz odaklı
2) Aşağıdakilerden hangisi çok yönlü acil durum yönetiminin 4 bileşeninden biri değildir?
a) Tüm tehlikeler
b) Tüm safhalar
c) Tüm etkiler
d) Tüm kurumlar
3) Aşağıdaki acil durum ilkelerinden ilerlemeye açık olmak ilkesinde hangisi önceliklidir?
a) Zarar azaltma ve hazırlıklı olma
b) Kriz odaklı çalışmak
c) Müdahale aşaması
d) Yeniden inşa aşaması
4) Aşağıdaki aşamalardan hangisi bütünleşik afet ve acil durum yönetimi ile ilgili değildir?
a) Zarar azaltma ve hazırlıklı olma
b) Müdahale planı
c) Yeniden inşa
d) İlk yardım
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5) Aşağıdakilerden hangisi acil durumlara müdahale sırasında ve sonrasında yapılan
işlemler arasında değildir?
a) Arama kurtarma çalışmalarını yapmak
b) Olası çoklu yaralanma sonuçlanan kazalarda triaj ve ilkyardım
c) Olası toplu ölümlerde gerekli tedbirleri almak
d) Kamuya bilgi vermemek
6) Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda yer almaz?
a) Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarı
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı müsteşarı
c) Maliye Bakanlığı müsteşarı
d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşarı
7) Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda yer alır?
a) Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarı
b) Gençlik ve Spor Bakanlığı müsteşarı
c) Adalet Bakanlığı müsteşarı
d) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşarı
8) Aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisi ülkemizde 1999 yılına kadar uygulanan afet ve
acil durumların yönetimi biçimidir?
a) Kriz Yönetimi
b) Risk Yönetimi
c) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
d) Bütünleşik Afet Yönetimi
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9) Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi kapsamında afet ve acil durum yönetiminin temel
amacı değildir?
a) Planlama
b) Analiz etme
c) Ölüm ve yaralanmaları önleme
d) Çevre ve mülkü göz ardı etme
10) Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimi sürecinde yer almaz?
a) Hazırlık
b) Müdahale
c) İyileştirme
d) Yeniden Yapılanma

Cevaplar:
1) d, 2) d, 3) b, 4) d, 5) d, 6) a, 7) d, 8) a, 9) d, 10) a
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4. ACİL DURUM YÖNETİMİ AŞAMALARI, SINIFLAMALARI VE
ORGANİZASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Acil Durum Yönetimi Aşamaları, Sınıflamaları ve Organizasyonu
4.1. Acil Durum Yönetiminin Aşamaları
4.1.1. Zarar Azaltma/Hafifletme Aşaması
4.1.2. Hazırlıklı Olma Aşaması
4.1.3. Müdahale Aşaması
4.1.4. İyileştirme Aşaması
4.2. Acil Durum Sınıflamaları
4.3. Acil Durum Organizasyonu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Acil durum yönetiminin aşamaları nelerdir?
2. Acil durumlar kaç sınıfta toplanır?
3. Doğal kaynaklı acil durumlar nelerdir?
4. İnsan kaynaklı acil durumlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Kazanım
yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Bu kazanımın elde edilebilmesi
Acil Durum Yönetimi için ders notunun ilgili bölümü çok
Acil
Durum
Yönetimi aşamaları kavramı içine iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
Aşamalarının Tanımlanması giren
bileşenlerin “Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.

Acil
Sınıflamalarının
Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Durum Acil durum sınıfları içine
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
giren
bileşenlerin
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.

Acil Durum Organizasyonu

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Acil durum organizasyonu iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
bileşenlerinin belirlenmesi “Kaynakça” bölümünde yer alan
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar


Acil durum müdahale aşaması



Acil durum hazırlık aşaması



Acil durum sınıflamaları



Acil durum organizasyonu



Acil durum yönetim planı
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4. ACİL DURUM YÖNETİMİ AŞAMALARI, SINIFLAMALARI VE
ORGANİZASYONU
Bu bölümde acil durum yöntemi aşamalarından, acil durumların sınıflandırılmasından ve
acil durum organizasyonundan bahsedilecektir. Acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra
başlayarak, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı
amaçlayan acil durum yönetim süreci sürekli olmayıp, acil durum olarak değerlendirilen bir olayın
meydana gelmesi ile başlayarak, acil durumu gerektiren nedenler ortadan kalktığında sona eren bir
yönetim şeklidir. Acil durum yönetimi 4 aşamadan oluşur;
Zarar azaltma
Hazırlık
Müdahale
İyileştirme, yeniden inşa
Acil durum yönetimi afet yönetiminin olaya müdahale ve kısa süreli iyileştirme
faaliyetlerini kapsar. Etkin bir acil durum yönetimi; planlı, hazırlıklı ve koordineli olmayı ve olağan
yönetimlerden farklı olarak olağan dışı imkân, kaynak ve yetkileri gerektirir.
Acil durumların sınıflamaları oluş kökenine göre doğal, teknolojik veya insan kaynaklı
olarak sınıflanabileceği gibi, ani veya yavaş gelişmesine göre de sınıflayabilmek mümkündür.
Ayrıca acil durum organizasyonu da gerçekleşen acil duruma göre farklılık göstermektedir.

4.1. Acil Durum Yönetimi Aşamaları
Acil durum ve afet aşamalarında yapılan faaliyetlerin birbirleri ile iç içe girmesi, söz konusu
safhaların birbirini takip etme zorunluluğu, bir önceki safhada gerçekleştirilen faaliyetlerin büyük
ölçüde sonraki safhayı doğrudan etkilenmesi gibi nedenlerden dolayı; acil durum ve afet
aşamalarının, süreklilik göstermesi gerekir. Her bir aşama bir önceki aşamanın devamı ve bir
sonraki aşamanın içindedir. Burada 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığının yayınlamış olduğu çalışmalarda verilen bilgiler özet olarak derlenmiştir.

4.1.1. Zarar Azaltma/Hafifletme Aşaması
Doğal, teknolojik ve insan kaynaklı tehlikelerle, çevresel bozulmaların afet sonucunu
doğurmasını önlemek veya etkilerini azaltmak amacıyla, afet öncesi, sırası ve sonrasında alınması
gereken yapısal veya yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümü Zarar Azaltma olarak
tanımlanmaktadır. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004).
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Bu faaliyetler birçok kurum ve kuruluşla, çok çeşitli disiplinlerin belirli bir hedef
doğrultusunda çalışmasını gerektiren uzun vadeli çalışmalardır. Zarar azaltma evresi, pratikte,
iyileştirme evresindeki faaliyetlerle birlikte başlar ve yeni bir afet olana kadar devam eder. Bu
evrede yürütülen faaliyetler, ülke, bölge ve yerleşme birimi ölçeğinde olmak üzere çok geniş
uygulama alanı göstermektedir. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004).
Zarar azaltma aşaması, uygulamada, afet sonrası çalışmaları içeren “İyileştirme
(rehabilitation)” ve “yeniden inşa (reconstruction)” aşamalarında gerçekleştirilen faaliyetlerle
birlikte başlar ve yeni bir afet meydana gelene kadar devam eder. Bu aşamada gerçekleştirilen
faaliyetlerin genel karakteristiği; ülke, bölge ve yerleşme birimi bazında olmak üzere çok geniş
alanlara yayılan bir uygulama alanına sahiptir.( O. Ergünay, 1999)
Bu aşamada yapılacak çalışmalar ;
- Afet anında uygulanacak yasal mevzuatın gözden geçirilmesi ve ihtiyaç hâlinde
yeniden düzenlenmesi,
- İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve
uygulanması,
- Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı
eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Afet zararlarının azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasında dâhil edilmesi
ve uygulanmasının sağlanması,
- Afetlere karsı önleyici ve zarar azaltıcı mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi ve
uygulanması gibi, pek çok faaliyet zarar azaltma safhasında gereken ana faaliyetler arasında
sayılabilir.
şeklinde özetlenebilir. (Cevdet Ertürkmen, 2006)
Ülkemizde zarar azaltma ve planlama çalışmaları yürütmek amacı ile T.C. Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi
kurulmuştur (AFAD). Görevleri şu şekilde özetlenmiştir;
a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma
planlarını yapmak veya yaptırmak,
b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek,
c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek,
ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek,
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d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları
yapmak,
e) Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve
değerlendirmek,
f) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin
standardını belirlemek ve denetlemek,
g) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Afet ve acil durumlara ilişkin;
1) Yönetim stratejilerini belirlemek.
2) Her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken uyarı sistemlerini kurmak ve işletmek.
3) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak.
4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.
5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek.
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

4.1.2. Hazırlıklı Olma Aşaması
Afet planlamasının temel amacı, bir afet meydana geldikten sonra acilen ve etkin bir şekilde
mümkün olan en fazla sayıda insana yardım ulaşmasını sağlayarak, can kayıplarını ve yaralı
sayısını azaltmak, afet etkilerinin iyileştirilmesini çabuklaştırmaktır. (Cevdet Ertürkmen, 2006)
Türkiye’de acil durum yönetimi ile ilgili mevzuata bakıldığında acil durum ve afet
planlaması ile ilgili düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim
Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanmakta ve yürütülmektedir. Burada hazırlık aşamasında
eğitim, toplumun bilinçlendirilmesi önemli bir adımdır. Birçok Sivil toplum kuruluşu (STK) ve
kamu yardımlaşma grubu kendi, toplumu bilinçlendirme faaliyetlerini ve topluma dayalı
çalışmalarını koordine etmektedir. Birçoğu hafif arama ve kurtarma, yapısal olmayan riskleri
azaltma ve ilk yardım eğitmenlerini eğitmektedir. Tüm bu özel çabalara ek olarak olası afetlerle
başa çıkabilmek için müdahale planları hazırlama aşamasında olan bazı belediyelerin girişimleri
de vardır. Elbette tüm bu girişimler her toplumda bölgesel ve ulusal düzeyde tüm müdahale
örgütleri ve devlet kurumları arasında oluşabilecek karışıklıkları önlemek ve istenen etkililiği
yaratabilmek için uyumlu hale getirilmelidir (Kadıoğlu, 2009).
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Acil durum yönetiminde hazırlık aşamasında başlıca sorunlar bu süreçte gerekli hazırlıkları
yapabilmek için ihtiyaç olan finansal destek ve bireylerin ve kurumların bu doğrultuda
eğitilmesidir. Bu konuda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kısıtlı da olsa işyerindeki
faaliyetlerden ötürü doğabilecek riskler ve acil durumlara karşı personelin eğitimini zorunlu
kılması ile hazırlıkları yurt sathına dağılmasında katkısı olsa da çalışmaların geliştirilmeye ihtiyacı
vardır. Acil durumlara karşı yapılabilecekler konusunda AFAD bünyesinde afet ve acil durumlarda
altın saatler kabul edilen ilk 72 saatte yapılabilecekler konusunda toplumu bilinçlendirmek için ilk
72 saat çocuk, ilk 72 saat yetişkin, engelliler için ilk 72 saat gibi programlar hazırlanmıştır.
AFAD’ın yayınlamış olduğu Aralık 2013 tarihli Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP)
afet ve acil durumlara karşı etkili müdahale yönetimi; hazırlık, müdahale ve ön iyileştirme olmak
üzere üç aşamadan oluşacağı belirtilmektedir. Hazırlık çalışmaları;
Mevcut kaynakları belirlemek,
Plan yapmak,
Organize olmak,
Alet- ekipman ve araçları hazırlamak,
Kapasite geliştirmek, yeni teknolojilerden yararlanmak
Erken uyarı sistemlerini kurmak, geliştirmek ve test etmek,
Eğitim ve tatbikatlar düzenlemek ve
Değerlendirme aşamalarından oluşur.

4.1.3. Müdahale Aşaması
Acil durumlarda müdahaleler 2013/5703 sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri
Yönetmeliğine uygun şekilde yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durumlara
müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve kaynakları ulusal ve yerel düzeyde planlamak, bu güç
ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale
hizmetlerim ve bu hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve
yerel düzeyde sorumlu birimlerin görev ve sorumlulukları ile planlama esaslarını belirlemektir.
Bu Yönetmelik, afet ve acil durumlarda müdahale hizmetlerini yürütecek bakanlıklar, kamu
kurum ve kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar, özel ve özerk kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları
ile gerçek kişilerin görev ve sorumluluklarım, bunlar arasındaki iş birliği, koordinasyon ye
karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar.
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Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bakanlık, kurum ve kuruluşların
katılımıyla afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve
koordinasyon birimlerine ait görev ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla afet- öncesi, sırası ve
sonrasına ait müdahale planlamasının temel prensiplerini içeren Türkiye Afet Müdahale Planı
hazırlanır. Plan, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun kararı ile Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girer.
Müdahale seviyeleri
Müdahale seviyeleri etki derecesi açısından dört gruba ayrılmıştır. Etki derecesine göre
müdahale seviyelerindeki destek durumu aşağıdaki tabloda ifade edilmiştir.

Seviye- Etki-Derece tablosu (Kaynak TAMP, Aralık 2013)
AFAD, afet ve acil durum olayı sonrası, İAADYM’den aldığı ilk ve tamamlayıcı bilgiler
doğrultusunda;
- Yardım taleplerini olay türü ve ölçeğine göre değerlendirerek olay seviyesini belirler ve
ilan eder. İlan edilen olay seviyeleri (Tablo 3) koordinasyonun ve organizasyonun düzeyini belirler.
- 1. Seviyede ilgili İAADYM faaliyete geçer. AFAD AADYM gelişmeleri takip eder ve
AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet grubunun ana çözüm ortağı bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılayın
kapasitesini yönlendirir.
- Olay seviyesi “2” olarak belirlendiğinde sadece ilgililerine duyurulur. Olay türü ve
ölçeğine göre sırasıyla İAADYM ve Ek- 4’te yer alan 1.grup destek illeri ve ilgili AKB afet
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bölgesine talimat beklemeksizin hareket eder. Gerekli görülen hâllerde AFAD, ihtiyaç duyulan
hizmet gruplarının ana çözüm ortaklarını ve Kızılayın kapasitesini yönlendirir.
- Olay seviyesi “3 veya 4” olarak belirlendiğinde olay seviyesi ilan edilir ve AADKK
toplanır. AFAD hizmet grubu ana çözüm ortağı bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılayın
temsilcilerini Başbakanlık AADYM’ye çağırır. Olay türü ve ölçeğine göre, Ek- 4’te yer alan 1. ve
2. grup destek illeri afet bölgesine talimat beklemeksizin hareket eder ve 2. grup iller gerektiğinde
yönetimi devralır.
- “Seviye 4” kararı verilmesi hâlinde tüm ulusal kapasite müdahaleye katılır ve gerektiğinde
uluslararası yardım çağrısında bulunulur.
Olay sonrası afet bölgesinden ve ulusal hizmet gruplarından devam eden bilgi akışı
doğrultusunda Başbakanlık AADYM tarafından seviye değişikliği yapılabilir ve yapılan değişiklik
ilan edilir. Karar verilen seviye bildiriminden sonra, hâlihazırda harekete geçmiş olan ulusal hizmet
grupları bildirime göre pozisyonlarını alarak afet alanına yönlendirilir. Yönlendirmeye ilişkin
detaylar AFAD tarafından belirlenir ve yönlendirilen hizmet grupları müdahale planları
doğrultusunda çalışmalarına devam eder (TAMP, 2013).

4.1.4. İyileştirme Aşaması
Ergünay’ın belirttiğine göre ana hedefi “.. Afete uğramış toplulukların haberleşme, ulaşım,
su, elektrik, kanalizasyon, eğitim, uzun süreli geçici iskân, ekonomik ve sosyal faaliyetler ve
yaşamsal aktivitelerin minimum düzeyde karşılanabilmesi için gereken tüm çalışmaları yapmak...”
Olan “iyileştirme aşaması” afet sonrası safhasının ilk aşamasıdır. (O. Ergünay, 1996 ; C.
Ertürkmen, 2006)
İyileştirme çalışmalarında izlenmesi gereken bazı ilkeler Gülkan vd. (2003) tarafından şu
şekilde özetlenmiştir:
•

Yerel topluluklar iyileştirme çalışmalarında rol almalıdır,

•

İyileştirme surecinde yerel yönetimler de sorumluluklar yükümlenmelidir,

• İyileştirme ve zarar azaltma arasındaki kaynak kullanma dengelerine ilişkin ilkeler
geliştirilmelidir.
Kapsamlı iyileştirme planlaması, afet politikasının vazgeçilmez bir etkinliğidir. Ülkemizde
İyileştirme çalışmaları yürütmek amacı ile T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı bünyesinde İyileştirme Dairesi kurulmuştur (AFAD). Görevleri şu şekilde
özetlenmiştir;
a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak.
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b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin
tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek.
c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin
yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri
denetlemek.
ç) Uluslararası acil yardımları yapmak ve kabul etmek.
d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahallî idareler, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme
planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına sunmak,
onaylanan planların uygulanmasını koordine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme raporlarını
hazırlamak.
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

4.2. Acil Durum Sınıflamaları
Acil durumlar doğal afetlerden ve insan nedenli afetlerden meydana gelen olağanüstü
durumlar olarak 2’ye ayrılır.
Doğal kaynaklı acil durum olayları
Su baskınları,
Fırtınalar,
Kasırgalar,
Depremler,
Çığ
Toprak kayması
Volkanik patlamalar,
Sismik deniz dalgaları(tsunami),
İnsan kaynaklı acil durum olayları
Endüstriyel kazalar,
Patlamalar,
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Yangınlar,
Yayılma, dökülme(petrol vb.),
Radyasyon etkilenimi,
Toplu kaza- düşme (uçak vb.),
Kuraklık ve kıtlık,
Kimyasal etkilenim,
Radyasyon etkilenimi,
Dünyanın ısınması-sera etkisi,
Savaş ve çatışmalar

4.3. Acil Durum Organizasyonu
Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı AFAD’ın yayınlamış olduğu Aralık 2013 tarihli
Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP) afet ve acil durumlara karşı etkili müdahale için
organizasyon şeması hazırlanmıştır. Buna göre ulusal ve yerel düzeyde müdahale yönetimi şöyle
verilmiştir.
Ulusal Düzeyde Müdahale Yönetimi
Minimum hiyerarşi, maksimum etkinlik, olay türü ve boyutuna göre modüler yapıya sahip
müdahale organizasyonunda, operasyon servisi, bilgi ve planlama servisi, lojistik ve bakım servisi,
finans ve idari işler servisi olmak üzere dört servis aşağıdaki şekilde verilen “Ulusal Afet Müdahale
Organizasyon Şemasında” belirtildiği şekilde kurulur.
Seviye 3 (Ulusal desteğe ihtiyaç vardır) veya Seviye 4 (Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır)
afet veya acil durum ilan edildiğinde Başbakanlık/AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde
(AADYM) faaliyet gösterecek servislerin başına AFAD Daire Başkanları görevlendirilir.
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Ulusal Düzeyde Müdahale Yönetimi (Kaynak TAMP Aralık 2013)
Bu birimler ve görevleri şu şekilde verilmiştir (TAMP Aralık 2013) ;
Operasyon Servisi;
Müdahale organizasyonunda, temel birim olarak planı uygulamaya koyan servistir.
Müdahale seviyesi ve olay türü mantığından hareketle iki alt servise ayrılmıştır. Küçük çaptaki
olaylar için minimum hizmetler göz önünde bulundurularak, Acil Durum Hizmetleri alt servisi,
büyük çaptaki afetler dikkate alınarak Ön İyileştirme Hizmetleri alt servisi oluşturulmuştur.
İyileştirme çalışmalarının ilk adımını oluşturan bu hizmetler acil durum çalışmalarının bitmesinden
sonra uzun dönem iyileştirme çalışmalarının zeminini oluşturmaktadır.
Acil Durum Hizmet Grupları olarak;
- Haberleşme, ulaşım alt yapı, güvenlik ve trafik, yangın, KBRN, arama ve kurtarma, sağlık,
enerji, tahliye, yerleştirme ve planlama, nakliye
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Ön İyileştirme Hizmet Grupları olarak;
- Barınma, beslenme, defin, alt yapı, hasar tespit, gıda tarım ve hayvancılık, psikososyal
destek ve enkaz kaldırma olmak üzere 18 hizmet grubundan oluşmaktadır. Ulusal düzeyde hizmet
gruplarının yönetiminde, bakanlıkların ilgili müsteşar yardımcıları görev yapar.
Bilgi ve Planlama Servisi;
Bilgi ve Planlama Servisi, bilgi toplama, evrak kayıt, belgeleme ve raporlama ile
değerlendirme ve izleme hizmetleri yapmak üzere Bilgi Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme
Hizmet Grubu olarak görev yapar. Görevleri;
Müdahale süresince veri toplamak ve analiz etmek,
Keşif yapmak, durum hakkında bilgi sağlamak,
İhtiyaç duyulan veri kaynaklarını belirlemek, durumu değerlendirmek,
Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), haritalar, veri tabanları, uzaktan algılama konularında
gerekli çalışmaları yaparak verileri değerlendirmek,
Olaya ilişkin elde ettiği veriler ile meydana gelebilecek diğer olasılıkları hesaplamak ve
modellemeler yaparak alternatif stratejiler hazırlamaktır.
Lojistik ve Bakım Servisi;
Lojistik ve bakım servisi hizmet grupları lojistiği, aynı bağış depo yönetimi ve dağıtım
hizmetleri, teknik destek ve ikmal, uluslararası destek ve iş birliği ve kaynak yönetimi olmak üzere
beş hizmet grubundan oluşur.
Müdahalede görev alan hizmet gruplarına destek olmak amacıyla tesisler kurmak, gerek
duyulabilecek malzeme, ekipman vb. temin etmekten sorumludur. Lojistik planlama ve iş birliği
amaçlı 15 bölge oluşturulmuştur. Afet ve acil durum olayı sonrası AFAD tarafından ilan edilen
seviyenin 2, 3 veya 4 olması hâlinde görevlendirilen ekipler “Minimum 72, Maksimum 120 saat”
kendi kendine yetecek şekilde personel, araç, gereç ile sosyal (barınma, beslenme, hijyen
malzemesi vb.) ve ofis ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Belirtilen süre aşımında veya çalışma süresi
içinde ortaya çıkabilecek ilave ihtiyaçlar Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu tarafından
sağlanacaktır. Dolayısıyla her hizmet grubu afetlere hazırlık kapsamında kendi lojistik
planlamasını önceden yapacaktır, gerekiyorsa kapasite oluşturacaktır.
Finans ve İdari İşler Servisi;
Finans ve idari işler servisi; satın alma ve kiralama, muhasebe, bütçe ve mali raporlama,
ulusal ve uluslararası nakdi bağış, zarar tespit olmak üzere dört hizmet grubundan oluşur.
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Afet öncesi hizmet grubunun hazırlık çalışmaları kapsamında gerek duyulabilecek
finansman ihtiyacı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında, kamu kurum
ve kuruluşlarının stratejik planında yer alır.
Genel bütçeli idarelerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili genel bütçeden yapacakları
her türlü yatırımlar AFAD tarafından izlenir ve koordine edilir. Özel bütçeli kuruluşlar ile mahalli
idarelerin kendi bütçelerinde afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere bu kurumlarca belirlenecek
tutarda ödenek ayrılabilir.
Acil ihtiyaçların finansal yönetimi ise 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 23’üncü maddesi ile Afet ve Acil Durum
Harcamaları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.
Yardımcı Birimler
AFAD AADYM ile İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (İAADYM) de basın
müşaviri, hukuk müşaviri, irtibat sorumlusu ve güvenlik sorumlusu görev yaparlar. AFAD Basın
ve Halkla İlişkiler Müşavirliği afet ve acil durumlarda medya ve halkla ilişkilerin sağlıklı
yürütülmesini sağlar.
İzleme
Başkanlık ulusal ve yerel düzeyde planlama, eğitim ve afetlere hazırlık konularında tüm
bakanlık, kurum ve kuruluşları koordine eder, hizmet grupları ile afet ve acil durum yönetim
merkezlerinin hazırlıklarını ve olay bölgesi çalışmalarını izler ve yönlendirir
Yerel Düzeyde Müdahale Yönetimi
Başbakanlık/AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) ile Bakanlıkların
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (BAADYM) ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezleri (İAADYM) üçgeninde Ulusal Afet Müdahale Sistemi’nin modeli oluşmuştur.
Bakanlık, kurum ve kuruluş düzeyinde kurulan hizmet grupları da koordinasyonundan ve
hazırlanmasından sorumlu oldukları Ulusal Hizmet Grubu Planlarında “Hizmet Modelini”
oluşturacaklardır. Oluşturulan bu alt modeller ulusal afet müdahale sisteminin parçalarını teşkil
edecektir. Ulusal düzeyde oluşturulan hizmet grupları ile yerel düzeyde oluşturulan hizmet grupları
arasındaki ilişki yerele, yani afet bölgesine destek fonksiyonunun icrasıdır. Ülke çapında
standardın sağlanması amacıyla yerel düzeydeki afet müdahale yönetimi ulusal düzey tarafından
tek bir model olarak tasarlanacaktır. Ulusal ve yerel düzeyde müdahale yönetim sistemi aşağıdaki
şekilde gösterilmiştir. Ulusal düzeyde müdahale sistemi ulusal düzeyin yerel düzeye nitelikli destek
vermesi üzerine tasarlandığından küçük illerde de hizmet grubunun kurulması ve çalıştırılması
mümkündür.
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Yerel düzeyde Seviye 1 (yerel imkânlar yeterlidir) ve Seviye 2 (Destek illerin takviyesine
ihtiyaç vardır) için müdahale çalışmaları vali veya vali adına İAADYM’den sorumlu vali
yardımcısı tarafından yürütülür. Kurulan servislerde vali yardımcıları servis koordinatörü olarak
görev yapar.
Seviye 3 (Ulusal desteğe ihtiyaç vardır) ve Seviye 4’te (Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır)
müdahale çalışmaları vali tarafından yürütülür. Seviye 3 ve 4 için destek il gruplarındaki hizmet
grupları, AFAD saha destek personeli, ulusal düzey hizmet gruplarının saha destek ekipleri,
Kızılay, Gençlik ve Spor Bakanlığı Afet ve Rehabilitasyon Gönüllüleri, Türkiye İş Kurumu
tarafından temin edilen işçiler ve STK’lar yapılan planlamalar ve afete hazırlık protokolleri
doğrultusunda afet bölgesinde ivedilikle yerlerini alarak çalışmalara destek olur.
Afet bölgesinde görev almak isteyen STK’lar ilgili oldukları ulusal düzeyde ulusal düzey
hizmet grubu ana çözüm ortağı tarafından, yerel düzeyde ise hizmet grubunun servis koordinatörü
tarafından koordine edilir.
Afet bölgesinde İAADYM içinde ihbar takip masası ve emniyet, jandarma, askeri birlikler,
İAADM ve diğer kamu kurumları personelinden oluşan gezici ilk tespit ekipleri kurulur. Yapılan
tüm saha tespitleri ihbar takip masasında toplanır ve Başbakanlık AADYM ile paylaşılır. _

Ulusal ve Yerel Düzeyde Müdahale Yönetimi (Kaynak TAMP Aralık 2013)
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AFAD, afet bölgesinde valiye destek ve danışman olarak görev yapacak üst düzey bir
AFAD yetkilisini ve hizmet gruplarına destek ve danışmanlık yapmak üzere de yeterli sayıda saha
destek personelini görevlendirir.
Her bir servise servis koordinatörü olarak vali yardımcısı görevlendirilir. Servisler altında
yer alan hizmet gruplarına işin önem ve büyüklüğüne göre bir ya da birden fazla vali yardımcısı
görevlendirilebilir. Bu durum planlama aşamasında netleştirilip planlara yansıtılır.
Valiye yardımcı olmak üzere basın sözcüsü, valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu,
güvenlik sorumlusu da çalışmalarda yer alır. Uluslararası Destek ve İş Birliği Hizmet Grubu ve
Ulusal ve Uluslararası Nakdi Bağış Hizmet Grubu il düzeyinde yer almaz.
İllerde oluşturulacak 112 acil çağrı merkezleri, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
(İAADYM) de operasyon servisi içinde yer alan “Acil Durum Hizmetleri Servisi Haberleşme
Hizmet Grubunun” çekirdeğini oluşturur. 112 acil çağrı merkezleri acil haberleşmenin sağlanması
için ilk harekete geçen birim özelliğine sahip olup afet anında haberleşme sisteminde kesinti
meydana gelmesi hâlinde ilk haberleşme çalışmalarını yürütür.
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Uygulamalar
Yaşadığınız bölgede olabilecek doğal tehlikelerde takip edilmek üzere acil durum
organizasyon adımlarını yazınız. Mevcut acil durumun boyutlarını kestirmek üzere geçmiş tehlike,
acil durum ve afet raporlarını inceleyiniz. Yaşadığınız yerde daha önce yaşanan acil durumları
derleyip değerlendirmesini yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız bölgede olabilecek acil durumlara karşı oluşabilecek acil durum
sınıflamalarını yazınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durum aşamaları, sınıflamaları ve organizasyonu için temel kavramlar ve
bunların çerçeveleri verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi acil durum yönetimi aşamalarından biri değildir?
a) Zarar azaltma Aşaması
b) Müdahale Aşaması
c) İyileştirme Aşaması
d) Tsunami
2) Aşağıdakilerden hangisi acil durum sınıflamasına girmez?
a) Radyasyon etkilenimi
b) Toplu kaza-düşme (uçak vb.)
c) Kuraklık ve kıtlık
d) Adi soygun
3) AADYM neyin kısaltmasıdır?
a) Bakanlıkların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
b) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
c) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
d) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
4) “Ulusal Afet Müdahale Organizasyon Şemasında” hangi servis yoktur?
a) Operasyon Servisi.
b) Bilgi ve Planlama Servisi
c) Lojistik ve Bakım Servisi
d) MİT Müsteşarlığı
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5) Aşağıdakilerden hangisi acil durum yönetiminde zarar azaltma aşamasında yapılmaz?
a) Acil durumlara karşı ilkyardım uygulaması eğitimi
b) Acil durumlara karşı triaj uygulaması eğitimi
c) Acil durumlara karşı tatbikat yapılması
d) Acil durumlara karşı çıraklık eğitimi
6) Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda yerel imkânlarla müdahale etmenin yeterli
olduğu müdahale seviyesini temsil eder?
a) S1
b) S2
c) S3
d) S4
7) Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda ulusal destek ile müdahale etmenin yeterli
olduğu müdahale seviyesini temsil eder?
a) S1
b) S2
c) S3
d) S4
8) Aşağıdakilerden hangisi acil durumlarda uluslararası destek ile müdahale etmenin yeterli
olduğu müdahale seviyesini temsil eder?
a) S1
b) S2
c) S3
d) S4
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9) Aşağıdakilerden hangisi afet bölgesinde İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
(İAADYM) içinde yer alan gezici ilk tespit ekibinde yer almaz?
a) Jandarma, askeri birlikler,
b) Emniyet
c) Diğer kamu personeli
d) Başbakanlık AADYM
10) Hangi afet ve acil durum müdahale seviyesinde ilgili İAADYM faaliyete geçer, AFAD
AADYM gelişmeleri takip eder ve AFAD, ihtiyaç duyulan hizmet grubunun ana çözüm ortağı
bakanlık, kurum, kuruluş ve Kızılayın kapasitesini yönlendirilir?
a) 1. Seviyede
b) 2. Seviyede
c) 3. Seviyede
d) 4. Seviyede

Cevaplar:
1) d, 2) d, 3) d, 4) d, 5) d, 6) a, 7) c, 8) d, 9) d, 10) a

99

5. TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA ACİL DURUM YÖNETİMİ

MODELLERİ VE UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. Türkiye’de ve Dünya’da Acil Durum Yönetimi Modelleri ve Uygulamaları
5.1. Türkiye’de Ulusal Acil Durum Yönetimi
5.1.1 Türkiye Afet Müdahale Planı
5.1.2. Türkiye’de İl Afet Müdahale Planı
5.2. ABD Ulusal Acil Durum Yönetimi
5.2.1. Acil Durum Yönetiminde Federal Hükûmetin Rolü
5.2.2. ABD’de Yerel Acil Durum Yönetimi
5.3. Japonya’da Acil Durum Yönetimi
5.3.1. Ulusal Hükûmet Düzeyi
5.3.2. Bölgesel Hükûmet Düzeyi
5.4. Diğer Ulusal Örgütler

101

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Türkiye’de ulusal acil durum yönetimi nasıldır?
2) TAMP nedir?
3) ABD ulusal acil durum yönetimi nasıldır?
4) Japonya’da acil durum yönetimi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Türkiye’de
Ulusal
Durum Yönetimi

Dünyada
Yönetimi

Acil

Kazanım

Kazanım yöntemleri ve
kazanımın geliştirilmesi

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Türkiye’de acil durum
Acil
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
kavramı içine giren
“Kaynakça” bölümünde yer alan
bileşenlerin belirlenmesi
temel
eserlere ve
literatür
taramasına başvurulabilir.
Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Dünyada acil durum
Durum
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
yönetimi içine giren
“Kaynakça” bölümünde yer alan
bileşenlerin belirlenmesi
temel
eserlere ve
literatür
taramasına başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Acil durum

•

Tehlike

•

Risk

•

Afet

•

Kriz
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5. TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA ACİL DURUM YÖNETİMİ
MODELLERİ VE UYGULAMALARI
Acil durumun tanımı ne yazık ki toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Bazı
toplumlar için acil durum olarak değerlendirilip derhal tedbir alınan olaylar ve kriz hâlleri bir diğer
toplum için olağan kabul edilebilmektedir. Ders notumuzun bu bölümünde ilk olarak Türkiye’deki
acil durumlara karşı müdahale planları değerlendirilecektir. Sonrasında Dünyadan günümüz için
başarılı acil durum yönetimi sistemlerine sahip ABD ve Japonya örnekleri ayrıntılı olarak
verilmiştir. Daha sonrasında Kanada ve diğer ülkeler ile karşılaştırmalar sunulmuştur.
Afet ve acil durumu yönetimi ile hedeflenen öncelikle hayat kurtarmak, kesintiye uğrayan
hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmektir. Burada acil duruma yönelik müdahale
çalışmalarının hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Acil durumun etkilerinin
mümkün olduğunca azaltılması ve yol açabileceği ikincil afetler önlenmelidir. Bu durumda acil
durum için ayrılan kaynakların etkin kullanımı sağlanmalıdır. Bu sırada halk sağlığını korumak ve
sürdürmek, toplumun mülkiyet, çevre ve kültürel mirası da korunmalıdır.
Acil durum yönetimi planları kapsamlı olmalı ve acil durum yönetimi aşamaları olan, Zarar
azaltma, Hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını içermelidir. Her tür ve ölçekteki tehlikeleri
kapsamalıdır. Tüm ana ve destek çözüm ortaklarının rol ve sorumluluklarını tanımlamalıdır. Bu
sayede yapılan acil durum yönetim planı ulusal, bölgesel ve yerel afet müdahale kapasitesini anında
harekete geçirebilmelidir.

5.1. Türkiye’de Ulusal Acil Durum Yönetimi
Türkiye Cumhuriyeti’nde afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonundan, eğitim
politikalarının oluşturulmasından ve bu konularda mevzuat düzenlemeleri yapılmasından T.C.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sorumludur.
Ulusal düzey hizmet grubu planlarının hazırlanması ve uygulanmasından hizmet grubundan
sorumlu ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum ve kuruluşlar asli sorumlu olmakla birlikte, hizmet
grubu planlarında görevlendirilen destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör,
sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve gerçek kişiler de ayrı ayrı sorumludur.
Bakanlık, kurum ve kuruluşlarda planların hazırlanması ve uygulanmasından en üst
yöneticiler, il afet müdahale planlarının hazırlanması ve uygulanmasından valiler, özel
kuruluşlarda ise sahipleri veya yetkili temsil organları sorumludur (TAMP, Aralık 2013).
TAMP 2013 planında bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının önceki
bölümlerde verilen görevleri yanı sıra diğer görevleri de şu şekilde özetlenmiştir.
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İçişleri Bakanlığı mülki idare amirleri içerisinden yeterli sayıda personeline afet ve acil
durumlar öncesi AFAD ile koordinasyon hâlinde oryantasyon eğitimi verir ve afet anında bölgeye
intikal ettirir.
Millî Eğitim Bakanlığı;
- Afetler öncesi her okulun afet ve acil durum planları yapmasını sağlamaktan,
- Afet anında; denetlemekle sorumlu olduğu tüm yurtlarda barınan öğrencilerin ve okullarda
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
sorumludur.
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı;
- 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
sorumludur.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü;
- Bünyesine bağlı yurtların afet ve acil durum planlarını yapmaktan, yurtlarında barınan
öğrencilerin tahliyesinden, tahliye edilen öğrencilerin ihtiyaçlarının (sağlık, beslenme, barınma
vb.) diğer hizmet grupları tarafından karşılanmasını sağlamaktan sorumludur.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı afet bölgesinde alt yapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar
kullanma suyu temini, nakli, gerektiğinde yeterli sayıda su kuyularının açılmasına ilişkin
çalışmalardan sorumludur. Meydana gelen afet nedeniyle su kaynaklarının kaybolması veya yer
değiştirmesi durumunda gerekli çalışmaları yaparak yeni kaynakları belirler ve su proje taslağını
ivedilikle hazırlayarak ilgili valiliğe ulaştırır.
Tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet binalarının ve eklentilerinin acil durum
planlamasını yapmaktan sorumludur.
Her ölçekteki işletmelerin afet ve acil durum ile is sürekliliği planlarının oluşturulması,
başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta
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Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Kamu
kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait bina ve tesisler için acil durum planları 18/06/2013
tarih ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde hazırlanır. İş sürekliliği planlarının esasları ilgili kurum ve
kuruluşların katılımıyla Başkanlık tarafından belirlenir.
Türkiye İş Kurumu, afetin meydana gelmesinden sonra gerektiğinde Başkanlığın talebi
üzerine öncelikle afet bölgesinden olmak üzere işçi temin eder.
Afet ve acil durum hallerinde adalet hizmetlerinin aksamasına ve gecikmesine sebebiyet
verilmeksizin yürütülmesi için gerekli tedbirler alınır.
Türkiye Radyo Televizyon Genel Müdürlüğü afetin meydana gelmesinden sonra Başkanlık
ile işbirliği içerisinde afet bölgesindeki vatandaşları düzenli bilgilendirmek üzere radyo ve
televizyon yayını yapar.
Diyanet İşleri Başkanlığı afet ve acil durum hâllerinde din hizmetlerinin eksiksiz
yapılabilmesi için kapasite geliştirir.
Düzenleyici ve denetleyici kurullar (BTK, RTÜK, BDDK, EPDK vb.) afet ve acil durum
hizmetlerinin zamanında eksiksiz yapılmasını sağlayıcı düzenlemelere öncelik verirler ve afet
anında sorumlulukları altındaki sektörlerin afet yönetimine katkı vermelerini sağlarlar. Kamu
imtiyaz sözleşmelerinde var olan afet ve acil durum yükümlülüklerinin ilgililerince yerine
getirilmesini takip ederek afet müdahale hizmetlerini yapan birimlere destek olurlar.
Afet sonrası, Maliye Bakanlığı tarafından mali analiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından psikososyal analiz, Ekonomi Bakanlığı tarafından ekonomik analiz ve AFAD tarafından
müdahale sistemi performans analiz raporu hazırlanır.

5.1.1 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) amacı; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale
çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve
sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel
prensiplerini belirlemektir.
TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede
görev alacak, bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ve
gerçek kişileri kapsar.
TAMP, taktik yaklaşımla hazırlanmış olup afet ve acil durumlara ilişkin müdahale
çalışmalarında görev alacak, hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve
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sorumlulukları tanımlamaktadır. TAMP, ulusal ve yerel boyutta afet ve acil durumlarda müdahale
çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan bir üst plan olarak muhtemel afet ve acil
durumların türü ve ölçeğine göre uyarlanabilir, esnek ve modüler yapıya sahip müdahale
organizasyon sistemini açıklamaktadır.
Hizmet gruplarının ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet
alanlarında, destek çözüm ortakları ile birlikte ulusal hizmet grubu planlarını aşağıdaki şekilde
ifade edilen taktik yaklaşıma göre hazırlayacak ve bu planlarda hizmet grubu ekiplerini oluşturarak
her bir ekibin görev, yetki, sorumluluk ve iş akışlarını belirleyecektir (TAMP, 2013).

Kaynak: TAMP, Aralık 2013
TAMP’a göre Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurulan ilçelerde il afet müdahale
planı dikkate alınarak ilçe afet müdahale planları hazırlanır. İl afet müdahale planı İl Afet ve Acil
Durum Müdürlüğü (IAADM) tarafından, ilçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM)
olmayan ilçeleri de dikkate alacak şekilde hazırlanacaktır. Ulusal düzeyde ana çözüm ortağı
bakanlık, kurum ve kuruluşun il teşkilatı, yerel düzeyde il hizmet grubu operasyon planını diğer
destek çözüm ortakları ile birlikte hazırlayacaktır. Operasyon planlarında; haberleşme sistemi ve
bilgileri, toplanma yerleri, intikal planlaması, rapor ve form örnekleri, müdahale çalışmalarında
ekipler ve alt ekiplere görevlendirilecek personel, alet, ekipman, araç, gereç vb. kaynak
envanterleri, iş akışları, vardiya planlaması ve standart operasyon prosedürleri yer alacaktır. Bu
planlar il afet müdahale planına eklenmelidir. Buradaki plan entegrasyonu aşağıdaki şekilde
verildiği gibi olmalıdır.
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Kaynak: TAMP, Aralık 2013

Ulusal Düzeyde Koordinasyon Birimleri
Koordinasyon birimi olarak, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu (Bakanlar), Afet ve Acil
Durum Koordinasyon Kurulu (AADKK) (Müsteşarlar), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi (AADYM), Bakanlıkların Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (BAADYM’ler), İl
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK) ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
(İAADYM’ler) görev yaparlar. Koordinasyon birimlerinin olay seviyesine göre koordinasyon
düzeyleri ve fonksiyonları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
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Olay seviyesine göre Koordinasyon Düzeyleri ve Fonksiyonları (Kaynak: TAMP, 2013)
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
Yurt içi ve yurt dışı kaynaklarla, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulundan
(AADKK’den) gelen bilgi ve önerileri değerlendirir. Konu ile ilgili politik direktif esaslarını
belirler ve gerekli kararları alır. Gerekli görüldüğünde Bakanlar Kurulu kararı alınması yönünde
girişimlerde bulunur.
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
Afet ve acil durum hâllerinde bilgileri değerlendirir, alınacak önlemleri belirler,
uygulanmasını sağlar ve denetler, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki
koordinasyonu sağlar.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
Deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ, toplu nüfus hareketleri, yangınlar ve kazalar,
kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları, tehlikeli ve salgın
hastalıklar gibi büyük ölçekli, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile
Başbakan tarafından acil durum veya afet olarak değerlendirilen diğer olay ve durumlarda ulusal
düzeyde etkin müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere AFAD başkanının başkanlığında, Afet
ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nde yer alan bakanlık, kurum ve kuruluşların
müsteşar yardımcıları düzeyindeki temsilcilerinden oluşur.
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Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
Bakanlıklarda, müsteşar veya yetkilendirilecek müsteşar yardımcılarının başkanlığında
7/24 saat çalışma esasına göre çalıştırılır. Görevleri Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri
Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.
Ulusal hizmet gruplarının ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların afet ve acil
durum yönetim merkezlerinin bünyesinde ilgili hizmet grubunun yönetilmesi için koordinasyon
ekipleri teşkil edilir ve bir hizmet grubu yöneticisi belirlenir. Ayrıca afet bölgesine destek olmak
üzere hizmet grubu tarafından saha destek ekipleri tasarlanır.
Koordinasyon ekiplerinin teşkili: Hizmet grubunun planladığı çalışmaların afet anında
hayata geçirilmesini sağlamak üzere bakanlık afet ve acil durum yönetim merkezini yönetecek idari
ekip olup hizmet grubunun ana çözüm ortağı ve destek çözüm ortaklarının katılımı ile oluşturulan
ve süreci yönetecek ekiptir.
Saha destek ekiplerinin teşkili: İlk anda afet bölgesine giderek bölgede kurulan hizmet
grubuna destek olacak daha çok uzman personelden oluşturulan ekiplerdir. Saha destek ekipleri,
hizmet grubunda yer alan bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatındaki personelden oluşturulur. Bu
personel izleme, değerlendirme, yönetim ve operasyon amacıyla afet bölgesinde görevlendirilir.
Saha destek ekiplerinde görevli personel statülerine göre İAADYM içinde teşkil edilen hizmet
grubuna dâhil olurlar.

5.1.2. Türkiye’de İl Afet Müdahale Planı
Yerel düzeyde koordinasyon, Başbakanlık/AFAD AADYM ile irtibatlı olarak vali
tarafından, vali yardımcıları ve İAADYM ile sağlanacak olup destek birimler olarak basın sözcüsü,
valilik hukuk sorumlusu, irtibat sorumlusu ve güvenlik sorumlusu yer alır. (TAMP, 2013)
İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
İAADKK, vali/vali yardımcısının başkanlığında il afet ve acil durum müdürü, garnizon
komutanı, belediye başkanı, il özel idaresi genel sekreteri ve hizmet grubundan sorumlu il
müdürleri ile ihtiyaç duyulan diğer il yöneticilerinden (İl Kurtarma ve Acil Yardım Komitesi yerine
görev yapmak üzere) oluşur.
Görevi:
 İl afet müdahale planının incelenmesini, uygun bulunması durumunda kurul kararı ile
birlikte Başkanlığa onaya sunulmasını sağlamak,


İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak,
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Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek,

 Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri
belirlemek,
 Yerel düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya
hazırlatmak,


Kritik tesislerin oluşturduğu riskleri önleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

 Eğitimler düzenlemek ve planların uygulanabilirliğinin tatbikatlarla denetlenmesini
sağlamak,
 Afet ve acil durum hallerinde; bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek,
il afet müdahale planının uygulanmasını sağlamak,


Yılda en az iki kez valinin başkanlığında toplanmak,

 Afet ve acil durum hallerinde talimat beklemeksizin il afet ve acil durum yönetim
merkezinde toplanmak.
İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
İllerde vali veya yetkilendireceği vali yardımcısının başkanlığında 7/24 saat çalışma esasına
göre görev yapar. Sekretaryasını İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (İAADM) yürütür.
Ulusal düzeyde müdahale organizasyon şemasında yer alan dört temel servis il düzeyinde
de aynı şekilde teşkil edilecek olup, servisleri sorumlu vali yardımcıları koordine eder. İl düzeyine
ilişkin müdahale organizasyon şeması Ek-2’de yer almaktadır. İAADYM’nin görevleri Afet ve
Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.
İhtiyaç duyulan ilçelerde valilerin uygun görmesi hâlinde İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim
Merkezi kurulur ve ilçe müdahale planı hazırlanır. İlçe AADYM’ler yerel düzeyde koordinasyon
birimleri arasında yer alır.

5.2. ABD Ulusal Acil Durum Yönetimi
ABD’de acil durumlar ve afetler yerel seviyede halledilir, bunlara gerektiğinde sırasıyla
eyaletler ve hükûmet yardım eder. Yerel seviyelerde başlayan çalışmalar, önceden belirlenmiş
prosedürle eyalet seviyesine ulaşır ve oradan da federal hükûmete kadar gider. Amerikan sistemi,
aşağıdan yukarıya doğru çalışır. Yerel yönetim, eyalet yönetimi ve federal yönetim acil durum
yönetimi sorumluluğunu paylaşırlar. Üst yönetim seviyeleri, yerel yönetim faaliyetlerinin yerini
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almaya çalışmazlar. Bu üç yönetim seviyesi de koordineli bir şekilde, birleşik acil durum yönetim
prosedürleri geliştirirler ve acil durumlardan kurtulma çalışmalarına katılırlar.

5.2.1. Acil Durum Yönetiminde Federal Hükûmetin Rolü
Amerika Birleşik Devletlerinde acil durumu yönetimi farklı şekillerde yaklaşık 200 yılı
aşkın süredir vardır. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (Federal Emergency Management
Agency, FEMA); ilk olarak 1978 yılının birinci “Başkanlık Yeniden Yapılanma Planı” kapsamında
ele alınan ve bir sonraki yıl, 1 Nisan 1979 tarihinde Başkanlık emriyle kurulan afet ve acil durum
yönetimi kurumudur.
FEMA’nın birincil amacı, Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen ve yerel
otoritelerin kaynaklarının yetersiz kaldığı afetlere müdahalede koordinasyonu sağlamaktır. Bunun
için afetin gerçekleştiği bölge valisinin olağanüstü hal ilan etmesi, ayrıca Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı'ndan resmî olarak FEMA ve federal hükümetin yardımını istemesi
gerekmektedir. Bunun tek istisnası; 1995 yılındaki Alfred P. Murrah Federal binasının
bombalanması veya 2003 yılındaki Columbia Uzay Mekiği kazası gibi federal alanda meydana
gelen acil durum ve afetlerdir.
Federal Acil Durum Yönetimi Kurumunun görevi can ve mal kaybını önlemek için acil
durum yönetiminde liderlik yapmaktır. Kişileri ve kurumları; anlaşılabilir, hafifletme, hazırlıklı
olma, müdahale ve yardım bölümlerini içeren bütün-tehlikeler acil durum yönetimi programı ile
korumaktır. FEMA’nın kurulmasıyla birlikte, 1974 yılında kabul edilen Felaket Yardımı
Kanununun başkana verdiği yetkilerin birçoğu FEMA başkanına aktarılmıştır (FEMA).
ABD’de yer alan elli eyaletin ve her Amerikan Cumhuriyeti bölgesinin bir eyalet acil durum
yönetimi örgütü vardır. Bazı eyaletlerde acil durum yönetimi, doğrudan valinin ofisine bağlı ve
bağımsız bir kurum olarak örgütlenmiştir. Bazı eyaletlerde ise, askeriye bünyesinde, Kamu
Güvenliği Bölümünde ya da başka bir bölümde yer alabilir. Bazı acil durum yönetim daireleri
valilik personelinin yönetim yapısı içerisinde yer alır. Federal finansman desteği alabilmeleri için,
her eyalette yerel acil durum yönetimini destekleyen ve onu geliştiren birer eyalet acil durum
yönetim programı yürütülmeleri zorunludur (Waugh and Sylves 1996, 46-48,
http://www.fema.gov/).

5.2.2. ABD’de Yerel Acil Durum Yönetimi
ABD’de yerel yönetim acil durum yönetiminin ana unsurudur. Yerel yönetimler acil durum
yönetiminde merkezi örgütlerdir; çünkü bir felaket sonrası müdahale etmek de dâhil, yerel
yönetimler kamu güvenliğinde birincil sorumluluğa sahiptirler ve bu yüzden bir acil durum ya da
afet karşısında mevcut tehdide ilk acil durum müdahalesini yapan kuruluşlardır. Yerel yöneticiler,
kendi imkânlarının felaketle baş etmede yetersiz kalacağına inanıyorlarsa, acil durum ilan etmeye
ve eyalet yardımı istemeye yetkileri vardır. Çoğu zaman yerel yetkili yasaya dayanarak acil durum
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ilan eder. Bu ilan genellikle acil durumun konusunu, etkilenen alanları ve yetkilinin ilanı hangi
yetkiye dayanarak yaptığını içerir. Meselenin ana noktaları genelde, felaketin veya acil durumun
şiddetine ve kapsamına göre değişen seviyelerde hareketliliği ve acil durumu belirler. Kesin
prosedürler bir yerden diğerine göre farklılık gösterir. Yerel yönetimlerin, bir felaket olduğunda,
eğer durumları elveriyorsa hasar tespiti yapmaları, mümkün olan kaynakları toparlamaları ve çevre
bölgelerden ve eyaletten yardım talebinde bulunmaları beklenir (http://www.fema.gov/).

5.3. Japonya’da Acil Durum Yönetimi
Japonya da doğal afetler ve afet kayıpları açısından dünyanın önde gelen ülkeleri
arasındadır. Japonya’nın bir deprem ülkesi olması afet yönetim konusunda sürekli çalışma
yapılmasını gerektirmektedir. Dünya’da oluşan toplam deprem enerjisinin %10’unun açığa çıktığı
Japonya’da hazırlık ve koruma önlemlerindeki büyük deneyimler sayesinde depremler afet hâline
dönüşmemektedir. Burada her yıl 7 büyüklüğünde; her 10 yılda da 8 ve üzerindeki bir büyüklükte
bir deprem meydana gelmektedir. Japonya’da doğal afetlerle ilgili yasal düzenleme, 1961 tarihli
“Afetlere Karşı Önlemler Temel Kanunu” ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu kanun, 1997 yılında
son şeklini almıştır.
Bu kanun, Japonya’da biri daimi, diğeri ise afet durumlarında olmak üzere iki ayrı
örgütlenme öngörmüştür. Daimi örgütlenme; ulusal, eyaletler ve belediyeler olmak üzere üç ayrı
düzeyde yapılmıştır. Daimi örgütlenme; ulusal, eyaletler ve belediyeler olmak üzere üç ayrı
düzeyde yapılmıştır. Bu daimi örgütlenmenin yanı sıra, Japonya’da bir afet durumunda kanun
gereği derhâl oluşturulması öngörülen bir acil durum kriz merkezi bulunmaktadır. Tüm bilgilerin
toplandığı bu kriz merkezleri, hazırlanmış olan planlar çerçevesinde çalışmaların eşgüdümünü
sağlamaktadır (Şener ve Tezer 2002).

5.3.1. Ulusal Hükûmet Düzeyi
Başbakanın başkanlığında toplanan Merkezi Afet Önleme Konseyi, afet önlem planlarının
yapılması ve hazırlıklara ilişkin genel planlamayı yapmakla yükümlüdür. Afete ilişkin olarak
operasyonel planlamadan çok, eşgüdüm ve kurumsal atama, görevlendirmeler ve plan kararlarının
alınması konusunda faaliyet gösterir.
Ulusal Düzey Sorumluluklar
Başbakan
Harekâtın ayrıntılı ve kapsamlı yürütümü ve koordinasyonu
Afet Önleme Merkez Konseyi Afet önleme için Temel Planı hazırlama
Görevlendirilmiş 29 İdari Kurum
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Görevlendirilmiş 37 Kamu Şirketi
Temel planların hazırlık, yürütme ve koordinasyonu
Bölgesel Düzey (47 Bölge)
Vali
Harekâtın ayrıntılı ve kapsamlı yürütümü ve koordinasyonu
Afet Önleme İçin Bölgesel Konsey
Görevlendirilmiş Yerel İdari Kurumlar
Görevlendirilmiş Yerel Kamu Şirketler
Afet önleme için Bölgesel Plan hazırlama
Belediye Düzeyi (3000+Belediye)
İl, ilçe ve köylerin belediye başkanları
Arazide afet hazırlıklarının yürütülmesi
Afet önleme için Belediye Meclisi
Afet önlemi için Belediye Planı hazırlama
Halkın yeterli oranda katılımı

5.3.2. Bölgesel Hükûmet Düzeyi
Bölge Valisi operasyonların eşgüdümünden, uygulanması, gereğinde genişletilmesinden
sorumludur. Bölgesel Afet Önleme Konseyine başkanlık eder. Bölgesel Afet Önleme Konseyi
planlama faaliyetini ulusal düzeydeki genel kararlar ve çerçevesine uygun olarak yürütür.
Belediye Düzeyi: Afet olması ihtimaline karşı her türlü hazırlığı yapmak, operasyonlara
hazırlanmak ve yürütmekten sorumludur. Belediye örgütsel yapısı olan her birim için geçerlidir.
Belediye Afet Önleme Konseyi, belediye başkanının başkanlığında belediye sınırları içindeki afet
hazırlıkları ve önlemlerinin alınmasından sorumludur.
Merkezi Afetleri Önleme Konseyi: Ulusal düzeydeki örgütlenmede Başbakana bağlı
olarak, Merkezi Afetleri Önleme Konseyi oluşturulmuştur. Bu konseyin temel görevi Afetleri
Önleme Temel Planı’nı oluşturmak ve uygulanmasını sağlamaktır. Temel Plan, herhangi bir doğal
afet durumunda ilk dakikadan itibaren hangi kurumun ne yapacağını, kurumlar arası
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koordinasyonunun nasıl sağlanacağını ve afetlere karşı önceden afet sırasında ve sonrasında
alınacak önlemler ile yapılacak işleri belirleyen dokümandır. Konsey yılda bir kez toplanarak
uygulamaların getirdiği tecrübe ışığında Temel Planı gözden geçirmekte ve iyileştirmeler
yapmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşların her birisi Temel Plan uyarınca afetlerle ilgili olarak
kendi uygulama planlarını (Operational Plan) hazırlamaktadır. Dolayısıyla afetler konusunda, ilgili
her bir Bakanlık, kurum ve kuruluşun yapmakla görevli olduğu işleri gösteren ve hangi zamanda,
ne yapılacağını belirten uygulama planları bulunmaktadır (Aras, 2001).
Japonya ulusal acil durum yönetimi National Land Agency (NLA) adlı kuruluş tarafından
yürütülmektedir. Başka bakanlıklara bağlı olarak faaliyet gösteren kurumlarla eşgüdümü
sağlamaktan sorumludur. Afet durumlarında operasyonlardan sorumlu olarak eşgüdümü
sağlamakta ve Başbakanlığa karşı doğrudan sorumluluk taşımaktadır. Afet durumları dışında, ilgili
kurumların eşgüdümünün sorumluluğunu almaktadır. Bu ajans yönetimi altında faaliyet gösteren
Afet Önleme Bürosu (Disaster Prevention Bureau) ise, meydana gelebilecek her türlü afetle ilgili
olarak önleyici veya etkileri azaltıcı politikaların belirlenmesi, planlanması ve yasal
düzenlemelerin uygulanmasından sorumludur (Şener ve Tezer 2002).
Ayrıca ülke çapında, her zaman hazır 500 kişilik bir Japon Arama Kurtarma Örgütü vardır.
Doğu Asya ve Pasifik ülkelerine müdahaleyi helikopter ve uçaklar ile yardım yapabilmektedir.
Diğer yandan JICA (Japan International Cooperation Agency) örgütü özellikle yerel yönetim ve
üniversitelerle okyanus aşırı ilişkilerinde afet önleme ve afete karşı önlemler başlığında projelere
mali, ayni ve personel-proje desteği vererek o bölgelerden sürekli veri toplamakta ve deneyim
birikimine yeni değerler katmaktadır. Japan Disaster Relief (JDR) örgütü ise nakdi yardım
yapmaksızın gönüllü seçilmiş personel desteği ile denizaşırı destek faaliyetlerini kendine ait yurt
dışı depolarından aldığı ilaç araç gereç desteği ile uzmanlık gerektiren afet destek hizmetlerini
üretmekte tüm dünyada operasyonlara katılmaktadır.

5.4. Diğer Ulusal Örgütler
Bu bölümde verilen Türkiye, ABD ve Japonya gelişmiş bir acil durum yönetimi sistemi
olması ve model olma özelliği dikkate alınarak ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Aşağıdaki
tablolarda ABD, Japonya ve Kanada ve 15 AB ülkesindeki, acil durum yönetimi yapıları genel
çerçevesiyle değerlendirilmektedir. Ülkelerin; planlama, uygulama ve kontrolden sorumlu
kuruluşlar, farklı kademeler arasında bilgi ve hizmet akışı prosedürleri, müdahale ekiplerinin
yapısı, diğer kaynaklar, gönüllü kuruluşlar, eğitim süreci ile ilgili değerlendirmeler, ulusal ve
uluslararası ilişkilerin organizasyonu ve bu konudaki özel yasalar tablolarda değerlendirilmektedir.
(Şener ve Tezer 2002, 68-72; European Commission 1999, 48-96)
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Tablo 4: Ülkelerin Acil Durum Yönetim Yapılarının Karşılaştırılması
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(Kaynak: Şener S. ve Tezer A. (2002) Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi: Nihai Rapor)

Dünyanın afet riski yüksek ve acil durum yönetimi alanında başarılı kabul edilen ABD ve
Japonya ile 15 AB ülkesindeki ve Kanada’daki acil durum yönetimi modelleri incelenmiş ve
birbirleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Şener ve Tezer tarafından hazırlanan nihai rapor
sonrası varılan sonuçlar;
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1) Organizasyon yapıları incelenen ülkelerde acil durum yönetimi yapısı, yerel
yönetimden merkezi hükûmete kadar çıkan bir yapıdadır.
2) İncelenen ülkelerin ortak bir özelliği afet öncesi ve sonrası sürekliliği sağlamak üzere
kurulan ve tam-zamanlı görev yapan bir koordinasyon kuruluşunun varlığıdır.
3) İncelenen ülkeler, acil durum yönetiminde yerel ve merkezi örgütlenmenin, acil durum
yönetimindeki rollerini tanımlamışlardır.
4) Acil durum yönetimi modeli incelenen ülkelerin büyük çoğunluğu acil durum
yönetiminin dört evresini de içeren bir yapıya göre sistemlerini oluşturmuşlardır.
5) İncelenen ülkelerin çoğunda genel çerçeve niteliği taşıyan bir ulusal acil durum
yönetimi planı bulunmaktadır.
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Uygulamalar
Bölümde verilen Türkiye ve diğer ülkelere ait acil durum yönetimi planlama ve
uygulamalarını inceleyip karşılaştırmasını yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Bölümde verilen Türkiye ve diğer ülkelere ait acil durum yönetimi planlama ve
uygulamalarının benzerlikleri nelerdir?
2) Bölümde verilen Türkiye ve diğer ülkelere ait acil durum yönetimi planlama ve
uygulamalarının farklılıkları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye ve diğer ülkelere ait acil durum yönetimi planlama ve uygulamaları
kısaca verilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) JICA hangi ülkenin afet önleme ve afete karşı önlemler başlığında çalışan kurumudur?
a) Türkiye
b) Japonya
c) Kanada
d) ABD
2) Türkiye ve Dünyada Acil durum yönetim planları değerlendirildiğinde aşağıdaki
sonuçlardan hangisine varılmaz?
a) Organizasyon yapıları incelenen ülkelerde acil durum yönetimi yapısı, yerel yönetimden
merkezi hükûmete kadar çıkan bir yapıdadır.
b) İncelenen ülkelerin ortak bir özelliği afet öncesi ve sonrası sürekliliği sağlamak üzere
kurulan ve tam-zamanlı görev yapan bir koordinasyon kuruluşunun vardır.
c) İncelenen ülkeler, acil durum yönetiminde yerel ve merkezi örgütlenmenin, acil durum
yönetimindeki rollerini tanımlamışlardır.
d) Organizasyon yapıları incelenen ülkelerde acil durum yönetimi yapısı, merkezî
hükûmetten yerel yönetime doğru ilerleyen yapıdadır
3) Müdahale seviyesi olarak S1, S2, S3 ve S4 yani tüm seviyelerde katkısı beklenen kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
b) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
c) Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
d) İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
4) FEMA hangi ülkenin afet önleme ve afete karşı önlemler başlığı altında çalışan
kurumudur?
a) Türkiye
b) Fransa
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c) Finlandiya
d) ABD
5) Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetimi ile Risk yönetimi arasındaki farklardan biri
değildir?
a) Kriz yönetimi afet ve olay odaklıdır. Risk yönetimi zarar görebilirlik ve risk odaklıdır.
b) Kriz yönetiminde amaç olaya müdahale etmektir. Risk yönetiminde amaç değerlendirme,
izleme ve geliştirmedir.
c) Kriz yönetiminde sorumlu tek otoritedir. Risk yönetiminde bölgesel yaklaşım söz
konusudur.
d) Kriz yönetiminde belirlenmiş hiyerarşik ilişkiler vardır. Risk yönetiminde bağımsız
hareketler yapan birimler vardır.
6) Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durumlar arasındaki farklardan biri değildir?
a) Afetin etki alanı acil duruma göre daha geniş bir bölgedir.
b) Afetlerde etkilenen kesim acil duruma göre oldukça geniştir.
c) Afete sebep olan olgular acil duruma sebep olan olgulardan görece daha zayıftır.
d) Acil durumlarda alınacak önlemler afete göre daha dar ve özeldir.
7) Aşağıdakilerden hangisi etkili bir afet yönetiminin 4 aşamasından biri değildir?
a) Hazırlık ve zarar azaltma aşaması
b) Bekleme aşaması
c) İyileştirme çalışmaları aşaması
d) Müdahale aşaması
8) Aşağıdakilerden hangisi İl Afet Ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun (İAADKK)
görevlerinden biri değildir?
a) İl hizmet grubu operasyon planlarını hazırlatmak ve onaylamak.
b) Hizmet grubu planlarının il afet müdahale planına entegrasyonunu gerçekleştirmek.
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c) Afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak veya yaptırmak ve alınacak önlemleri
belirlemek.
d) Ulusal düzey olay türü planı hazırlanmasına karar vermek ve hazırlamak veya
hazırlatmak.
9) İl afet ve acil durum yönetim merkezinin sekreteryasını hangi kurum yürütür?
a) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (İAADM)
b) Sivil toplum kuruluşları (STK)
c) Arama kurtarma (AKUT)
d) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK)
10) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK) yılda kaç kez toplanır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

Cevaplar:
1) b, 2) d, 3) d, 4) d, 5) d, 6) c, 7) b, 8) d, 9) a, 10) b
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6. TÜRKİYE’DE ACİL DURUM YÖNETİMİ MEVZUATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. Türkiye’de Acil Durum Yönetimi Mevzuatı
6.1. Kanunlar
6.2. Yönetmelikler
6.3. Afet ve Acil Durum Yönetiminde Görevli Temel Kurumlar ve Yapılanmalar
6.3.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
6.3.2. İçişleri Bakanlığı
6.3.3 Millî Eğitim Bakanlığı .
6.3.4. Kızılay
6.3.5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
6.3.6. Doğal Afetler Sigortalar Kurumu (DASK)
6.4. Türk Silahlı Kuvvetleri
6.5. Sivil Toplum Kuruluşları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Afet ve acil durum yönetiminde görevli temel kurumlar nelerdir?
2) Kızılayın kurulum amacı nedir?
3) Millî Eğitim Bakanlığının acil durum yönetiminde görevi nedir?
4) Acil durum yönetimini düzenleyen kanunlar nelerdir?
5) Acil durum yönetimini düzenleyen tüzükler ve yönetmelikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanım yöntemleri ve
kazanımın geliştirilmesi

Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders notunun ilgili bölümü çok iyi
Afet
ve
Acil
Durum
Afet kavramı içine giren özümsenmelidir.
Ayrıca
Yönetiminde Görevli Temel
bileşenlerin belirlenmesi “Kaynakça” bölümünde yer alan
Kurumlar
temel eserlere ve literatür taramasına
başvurulabilir.
Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders notunun ilgili bölümü çok iyi
Acil durum yönetimi ile
Acil Durum Yönetimi ile
özümsenmelidir.
Ayrıca
ilgili
kanunların
“Kaynakça” bölümünde yer alan
ilgili Kanunlar
belirlenmesi
temel eserlere ve literatür taramasına
başvurulabilir.
Bu kazanımın elde edilebilmesi için
ders notunun ilgili bölümü çok iyi
Acil durum yönetimi ile
Acil Durum Yönetimi ile
özümsenmelidir.
Ayrıca
ilgili
mevzuatın
“Kaynakça” bölümünde yer alan
İlgili Mevzuatlar
belirlenmesi
temel eserlere ve literatür taramasına
başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Acil durum

•

Kanun

•

Yönetmelik

•

Kızılay
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Bu Bölüme Ait Kazanımlar
“Acil Durum Yönetimi” dersinin 6. bölümünde, Türkiye’de Acil Durum Yönetimi Mevzuatı
başlığı altında acil durum ile ilgili kanunlar, mevzuatlar ve bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar ele
alınacaktır.
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6. TÜRKİYE’DE ACİL DURUM YÖNETİMİ MEVZUATI
Bu bölümde, Türkiye'deki afet ve acil durum yönetimi sistemine ilişkin örgütlenmenin
kanuni dayanaklarının, çalışma konusuyla ilgili bazı temel unsurlarına değinilecektir. Bölümde adı
geçen tüm kanun ve yasalara Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının internet sitesinde yer alan mevzuat ile ilgili bölümden kolaylıkla ulaşabilmek
mümkündür. Bu bölüm ile ilgili kazanımın arttırılması için sürekli olarak ilgili internet adresinin takip
edilmesi Resmî Gazete’nin takip edilmesi en yeni ve en son kanun ve yasalara ulaşabilmek için yeterli
olacaktır.
Ayrıca bu bölümde afet ve acil durum yönetiminde görevli temel kurumlar ve yapılanmalara
değinilmiştir.

6.1. Kanunlar
Türkiye Cumhuriyetinde Acil durum ve afet yönetimine dair çıkan başlıca kanunlar aşağıda
özetlenmiştir.
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun
29/5/2009’da kabul edilen ve Resmî Gazete’de 17/6/2009 tarihinde 27261 sayı ile
yayınlanan 5902 sayılı Kanun’un amaç ve kapsamı aşağıdaki gibidir.
“Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin
hizmetleri yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. Başbakan, Başkanlıkla ilgili yetkilerini
bir bakan aracılığı ile kullanabilir.
(2) Bu Kanun; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde
etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana
gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında
gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar.”
Bu kanun beraberinde afet ve acil durumlar için yeni bir örgütlenmede ortaya çıkarmıştır.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı örgütlenmesinde, başkanlık yapılanmasının yanında, kurul şeklinde
örgütlenmiş birimlerde (Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon
Kurulu ve Deprem Danışma Kurulu) bulunmaktadır. Bu kurullar başbakanlık örgütlenmesinden
ayrı olarak bakanlıkları da afet yönetimine dâhil etmektedir. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu,
Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı’nın başkanlığında, ilgili bakanlardan oluşan
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bir yapılanma olup, afet ve acil durumlara ilişkin plan, program ve raporları onaylamakla görevlidir
(Madde 3/1).
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında, ilgili
bakanlıkların ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın müsteşarları, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ile kurul başkanınca görevlendirilecek diğer
bakanlık ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşmaktadır. Kurul’un görevi afet ve acil
durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve
denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki eşgüdümü sağlamaktır
(Madde 4/1).
Deprem Danışma Kurulu ise Başkan’ın başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Temsilcisi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, Maden Tetkik ve Arama
Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türkiye
Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek
beş üye ile sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşmaktadır.
Kurul’un amacı depremden korunmak, zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetlerle
ilgili öneriler sunmak ve deprem araştırmaları için politikalar belirlemektir. (Madde 5/1).
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
MADDE 3 – (1) (Değişik cümle: 6/2/2014-6518/107 md.) Afet ve acil durumlarla ilgili
olarak hazırlanan plan, program ve raporları onaylamakla görevli, Başbakan veya görevlendireceği
Başbakan Yardımcısının başkanlığında Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı,
Maliye Bakanı, Millî Eğitim Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Kalkınma Bakanı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Orman ve Su İşleri Bakanından
oluşan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu kurulmuştur. Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum
ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir.
(2) Kurul, yılda en az iki kez toplanır. Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine
toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu
MADDE 4 – (1) (Değişik cümle: 6/2/2014-6518/108 md.) Afet ve acil durum hâlleri
öncesinde hazırlık ve zarar azaltma, afet ve acil durum hâlinde müdahale, sonrasında ise iyileştirme
çalışmalarını değerlendirmek, bunlara ilişkin alınacak önlemleri belirlemek, bu önlemlerin
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki
koordinasyonu sağlamak amacıyla, Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında, Millî Savunma
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı müsteşarları ile Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı ve afet veya acil durumun türüne göre
Kurul Başkanınca görevlendirilecek diğer bakanlık ve kuruluşların üst yöneticilerinden oluşan Afet
ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu kurulmuştur.
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç hâlinde Kurul Başkanının çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.
Deprem Danışma Kurulu
MADDE 5 – (1) Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası
yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve
öncelikleri belirlemek amacıyla Başkanın başkanlığında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Temsilcisi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü,
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Başkanı, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı, deprem 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 Deprem Danışma Kurulu kurulmuştur.
(2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde, Kurul Başkanının çağrısı
üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür.
(3) Diğer afet türlerine yönelik olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile afet danışma kurulları
kurulabilir.”
Başkanlık Teşkilatı ise 24 Ekim 2011’de yapılan Kanun Hükmünde Kararname ve 20 şubat
2014’de yapılan bir takım değişiklikler ile şu hale gelmiştir. Afet ve Acil Durum Başkanlığı
örgütlenmesini oluşturan birimler belirtilmiştir. Madde 6 ‘da verilen bu birimler aşağıdaki gibidir.
“Başkanlık teşkilatı
MADDE 6 – (1) (Değişik birinci cümle : 20/2/2014-6525/33 md.) Başkanlık merkez ve
taşra teşkilatından meydana gelir. Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden
oluşur:
a) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı.
b) Müdahale Dairesi Başkanlığı.
c) İyileştirme Dairesi Başkanlığı.
ç) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı.
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d) Deprem Dairesi Başkanlığı.
e) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
f) (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
g) (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı.
ğ) (Ek:24/10/2011-KHK-661/85 md.) Hukuk Müşavirliği.
(2) Başkanlığın merkez teşkilat yapısı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.”
20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan
“Başkanlığın” ibaresinden sonra gelmek üzere “merkez” ibaresi eklenmiştir.”
Madde 7 ve 7A’da Başkan’ın ve Başkan yardımcılarının görevleri tanımlanmış ve
açıklanmıştır. Başkanın görevi ; Başkanlık hizmetlerini mevzuat hükümlerine, kalkınma planları
ve yıllık programlara, Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans
ölçütlerine, hizmet kalite ve standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi ilkesine uygun olarak
yürütmek; Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplanması amacıyla Kurul Başkanına
öneride bulunmak ; Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları
bilgilendirmek.; Sivil savunma arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili
kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek belirlemek.; 10/12/2003
tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bir iç denetçi atamak ;
Resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek.; Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini
planlamak ve yürütmek.; Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlamak.; Başbakan
veya ilgili bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Daha sonra bu kanun uyarınca
oluşturulan kurumların görev yetki ve sorumlulukları verilmiştir.
Yasanın 8.maddesinde bu kanun ile kurulan Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi
Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır.
“Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı
MADDE 8 – (1) Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma
planlarını yapmak veya yaptırmak,
b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan etmek,
c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek,
ç) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek,
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d) Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları
yapmak,
e) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve
değerlendirmek,
f) (Mülga: 24/10/2011-KHK-661/90 md.)
g) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezinin iş ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Afet ve acil durumlara ilişkin;
1) Yönetim stratejilerini belirlemek.
2) (Mülga: 24/10/2011-KHK-661/90 md.)
3) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak.
4) Eğitim faaliyetleri ve tatbikatları yapmak veya yaptırmak.
5) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.
6) Hizmet standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Yasanın 9.maddesinde bu kanun ile kurulan Müdahale Dairesi Başkanlığının görevleri
tanımlanmıştır.
Müdahale Dairesi Başkanlığına verilen görevler incelendiğinde afet sonrası etkin bir
şekilde görev yapmasının planlandığı açıktır. Ayrıca yerel yönetimlerin hizmetleri arasında
bulunan itfaiye hizmetlerinin ve kısmen de olsa gönüllü kuruluşlar tarafından oluşturulan arama ve
kurtarma hizmetlerinin de düzenlenmesinde ve denetlenmesinde yetkilendirilmiş olduğu
görülmektedir. Müdahale Dairesi Başkanlığı’nın görevleri arasında sayılan koruyucu ve kurtarıcı
faaliyetleri planlamak ve yürütmek görevi, afet sonrasında en fazla karşılaşılan plansız kurtarma
faaliyetlerinin ortadan kaldırılmasını ve önceden planlanmasını amaçlamaktadır (Aktel M., 2010)
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“Müdahale Dairesi Başkanlığı
MADDE 9 – (1) Müdahale Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve
kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye
yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek,
b) Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek,
c) Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açılması
ve yönetilmesini sağlamak,
ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek,
d) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
e) Gönüllü itfaiye ile arama ve kurtarma hizmetlerini düzenlemek ve teşvik etmek,
g) Afet ve acil duruma ilişkin anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek,
ğ) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla görev alanına giren konularda işbirliği
yapmak,
h) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.”
Kanunun 10 maddesi ile oluşturulan İyileştirme Dairesi Başkanlığının Görevleri ise şu
şekilde tanımlanmıştır
“İyileştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 10 – (1) İyileştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
b) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici yerleşmeyi sağlamak, zarara uğramış kişilerin
tedavi, iaşe, ibate, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmek,
c) Afete uğramış yerlerin imar, plan, proje işlemleri ile bu alandaki hukuki işlemlerin
yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri
denetlemek,
ç) Uluslararası acil yardımları yapmak ve kabul etmek,
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d) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme
planlarını hazırlamak, hazırlanan planları Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun onayına sunmak,
onaylanan planların uygulanmasını koordine etmek, uygulamaya ilişkin ilerleme raporlarını
hazırlamak,
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.”
Kanunun 11 maddesi ile kurulan Sivil Savunma Dairesi Başkanlığının görevleri şu şekilde
verilmiştir.
“Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı
MADDE 11 – (1) Sivil Savunma Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda sivil savunma hizmetlerini planlamak,
uygulamak ve denetlemek,
b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım
faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
c) Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç duyulacak sivil kaynakları tespit etmek,
ç) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından desteklenmesi ve halkın moralinin
korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
d) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin meydana getireceği tehlikelere
karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu ve
özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak,
e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak,
Kanunun 12 maddesi ile kurulan Deprem Dairesi Başkanlığının görevleri şu şekilde
verilmiştir.
Deprem Dairesi Başkanlığı
MADDE 12 - (1) Deprem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Depreme hazırlık, müdahale, deprem riski yönetimi aşamalarını uygulamak,
b) Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile zarara uğramış yerlerin imar, plan ve
proje işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
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c) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve
sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti ve etkin
kullanımını sağlamak,
ç) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi, konularında uygulanacak politikaları
belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde
Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak.
d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
(2) (Ek: 20/2/2014-6525/34 md.) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve
tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eş zamanlı olarak Başkanlığa aktarır. Meydana
gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmî olarak sadece Başkanlık
tarafından duyurulur.
Kanunun 13 maddesi ile kurulan Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şu
şekilde verilmiştir.
“Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
MADDE 13 - (1) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Başkanlığın insan kaynakları politikasını ve performans ölçütlerini belirlemek,
b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek,
c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini yürütmek,
ç) Afet ve acil duruma ilişkin kaynakları yönetmek,
d) Ulusal seviyede lojistik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, yerel yönetimler, diğer
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlamak,
e) Başkanlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek,
f) Acil durum ve afet yönetimine ilişkin yayınları ve bilimsel çalışmaları derlemek tasnif
etmek, kütüphane hizmetleri vermek ve bu konularla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
g) (Mülga:24/10/2011-KHK-661/90 md.)
ğ) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Başkanlık, yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara ilişkin yardım
kampanyaları düzenleyebilir.
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Kanunun 13A maddesi ile kurulan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şu
şekilde verilmiştir.
“Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
MADDE 13/A-( Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.)
(1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005
tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali
hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.
b) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Kanunun 13/B maddesi ile kurulan Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığının
görevleri şu şekilde verilmiştir.
Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı
MADDE 13/B - ( Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.)
(1) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Afet ve acil durum yönetim merkezlerinin, ortak haberleşme ve bilgi sistemlerinin
standardını belirlemek ve denetlemek,
b) Afet ve acil durumlara ilişkin her türlü bilgi, haberleşme, tahmin ve erken uyarı
sistemlerini kurmak, kurdurmak, bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, işletmek veya
işletilmesini sağlamak,
c) E-Devlet uygulamalarının Başkanlık ile ilgili çalışmalarını yapmak, koordine etmek ve
yürütmek,
ç) Afet ve acil durumlara yönelik coğrafi bilgi sistemini kurmak veya kurdurmak,
formatlarını hazırlamak, il afet ve acil durum müdürlükleri arasındaki bilgi standartlarını
oluşturmak,
d) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve
iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları üretmek veya sağlamak,
e) Başkanlığın bilişim altyapısı ve haberleşme sisteminin kurulumu, bakımı, ikmali,
geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütmek, bunlarla ilgili güvenlik tedbirlerini almak,
kripto merkezini kurmak, kurdurmak ve işletmek,
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f) Bilişim teknolojisinin gelişimini izlemek, bilgi işlem donanım ve yazılımının
kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapmak,
g) Başkanlık birimleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi işlem sisteminin
etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
ğ) Afet ve acil durumlara yönelik veri tabanlarını kurmak, kurdurmak ve işletmek,
uygulama yazılımlarını yapmak veya yaptırmak,
h) Başkanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile ilgili
teknik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
ı) Başkanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle iş birliği içinde veri
tabanları oluşturmak,
i) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
Kanunun 13/C maddesi ile kurulan Hukuk Müşavirliğinin görevleri şu şekilde verilmiştir.
Hukuk Müşavirliği
MADDE 13/C- (Ek:24/10/2011-KHK-661/87 md.)
(1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:
a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen
görevleri yapmak.
b) Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
Yasanın 3. Bölümü Taşra Teşkilatına ayrılmıştır. Madde 18 ve 19’da oluşturulan İl afet ve
acil durum müdürlükleri ve Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri’nin görev
yetki ve sorumlukları belirtilmiştir. Yasanın bu bölümü 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun
35’inci maddesiyle bu bölümün başlığı “İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik
Müdürlükleri” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşra Teşkilatı
İl afet ve acil durum müdürlükleri
KANUNLAR
MADDE 18 – (Değişik: 20/2/2014-6525/35 md.)
(1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde,
Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur.
Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil
derecede vali sorumludur. İl afet ve acil durum müdürleri, Başkanın teklifi ile Başbakan veya
yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanır. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm
kadroları dâhilinde vali tarafından atanır. Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi
Başkanlık ve/veya vali tarafından yapılır.
(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:
a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını
yapmak
b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler
ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve
uygulatmak
c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi
sağlamak
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili
akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek
f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,
beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için
depolar kurmak ve yönetmek
g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine
ilişkin görevleri ilde yerine getirmek
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ğ) Başkanlığın belirlediği esas ve usuller çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve
iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak
h) İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu sekretaryasını yapmak
ı) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik
maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak
i) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları
hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak
j) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak
k) Başkanlığın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak
(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla
konulacak ödenekten yapılır. (4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler
dolayısıyla açılmış ve açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür.
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri(1)
MADDE 19 – (Değişik: 20/2/2014-6525/36 md.)
(1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde
afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir.
Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde
kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemez.
Ülkemizdeki afet yönetimi, afet sonrasına odaklanan ancak afet öncesi önlemleri almayı,
öncelikli amaç olarak görmeyen bir anlayışa sahipken bu yasa bir milat olmuş kriz yönetiminde
risk yönetimine geçişteki bir mihenk taşı vazifesini üstlenmiştir.
5902 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerle birlikte, Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kapatılırken bunların
yerine Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca yasa ile
İl Sivil Savunma Müdürlükleri yerine İl Özel İdaresi bünyesinde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum
Müdürlükleri oluşturulmuştur. Sivil Savunma Müdürlükleri ise örgütü ve personeli ile birlikte
bulundukları İl Özel İdaresi’ne devredilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan “Savunma
Sekreterliği” ve “Savunma Uzmanlığı” birimleri kaldırılmıştır.
Yasa ile ülkemizde çok başlı bir yapılanma gösteren Afet yönetimi, tek bir çatı altında
toplanarak Başbakanlığa bağlı bir birim ve tekli bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu yapı
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oluşturulurken, uygulamada yaşanan koordinasyon sıkıntılarının azaltılması ve hızlı bir müdahale
yapısının oluşturulmaya çalışıldığı görülmektedir. Ancak bu yapılanmanın başarılı olup
olmayacağı ve ne derecede etkin uygulanabileceğini süreç içerisindeki uygulamalar gösterecektir
(Aktel 2010).
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
15 Mayıs 1959’da kabul edilen ve 25 Mayıs 1959’da 10213 sayı ile Resmî Gazete’de
yayınlanan 7269 sayılı Kanun, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’dur. 1960, 1968, 1981, 1985, 1992, 1993, 1999, 2000,
2001,2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014 yıllarında çıkan diğer kanunlar ile bazı
geçici maddeler eklenen ve bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan kanun hâlen yürürlüktedir.
Bu kanun genel hükümleri itibari ile
“Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve
benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya
görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun
hükümleri uygulanır. Afete uğrayan meskûn yerlerin büyüklüğü o yerin tamamında veya bir
kesiminde yıkılan, oturulmaz hale gelen bina sayısı, zarar gören yapı ve tesislerin genel hayata etki
derecesi, mahallin ekonomik ve sosyal özellikleri, zararın kamu oyundaki tepkisi, normal hayat
düzenindeki aksamalar ve benzeri hususlar göz önünde tutulmak suretiyle afetlerin genel hayata
etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının mütalaaları da alınarak İmar
ve İskan Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirtilir.
Yukarda yazılı afetlerin meydana gelmesinde veya muhtemel olması hâlinde zararın o yerin
genel hayatına etkili olup olmadığına, yönetmelik esasları gereğince, İmar ve İskan Bakanlığı
tarafından karar verilir.
Şu kadar ki, afetin meydana gelmesi hâlinde bu kanun gereğince alınması lazım gelen acil
tedbirlerin ittihazına afetin meydana geldiği bölgenin valisi yetkilidir.” (Madde 1)
Yasanın 6. Maddesi’nde Mülkiye amirlerine verilen olağanüstü yetkiler tanımlanırken
bundan doğan Mükellefiyetler ilgili yasanın 7. Maddesinden 11. Maddeye kadar olan kısımda
verilmektedir. Afet sonrası ortaya çıkan tazminat, ikramiye ve avans konuları madde 12’de
verilmiştir, Afet bölgelerinde yapılacak teknik işler madde 14’te Afet Bölgelerindeki bir topluluğun
kaldırılarak başka yerlere taşınması Madde 16’da, Kıymet takdiri, parselleme ve dağıtma Madde
17’de Mali hükümler Madde 33’te Ceza hükümleri madde 47’de verilmiştir.
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4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun
23/7/1995’te kabul edilen ve 22354 sayı ile 25.07.1995’te Resmî Gazete’de yayınlanan
yasanın amacı “tabii afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin
yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun’a göre
kurulmuş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”
1995, 2003 ve 2013 yıllarında ilave geçici maddelerin eklendiği ve kimi maddelerinin
değiştirildiği yasada ilavelere en uygun bölgesel yardımlara da değinmesi bakımından örnek olarak
aşağıdaki gibi verilebilir.
“Geçici Madde 1- (Ek: 29/5/2003-4864/7 md.)
27.1.2003 tarihinde Tunceli-Pülümür ve çevresinde, 10.4.2003 tarihinde İzmir-Urla,
Seferihisar ve çevresinde ve 1.5.2003 tarihinde Bingöl ve çevresinde meydana gelen depremler
sonucunda Bayındırlık ve İskân Bakanlığı fen heyetleri tarafından belediye sınırları ile mücavir
alanlarında belirlenen ağır hasarlı veya yıkık konut sahibi afetzedelere veya afetzedelerin
kuracakları kooperatiflere, kendi arsaları veya tespit edilecek arsalar üzerinde yapılacak konutlar
için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı aracılığı ile kredi verilebilir. Bu alanlarda Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı tarafından afetzedeler için konut, her türlü alt yapı ve sosyal donatılar ile ağır hasarlı
veya yıkık işyeri sahibi afetzedelere toplu işyeri yapılabilir veya yaptırılabilir. Orta hasarlı olduğu
belirlenen konut veya işyeri sahibi afetzedelere ise, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından
güçlendirme projesi ve onarım işleri için kredi verilebilir. Söz konusu kredilerin kullandırılması,
geri dönüşü ve yapılacak konut ve işyerlerinin afetzedelere tahsisine ilişkin usul ve esaslar,
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yukarıdaki fıkranın uygulanması için gerekli malî kaynak; Bütçeden aktarılacak ödenekler,
7269 sayılı Kanun’un 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanun’la değişik 33 üncü maddesinde
belirlenen esaslar çerçevesinde toplanan nakdî bağış ve yardımlar ile yurt dışından sağlanan her
türlü dış kredi ve hibelerden sağlanır.
Afetzedeler için konut yapımına yönelik aynî bağışlar, yardımlar ve yurt dışından sağlanan
her türlü dış kredi ve hibeler ile ilgili iş ve işlemler Bayındırlık ve İskân Bakanlığının
koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yürütülür ve sonuçlandırılır.
Afetzedelere konut ve işyeri yapımı amacıyla tespit edilen alanlarda arsa ve arazi temininde
15.5.1959 tarihli ve 7269 sayılı Kanun’un 21, ek 9 ve ek 10’uncu maddelerindeki hükümler
uygulanır. Bu şekilde temin ve tahsis edilen arsa ve araziler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına
bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Bu araziler üzerinde imar mevzuatındaki kısıtlamalara bağlı
kalmaksızın harita, her türlü imar ve parselasyon planları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yapılır
veya yaptırılır ve onanır.
146

Bu madde uyarınca temin edilecek arsa ve araziler ile yeniden inşa edilecek veya onarılacak
alt ve üst yapılarla ilgili; harita, imar ve parselasyon planları, ifraz, tevhit, tescil, ihale, sözleşme,
ruhsatname ve sair işlemler, verilecek beyanname, taahhütname ve sözleşmeler ile tapu ve kadastro
müdürlükleri dâhil tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak işlemler her türlü vergi, resim,
harç, fon, pay ve ücretten muaftır.
Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek işler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılır.”
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
9 Haziran 1958’de kabul edilen yasa 13 Haziran 1958’de 9931 sayı ile Resmî Gazete’de
basılmıştır. 1960, 1965, 1990, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2013 yıllarında
pek çok maddesi değişikliğe uğramış, ilave geçici maddeler eklenmiştir.
İki büyük değişikliğe uğramıştır. Bunların ilki “8/10/1999 tarih ve 586 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi ile Kanunun adı “Sivil Savunma Kanunu” olarak, 5 inci
maddesi ile de bu Kanunda geçen; “Dahiliye Vekaleti” ibaresi “İçişleri Bakanlığı” olarak “Sivil
Müdafaa” ibaresi “Sivil Savunma” olarak, “Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı” ibaresi “Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü” olarak, “Sivil Savunma İdaresi Başkanı” ibaresi “Sivil Savunma
Genel Müdürü” olarak, “Milli Savunma Yüksek Kurulu” ibaresi ise “Milli Güvenlik Kurulu”
olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.”
İkincisi “Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunla yürürlükten kaldırılmış
olup, mezkur Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne yapılan
atıfların, ilgisine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ile İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüklerine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.” Şeklinde yapılmıştır.
Kanun 1. Maddesi’nde Sivil Savunma tanımını “düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve
büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti
haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil
tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe
gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir
ve faaliyetleri ihtiva eder.” Şeklinde yaparken 2. Maddesinde Hassas Bölge tanımı “Hayati
ehemmiyet ve hususiyetlerinden dolayı düşman taarruzlarına bilhassa hedef olabilecek şehir,
kasaba ve mevkilerle tesisler ve tabii afetlerin tehditlerine maruz kalması muhtemel mahallere
“Hassas bölge” denir.” Ve buralardaki sevil savunma mecburiyetini “Buraları öncelikle sivil
savunma mecburiyet ve mükellefiyetine tabi tutulur.” şeklinde vermektedir.

147

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
9 Mayıs 2012’de kabul edilen ve 18 Mayıs 2012’de 28296 sayı ile yayınlanan Kanun’un
amacı “binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen
yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince teminat verilemeyen veya teminat
verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli afetler ve riskler sonucu meydana gelebilecek maddi ve
bedeni zararların karşılanabilmesini teminen sunulacak sigorta ve reasürans teminatlarına ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.”
Kanun’un ikinci bölümü madde 3’ten başlayarak Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Doğal
Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu (Madde 4), yönetim kurulunun görevleri (Madde 5),
kurumun işlerinin yürütülmesi (Madde 6), Kurum tarafından verilecek teminatlar (Madde 7), hasar
fazlası desteği (Madde 8) ve kurumun gelirleri ve kullanılabileceği yerler (Madde 9) ayrıntılı olarak
tanımlanmış ve verilmiştir.
Üçüncü bölüm Zorunlu Deprem Sigortasına ayrılmıştır. Kapsam ve sigorta yapma
zorunluğu (madde 10), yükümlülerin saptanması ve sigortanın kontrolü (Madde11), sigortalının
sorumluluğu (madde 12) ve Tarife ve talimatlar ile uygulama esasları ve genel şartlar (Madde 13)
bu bölümde tarif edilmiştir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
16 Mayıs 2012’de kabul edilen ve 31 Mayıs 2012’de 28309 sayı ile Resmî Gazete’de
yayınlanan yasa ile amaçlanan “afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların
bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama
çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları
belirlemektir.”
Kanunun uygulanması ile ilgili tarifler ikinci bölümde uygulama başlığı altında verilmiştir.
Tespit taşınmaz devri ve tescil (Madde 3), tasarrufların kısıtlanması (Madde 4), tahliye ve yıktırma
(Madde 5), uygulama işlemleri (Madde 6) ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Afet riskli alanların
dönüştürülmesi sırası ve sonrasında elde edilen dönüşüm gelirleri ve diğer hükümleri içermektedir.
4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların
Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin
Kabulü Hakkında Kanun
29 Şubat 200’de kabul edilen ve 3 Mart 2000’de 23982 sayı ile Resmî Gazete’de
yayınlanmıştır. Bu kanunla “Doğal afet bölgelerinde afete maruz kalanların, afetten kaynaklanan
hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla delillerin tespitine ilişkin istemleri, ispat olunacak olay
ile tanıklar ve bilirkişiye sorulacak sorulara ilişkin konuları belirten ve üç nüshadan oluşan bir
dilekçenin verilmesi veya mahkeme kalemine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi
suretiyle yapılır.
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Ölüm, gaiplik veya yaralanma gibi nedenlerle delil tespiti yaptıramayacak durumda
olanların eşleri ile üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımları da delil tespiti isteminde
bulunabilirler.
Delil tespitine
bağlanır.”(Madde 1)

ilişkin

başvurular,

mahkemece

öncelikle

incelenir

ve

karara

Ayrıca bu kanunla “Doğal afete maruz kalanların istemleri halinde, afetten kaynaklanan
hukuki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin her türlü dava ve işlemlerde adli müzaheret hükümleri
uygulanır. Ancak, doğal afete maruz kaldığını beyan edenler bakımından 1086 sayılı Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu’nun 465 ve 468’inci maddelerindeki delil gösterme ve şahadetname verme
şartları aranmaz.
Doğal afete maruz kalanlardan, afet tarihinden itibaren altı ay müddetle 3454 sayılı Adalet
Teşkilatını Güçlendirme Fonu Kurulmasına Dair Kanun’un 3’üncü Maddesi’nin (e) bendinde
belirtilen ücretler alınmaz.” (Madde 3) şeklinde karara bağlanmıştır.

2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu
Bu Kanunun amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını barış hâlinden seferberlik ve savaş
hâline süratle ve etkin bir şekilde geçirmek suretiyle barıştan itibaren seferberlik ve savaş
hükümlerinin uygulanma esaslarına ilişkin yükümlülükleri belirlemektir.
Bu Kanun, seferberlik ve savaş hâlini, barış döneminden itibaren yapılacak hazırlık ve
teşkilatlanmayı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin görev, yetki ve
sorumluluklarını, bunların sahip olduğu her türlü mal ve hizmet yükümlülüklerini kapsar.
Seferberlik: Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askerî güç olmak üzere, savaşın
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin
bütün faaliyetlerin uygulandığı; hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen veya tamamen
sınırlandırıldığı hâldir. Seferberlik kısmi ve genel seferberlik olmak üzere 2’ye ayrılır.
2935 sayılı Olağanüstü Hâl Kanunu
Bu Kanun’un amacı,
a) Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım,
b) Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet
olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması,
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Durumlarında olağanüstü hâl ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hâllerde uygulanacak
hükümleri belirlemektir.
Bu Kanun; olağanüstü hâl ilanına tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik
bunalım hâllerinde ilan edilen olağanüstü̈ hâllerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma
yükümlülükleri ile olağanüstü hâllerin her türü için ayrı ayrı geçerli olmak üzere, temel hak ve
hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya nasıl durdurulacağına, hâlin gerektirdiği tedbirlerin nasıl ve
ne suretle alınacağına, kamu hizmeti görevlilerine ne gibi yetkiler verileceğine, görevlilerin
durumlarında ne gibi değişiklikler yapılacağına ve olağanüstü yönetim usullerine ilişkin hükümleri
kapsar. Olağan üstü hâl Cumhurbaşkanının başkanlığında Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilir.
Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinden birinin veya birden
fazlasının görülmesi durumunda ilan edilebilir.
697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü Hâllerde ve Savaşta Ne
Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun
Ulaştırma ve haberleşme işleri ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Devlet
Demiryolları İşletmesi, Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlükleri ile Denizcilik
Bankası, Deniz Nakliyat, Türk Havayolları Anonim Ortaklıkları ve bunların bu hizmetleri görmek
için sermayesinin yarısından fazlasına iştirak etmek suretiyle kurdukları müessese ve ortaklıklarla
ulaştırma ve haberleşme hizmetleri yapmak için Devletin sermayesinin yarısından fazlasına iştirak
etmek suretiyle kurulmuş bulunan veya kurulacak olanlar, aşağıdaki maddelerde yazılı esaslara
göre bu hizmetleri Ulaştırma Bakanlığının direktif ve koordinatörlüğünde olağanüstü hâller ve
savaşta da yapmaya devam ederler. Buna göre hazırlanan planların aksatılmadan yürütülebilmesini
sağlamak için, lüzumlu görülecek araç, malzeme, tesis, fabrika ve atelyelerin bu kanun kapsamına
giren daire, teşekkül, müessese ve ortaklıklar elinde bırakılması veya lüzumlu görülecek araç,
malzeme, tesis, fabrika, atelye ve personelin bunların emrine tahsisi için yapılacak işlem
Genelkurmay Başkanlığının mütalâası alınmak şartı ile Milli Savunma, İçişleri ve Ulaştırma
Bakanlığınca müştereken tesbit olunur. Olağanüstü hallerde ve savaşta kritik harekat alanlarının
bir kısmının veya tamamının ulaştırma ve haberleşme harekat kontrolu veya gereğinde özel
birlikler vasıtası ile işletme yetkisi, Genelkurmay Başkanlığının istemi üzerine Ulaştırma
Bakanlığınca Türk Silahlı Kuvvetlerine verilir.
Barışta askeri icaplardan dolayı ulaştırma ve haberleşme tesis ve yerlerinden Türk Silahlı
Kuvvetleri Bakanlar Kurulu kararı ile faydalanır.

6.2. Yönetmelikler
Afet yönetimi dersinin bu bölümünde afet ve acil durumlara dair yakın tarihli ve önemli
olanlara kısaca değinilecektir. Bu bölümde yer alan tüm yönetmeliklere ayrıntılı Türkiye
Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının ilgili internet adresinden
ve mevzuat.gov.tr adresinden ulaşabilmek mümkündür.
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Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik
Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik
Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik
Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden
Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik
Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine
Dair Yönetmelik
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Geçici Koruma Yönetmeliği
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 31
Ocak 2011 2011/1377 Bakanlar Kurulu Kararı ile 19 Şubat 2011’de Resmî Gazete’de
yayınlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara
ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde
gerçekleştirilebilmesine yönelik, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile afet ve
acil durum yönetim merkezlerinin kuruluşu, görev ve sorumlulukları ile bunlar arasındaki
koordinasyon ve iş birliğine ilişkin esasları belirlemektir (Madde 1).
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Bu yönetmelik ile Afet ve acil durum yönetim merkezleri ve görevleri (Madde 4), Başkanlık
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve görevleri (Madde 5), Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Merkezi ve görevleri (Madde 6), sorumluluk ve yetki devri (Madde 7) ve bütçe (Madde
8) başlıkları ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.
Bu yönetmelik uyarınca 30/9/1996 tarihli ve 96/8716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile bu Yönetmelik uyarınca
ilgili kurumlar tarafından yürürlüğe konulan yönerge, genelge, talimat ve diğer düzenlemeler
yürürlükten kaldırılmıştır.
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
Bu Yönetmelik, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi
Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna
dayanılarak hazırlanmıştır. 26 ağustos 2013 tarihinde 2013/5703 no ile kabul edilmiş ve 18 Aralık
2013 tarihinde 28855 no ile Resmî Gazete’de basılmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm güç ve
kaynakları ulusal ve yerel düzeyde planlamak, bu güç ve kaynakların olay bölgesine hızlı ve etkin
bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak, müdahale hizmetlerini ve bu hizmetlerin koordinasyonundan
sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının ve yerel düzeyde sorumlu birimlerin görev ve
sorumlulukları ile planlama esaslarını belirlemektir (Madde 1).
Ulusal ve yerel düzeyde planlama ve hazırlık çalışmalarının ne şekilde yapılması
gerektiğinin tanımlandığı ikinci bölümde planlama (Madde 5), Türkiye afet müdahale planı
(Madde 6), ulusal düzey hizmet grup planları (Madde 7), il afet müdahale planı (Madde 8), Türkiye
Afet Müdahale Planı (Madde 9), acil durum planı (Madde 10) medya iletişimi (Madde 11),
planların güncellenmesi (Madde 12), eğitim ve tatbikatlar (Madde 13), Ulusal düzeyde afet ve acil
durum hazırlık çalışmaları (Madde 14), Afet ve acil durum yönetim merkezleri (Madde 15), Yerel
düzeyde afet ve acil durum hazırlık çalışmaları (Madde 16), bölgesel iş birliği (Madde 17) konuları
verilmiştir.
Müdahale hizmetlerinde yapılması gerekenler üçüncü bölümde verilmiştir. Afet ve acil
durum hâli (Madde 18), acil yardım (Madde 19), nakdi bağışlar (Madde 20), gönüllü çalışma
(Madde 21), müdahale hizmetlerinde kayıt (Madde 22), müdahale çalışmalarının sonlandırılması
(Madde 23), başlıkları altında ilgili konular tanımlanmıştır.
Afet ve acil durum hâllerinde iş bölümü, görev ve sorumluluklar dördüncü bölümde
verilmiştir. Afet ve acil durumlara müdahalede iş bölümü (Madde 24), koordinasyon birimleri
(madde 25), Başkanlığın görev ve sorumlulukları (Madde 26), ana çözüm ortaklarının görev ve
sorumlulukları (Madde 27), Bakanlık, kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları (Madde 28),
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Mülki idare amirlerinin görev ve sorumlulukları (Madde 29), askerî birlik ve komutanlıkların görev
ve sorumlulukları (Madde 30), il afet ve acil durum müdürlüğünün görev ve sorumlulukları (Madde
31), il afet ve acil durum koordinasyon kurulunun görev ve sorumlulukları (Madde 32), bireylerin
görev ve sorumlulukları (Madde 33) da ayrıntılı olarak verilmiştir.
Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği
6 Mart 2011’de 27866 no ile Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik 25/9/2009 tarihli ve
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un
23’üncü Maddesi ile 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 33’üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı; afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğinin özel hesaba
aktarılmasına ve bu hesaplardan yapılacak harcamaların muhasebeleştirilmesine, denetlenmesine
ve alımlarda kullanılacak ihale yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir (Madde 1).
Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile
mahalli idarelerin afet ve acil durum faaliyetleri kapsamında özel hesaplardan yapacakları mal ve
hizmet alımları ile yapım işlerini, afet ve acil durum mahallinde ve işlerinde çalıştırılanlara
yapılacak ödemeler ile diğer giderler ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar (Madde 2).

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev
Yönetmeliği
3 Mayıs 2012 tarihinde 28281 no ile Resmî Gazete’de yayınlanan bu yönetmelik 29/5/2009
tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun’un 11 ve 18’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde veya dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek
olan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığının ve
çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin aldırılması
amacıyla ilgili bakanlık, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları, valilikler, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları ve gönüllüler ile sivil asker işbirliği çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin
tehlike öncesi, tehlike sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumluluklarını belirlemektir (Madde
1).
Bu Yönetmelik; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikelere karşı
alınacak önlemler ve yapılacak hizmetleri yürütmekle görevli bakanlık, kamu ve özel sektör kurum
ve kuruluşları, valilikler, üniversiteler ve askeri birlikler ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin
tehlike öncesinde yapılması gereken planlama ve hazırlık çalışmaları, tehlike sırasında ve tehlike
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sonrasında acil müdahale ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin iş birliği, koordinasyon ve karşılıklı
yardımlaşma esaslarını kapsar (Madde 2).
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik
10 ocak 2012 tarihinde 28169 no ile Resmî Gazete’de yayınlanan 5902 sayılı Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı, 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 15 inci maddesi uyarınca Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda yerli
ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere araştırma, etüt ve proje yaptırılmasına dair usul ve esasları
düzenlemektir (madde 1).
Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile
Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
5 Ağustos 2010 tarihinde 27663 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan 29/5/2009 tarihli ve
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
25’inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının sivil savunma uzmanlarının idari
statüleri, görevleri, denetimleri ve eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir (madde 1). Bu
Yönetmelik kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan sivil savunma uzmanlarını kapsar (madde
2).
Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik
21 Eylül 1968’de 13007 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin kapsamı
“Olmuş veya olması muhtemel afetlerin o yerin genel hayatına etkili olup olmadığı, 7269 sayılı
Afetler Kanun’un 1051 sayılı Kanun’la değiştirilen 1’nci Maddesi uyarınca hazırlanan bu
Yönetmelik esaslarına göre tespit olunur (madde 1)” şeklinde verilmektedir.
Nüfusu 15 binden fazla olan il ve ilçelerin mahalle (Yani muhtarlık) teşkil eden
kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar
görmesi hâlinde de afet o yerin genel hayatına etkili sayılabilir (Madde 3).
Afet Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkında Yönetmelik
28 ağustos 1968 tarihinde 12988 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan 7269 sayılı Afetler
Kanununun 1051 sayılı Kanun’la değiştirilen 29’uncu Maddesi gereğince hazırlanmıştır (Madde
1).
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Kapsamı “Afet sebebiyle, kendilerine bina yapılacak veya inşaat kredisi verilecek malik ve
hissedarlarla, ebeveyni ile birlikte oturan evli kişilerin hak sahipliği yönünden tayin ve tespitleri
bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır (Madde 2). Bu Yönetmelikte yer alan “Hak sahibi” deyimi,
afetzedelerin, yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak
binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını ifade eder (Madde 3).”
şeklinde yönetmelikte verilmektedir.
Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden
Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik
25 Mart 1972’de Bakanlar Kurulu kararı ile çıkartılan ve 8 Nisan 1972’de 14153 sayı ile
Resmî Gazete’de yayınlanan bu yönetmelik 15 Mayıs 1959 tarihli kanuna dayanmaktadır.
Yönetmelik kapsamı Kapsamı; 7269 sayılı Kanun’a 1051 sayılı Kanun’la eklenen ek
4’üncü Madde gereğince hazırlanmıştır (madde 1). 5663, 6409, 6610, 7010, sayılı özel afetler
kanunlarına, 7269 sayılı Afetler Kanununa ve bu Kanunun bazı maddelerini tadil eden ve bu
Kanun’a bazı maddeler eklenmesini öngören 1051 sayılı Kanun’a göre emanet, ihale ve evini
yapana yardım yoluyla yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan binalarla 7269 sayılı Kanun’un
geçici 6’ncı maddesi kapsamına giren binaların borçlandırma bedellerinin yarısına kadar yapılacak
indirimlerin tespiti bu yönetmelik esaslarına göre yapılır ve uygulanır (madde 2).olarak verilmiştir.
Afetler Sebebiyle Edinilen Bina
Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

Arsa

ve

Arazilerden

Arta

Kalanların

13 Ekim 1985’te 18897 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmeliği dayanağı
15/5/1959 tarih ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 4/4/1985 tarih ve 3177 Sayılı Kanunla değiştirilen 31.
Maddesi’dir.
Bu yönetmeliğin amacı; 7269 sayılı Kanun veya afete dair hükümler taşıyan diğer
kanunlara göre iktisap olunan arsa veya araziler ile yapılan veya yaptırılan binalardan türlü
sebeplerle artakalanların değerlendirilmesi olup buna ait uygulamanın esaslarını kapsar (Madde 1).
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri,
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
21 Temmuz 2000 tarihinde 24116 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik 7126
sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun 8/10/1999 tarihli ve 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
değişik 32’nci Maddesi’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı sivil
savunma arama ve kurtarma birlikleri ile illerde kurulan arama ve kurtarma ekiplerinin kuruluşu,
görevleri, çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir (Madde 1). Bu
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Yönetmelik; sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri ile sivil savunma arama ve kurtarma
ekiplerini kapsar (Madde 2).
Geçici Koruma Yönetmeliği
13 Ekim 2014 tarihinde 2014/6883 sayı ile Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve 22 Ekim
2014 tarihinde 29153 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan bu yönetmelik 4/4/2013 tarihli ve 6458
sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91’inci Maddesi’ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen,
acil ve geçici koruma amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen
yabancılardan, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun
91’inci Maddesi çerçevesinde, uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye
alınamayanlara sağlanabilecek geçici koruma işlemlerinin usul ve esasları ile bu kişilerin
Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında yapılacak
işlemleri, kitlesel hareketlere karşı alınacak tedbirleri ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasındaki
iş birliğiyle ilgili hususları düzenlemektir (Madde 1).
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
18 Haziran 2013 tarihinde 28681 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan bu yönetmelik, İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11’inci, 12’nci ve 30’uncu maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma,
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu
durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi
ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir (Madde 1). Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar (madde 2).
112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
16 mayıs 2014 tarihinde 29004 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan yönetmelik 14/2/1985
tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28’inci ve
33’üncü Maddeleri ile 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na dayanılarak
hazırlanmıştır.
Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyesi bulunan illerde valiliğe bağlı olarak kurulan
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde
kurulan acil çağrı merkezlerinin işleyişine dair usul ve esasları düzenlemektir (Madde 1). Bu
Yönetmelik; acil çağrı merkezlerinin kuruluş, görev ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları,
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personelin ve ilgili kurumların görev, yetki ve sorumlulukları ile acil çağrı hizmeti kapsamında
yararlanılan her türlü donanımın temin ve kullanımında uyulacak hususları kapsar (Madde 2).

6.3. Afet ve Acil Durum Yönetiminde Görevli Temel Kurumlar ve
Yapılanmalar
6.3.1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik bakanlığının afet ve acil durum yöntemindeki görevi; gecekondu
alanları ile vasfının bozulmasından dolayı orman ve mera dışına çıkarılan alanlara ilişkin
iyileştirme, yenileme ve dönüşüm uygulamaları ile afet riski altındaki alanların dönüştürülmesine
ilişkin mevzuat ve 775 sayılı Kanun uyarınca ıslah, tasfiye, dönüşüm ve iyileştirme bölgelerinin
tespitine, ilanına, program ve öncelik sırasına dair usul ve esasları belirlemektir. Bakanlığın
yürütmekte
olduğu
taslak
çalışmalarına
ait
örnekler
aşağıda
verilmiştir
(http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=324 05.08.2016).
- Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Harici Acil Durum Planı
Tebliği Taslağı
-

Çevre Denetimi Yönetmeliği Taslağı - Görüş Bildirme Formu

-

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Taslağı

6.3.2. İçişleri Bakanlığı
İç İşleri bakanlığının afet ve acil durum yöntemindeki görevi;
a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile
bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı,
Anayasada yazılı hak ve hürriyetleri korumak,
b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,
c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek,
d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak,
e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek,
f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler
yapmak ve Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak,
g) Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahalli idareleri ve
bunların merkezi idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek,
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İçişleri bakanlığını, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Valilik ortaklaşa
çalışarak acil durum yönetiminde hayati rol oynamaktadır. İçişleri bakanlığı yurdun iç güvenliğinin
ve asayişinin sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin
kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin
yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık
hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır (http://www.icisleriafad.gov.tr/).

6.3.3 Millî Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitime bağlı kurumların (ilkokul, ortaokul, lise, yurtlar vb.) afet ve acil durum
yönetim planlarını oluşturmasını denetler ve okullarda bulunan öğrencilere afet ve acil durum
yönetimi hakkında eğitim vermekle sorumludur. Milli eğitim bakanlığına bağlı her kuruluş fiziki
şartlarına uygun şekilde bir acil durum yönetim planı hazırlamalıdır. Her okulda afet ve acil durum
yöntemi için bir yönetim kurulu kurulmalıdır. Kurulda yetki ve sorumlulukları şunlardır.
• Afet öncesinde okulun tehlike ve risk azaltma planı ile müdahale ve iyileştirme
planlarını yapmak ve okulun güvenliğini sağlamak,
•

Planda yer alacak görev gruplarının görev yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

• Gruplarda görev alacak kişileri ve grupların çalışma esaslarını belirlemek, (öğretmen
komite üyeleri bilgi ve deneyimleri dikkate alınarak grup veya alt grup sorumlusu olarak ta
görevlendirilebilirler.)
•

Okul Tehlike Avını yapmak

• Afet yönetimi konusunda öğretmenler, çalışanlar, veliler ve öğrenciler için
uygulanacak eğitim programlarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
•

Masa başı ve saha tatbikatları düzenlemek,

• Tatbikat, günlük olaylar ve karşılaşılan afetlerden elde edilen derslerin ışığı altında
planları güncelleştirmek,
• Görev gruplarının ihtiyaç duyacağı ekipman, malzeme, yayın ve insan gücü desteğini
sağlamak,
• Afet ve acil durum planlaması ve yönetimi konularında ilgili üniversiteler, kamu kurum
ve kuruluşları, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar ile yakın işbirliği yapmak, eğitim ve lojistik
destek sağlamak,
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• Afet anı ve sonrasında en kısa süre içerisinde doğru bilgilere ulaşarak grupların olaya
zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale etmelerini sağlamak, gerekiyorsa tahliye veya yerinde
sığınak kararı vermek ve olayı yönetmek,
• Gerektiğinde itfaiye, polis, ambulans, arama- kurtarma ekipleri gibi kurum ve
kuruluşlardan yardım istemek ve olay hakkında yetkili makamları bilgilendirmek.
•

Planı gözden geçirmek

6.3.4. Kızılay
İlk olarak, savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin
yardım etmek arzusu ile 11.06.1868 yılında “Mecruhin ve Marda-yı Askeriyeye İmdat ve
Muavenet Cemiyeti (Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti)” adıyla kurulan
Kızılay, 1877’de “Osmanlı Hilaliahmer Cemiyeti”, 1923’te “Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti”,
1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” ve nihayetinde 1947 yılında “Türkiye Kızılay Derneği” adını
almıştır.
Türkiye Kızılay Derneğinin kuruluşu, hukuki statüsü, teşkilat yapısı, üyelik işlemleri ile
gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü son
düzenlenmiş hali 19 Şubat 2009 tarihinde 27146 sayı ile Resmî Gazete’de basılmıştır. Tüzüğünün
4. maddesi a bendi uyarınca, Türkiye Kızılay Derneği, Kızılay adı altında ülkesinde faaliyet
gösteren, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketinin diğer unsurlarıyla ilişkilerinde kendisini temsil
edecek merkezi yönetimi mevcut ve hareketin temel prensiplerine göre faaliyette bulunan özerk
organizasyondur.
Kızılayın görevleri ilgili Tüzüğün 7 maddesi 3. Bendinde Kızılayın Barış Zamanındaki
Görevleri başlığı b bölümünde şu şekilde özetlenmektedir.
“b) Sosyal yardım ve afet yönetim görevleri;
1) Öz kaynakları ve Devlet tarafından sağlanan fonlar ile ulusal ve uluslararası insani
yardım programlarını projelendirmek ve uygulamak,
2) Diğer ulusal derneklere amacına uygun proje bazlı, yapısal ve sosyal yardım desteğinde
bulunmak, bunun için ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanmak ve yurtiçinde ve yurtdışında
personel görevlendirmek,
3) Görevleri kapsamında, halkın ihtiyacı olan alanlarda toplum merkezleri aracılığı ile
psikososyal destek hizmetleri yürütmek,
4) İmkânları ölçüsünde engellilere, muhtaç hastalara ve yoksullara yardım yapmak, aşevi
açmak, yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmeti vermek,
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5) Yurtta meydana gelecek her türlü afet ve felaketlerde kapasitesi dâhilinde müdahalede
bulunmak, geçici barınma ve geçici beslenme sağlamak, sağlık hizmetlerinde destek olmak, ulusal
afetlerde Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve ulusal dernekler ile ilişkileri yürütmek ve
anılan Federasyona ve ulusal derneklere gerektiği takdirde yardım çağrısında bulunmak, KızılayKızılhaç Hareketi kanalıyla veya diğer uluslararası kuruluşlardan gelecek her türlü ayni ve nakdi
yardımları uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde teslim almak, sevk ve idare etmek, yerine
ulaştırmak,
6) Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve ulusal derneklerden gelecek yardım
çağrıları ile uluslararası yardıma açılan afet durumlarında bu ülkelere insani yardım malzemesi
sevk etmek, uluslararası afet müdahale ve yardım ekipleri göndermek, gidilen ülkenin ulusal
derneği veya Federasyonla işbirliği içinde afet müdahalesinde bulunmak, Bakanlar Kurulu
tarafından gerekli görülen uluslararası yardım yapılması önerilerini imkânları ölçüsünde yerine
getirmek, aynı çerçevede nakdi yardımlarda bulunmak,
7) Devletin fon sağladığı durumlarda ulusal ve uluslararası afet müdahalelerinde bulunmak,
insani yardım programlarını oluşturmak ve buna ilişkin projeleri Devlet adına diğer ulusal
dernekler ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak uygulamak,
8) Doğal, sıhhi, teknolojik ve insan kökenli afetlere uğrayanlara, imkânlar ölçüsünde
zamanında, hızlı ve etkili acil insani yardım ulaştırmak için gerekli kurumsal hazırlığı yapmak, bu
amaçla bölgesel ve yerel afet müdahale ve lojistik destek sistemini kurmak ve geliştirmek,
9) Kızılay personeli ve afet gönüllülerini afet müdahalesi için eğitmek, uluslararası düzeyde
afete hazırlık ve afet yönetimi eğitimleri vermek, bu alanda uluslararası konferanslar ve
sempozyumlar düzenleyerek afetler ile mücadele bilincini geliştirmek,
10) Afetlerde ve afet dışı durumlarda kullanacağı yardım malzemelerini, afet ve lojistik
ekipmanını, donanımını, teçhizatını, nakil vasıtalarını, araç ve gereçlerini amacına uygun olarak
kullanılmak ve en az on yıl el değiştirmemek kaydı şartıyla, bedelsiz ithalata ilişkin mevzuatla
belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, bedelsiz ithal etmek,
11) Ülkenin afet riskleri doğrultusunda, uygun yerlerde bölgesel ve yerel afet müdahale ve
lojistik merkezlerini kurmak üzere uygun kamu arazilerini tespit etmek ve Kızılaya
kazandırılmasını sağlamak,
12) Halkın afetler konusunda bilgilendirilmesine, bilinçlendirilmesine ve afetlerle baş
edebilme kapasitesinin geliştirilmesine destek sağlamak.”
olarak verilmiştir.
Ülkemizde 81 ilde şubeleri olan Kızılay olay yerine en hızlı ve en çok destek olacak şekilde
gereken ilaç, gıda, çadır, gibi ihtiyaçları temini için gerektiği gibi örgütlenmiştir.
160

6.3.5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
Gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk
Devletidir.” hükmünden alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 14.06.1986
tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile
kurulmuştur. Sosyal yardımlaşma ve teşvik fonunun görevleri şu şekilde sıralanabilir.
 Fonda toplanan kaynakların, Bakanlıkça ve il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakıfları tarafından yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları
çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek,
 İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalıştırılacak personelin
nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara
bağlamak,
 İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer kurum ve kuruluşlardan
gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek,
 Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel,
sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamaktır
(http://sosyalyardimlar.aile.gov.tr/hakkimizda/sosyal-yardimlasma-ve-dayanismayi-tesvik-fonu).

6.3.6. Doğal Afetler Sigortalar Kurumu (DASK)
19 Ağustos 1999 Depremi’nin ağır sonuçlarının ardından 2000 yılında kurulan Doğal Afet
Sigortaları Kurumu (DASK), ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve
yönetimi faaliyetlerinden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur.
Zorunlu Deprem Sigortası, yaşadığınız binada depremin meydana getirdiği maddi zararları
karşılamaya yönelik bir teminat sistemidir. Bu sayede yaşamın deprem öncesindeki temel
standartlarında devam edebilmesi amaçlanır.
İhtiyaçların en etkin ve hızlı şekilde giderilmesi için devletin ve sigorta sektörünün işbirliği
ile oluşturulan bu sistemin başlıca hedeflerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
 Kapsamdaki bütün konutların, ödenebilir seviyedeki primlerle, depreme karşı güvence
altına alınması


Yurtiçinde risk paylaşımının sağlanması

 Deprem hasarlarının ülkemize getireceği mali yükümlülüğün, sigorta yoluyla,
uluslararası reasürans (yeniden sigortalama) ve sermaye piyasalarına dağıtılması
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 Devletin, depremlerden -özellikle deprem sonrası afet konutları inşasındankaynaklanan mali yükünün azaltılması
 Devletin mali yüklerinden kaynaklanan vatandaşa yansıyacak muhtemel ek vergilerin
önlenmesi
 Sigorta sisteminin, sağlıklı yapıların üretiminde teşvik edici bir araç olarak
kullanılması


Deprem hasarlarının karşılanmasında uzun vadeli kaynak birikiminin temin edilmesi



Toplumda sigorta ve sosyal dayanışma bilincinin gelişmesine katkıda bulunulması

6.4. Türk Silahlı Kuvvetleri
Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), asli görevi olan yurt savunmasının yanında sık
karşılaşılan doğal afetlerde de önemli görev ve sorumluluklar yerine getirmektedir. TSK,
geçmişten bu yana, hem merkezi hem de yerel ölçekteki afet yönetimi sisteminin önemli bir parçası
olmaya devam etmektedir. Merkezi ve yerel düzeylerdeki komiteler ve kurullarda TSK da temsil
edilmektedir. Özellikle afetlere müdahale ve iyileştirme faaliyetleri sırasında, TSK, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana, iyi eğitilmiş ve disiplinli birlikleriyle, gerek aramakurtarma ve gerekse acil yardım faaliyetleri sırasında, kendi imkân ve kabiliyetleri ile afetlerden
etkilenmii topluluklara, gereken her türlü desteği vermektedir.
TSK İç Hizmet Yönetmeliği’ne göre (md. 709) görevler belirtilmiştir. Yer sarsıntısı,
yangın, su basması, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri doğal afetler meydana geldiğinde;
1. Afet bölgelerinde veya civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri komutan ve amirleri,
hazarda kendilerinden vali veya kaymakamlar tarafından istenilecek yardımları üstlerinden emir
beklemeksizin yapmaya mecburdurlar,
2. Afetlerin vukuunda ellerinde bulunan muhabere vasıtalarıyla mahallin en büyük mülkiye
amirine haber vermekle mükelleftirler,
3. Afetlerin vukuunu ihbar veya yardım talepleri için yapılacak muhaberatı askeri birlikler
her işe tercihan yapmaya mecburdurlar,
4. Afet bölgelerindeki askeri hastaneler yaralanan ve sakatlanan hastayı hemen kabul ve
tedaviye mecburdurlar,
5. Tabii afetlerde yardım hususunda 7269 sayılı kanunun hükümler dâhilinde hareket
olunur.
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TSK doğal afet sonrası daha fazla can ve mal kaybını önlemek, kurtarılan ve hayatta
kalanların emniyetini ve hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak, afet bölgesindeki hayatın kısa
sürede normale dönmesi için diğer kamu ve kuruluşlarına yardım etmek maksadıyla;
1. Afetle ilgili ilk tespitleri yapmak, acil haberleşmeyi sağlamak, arama ve kurtarma
faaliyeti icra etmek,
2. Acil ilk yardım, tahliye, trafik düzenlemesi ve emniyeti sağlamak,
3. Afetzedelerin yemek, giyim, geçici barınma ve sıhhi tedavi/tahliye ihtiyaçlarının
karşılanmasına yardımcı olmak,
4. Ölülerin defnedilmesi, salgın hastalıkların önlenmesi, enkaz kaldırma ve temel alt
hizmetlerine yardım etmektir. Yer sarsıntısı, yangın, su basması, yer kayması, kaya düşmesi, çığ
ve benzeri tabii afetler zuhurunda 7269 sayılı Kanun ve ekleri hükümleri dâhilinde hareket olunur.

6.5. Sivil Toplum Kuruluşları
Afet ve Acil durumlarda insanların yardımına koşan kuruluşlardan biriside sivil toplum
kuruluşlarıdır. Türkiyede afetlerde ön saflarda yer alan sivil toplum kuruluşları Arama Kurtarma
Araştırma Derneği(AKA), Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi(ARDIM) ve Arama Kurtarma
Teşkilatı’dır (AKUT).
Arama Kurtarma Araştırma Derneği (AKA): Mimar ve mühendislerden oluşan
derneğin asli görevi doğal afetlerde aramanın yapılcağı noktaları belirlemektir. Hesaplarla
insanların aranacağı noktaları belirlerler.
Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi (ARDIM): Doğal afet olması durumunda haber
yaparak insaları bilgilendirirler.
Arama Kurtarma Teşkilatı (AKUT): İlk kurtarma çabaları 1995 yılında Ali Nasuh
Mahruki’nin önderliğinde olup gönüllü dağcıların bir araya gelip Uludağ Keşiştepe’de yapılan
arama çalışma operasyonuna katılarak mahsur kalan kişiler kurtarılmıştır. AKUT’un görevleri şu
şekilde sıralanabilir.


Doğal afetlerde kurtarma operasyonlarına katılmak.



Dağda mahsur kalan insanları yardım etmek.



Yetkileri ve imkanı dahilinde insanlara yardım etmek.



Depremde göçük altında kalanlara yardım etmek.
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Uygulamalar
Bölümde verilen acil durum ve afetlere yönelik kanun ve yönetmelikleri yayınladıkları yıl
itibari ile değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Bölümde verilen acil durum ve afetlere yönelik kanunlar nelerdir?
2) Bölümde verilen acil durum ve afetlere yönelik yönetmelikleri nelerdir?
3) Kızılayın kurulum amacı nedir?
4) Millî Eğitim Bakanlığının acil durum yönetiminde görevi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türkiye’de afet mevzuatı incelenmiştir. Anayasa, kanunlar, tüzükler ve
yönetmenlikler çerçevesinde afet mevzuatı öğretilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) “Türkiye Kızılay Derneği” hangi tarihte kurulmuştur?
a) 1868
b) 1877
c) 1935
d) 1947
2) 19 Ağustos 1999 Depremi’nin ağır sonuçlarının ardından 2000 yılında kurulan
ülkemizde Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetimi faaliyetlerinden sorumlu
tüzel kimlikli kamu kuruluşunun isminin kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
a) DASK
b) FEMA
c) JICA
d) DPR
3) Acil durum yönetimi en son hangi yılda çıkan kaç sayılı kanun ile düzenlenmiştir?
a) 5902 sayılı Kanun, 2009
b) 6331 sayılı Kanun, 2012
c) 6305 sayılı Kanun, 2012
d) 7126 sayılı Kanun, 1958
4) Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak
faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri
belirlemek amacıyla kurulan Deprem danışma kurulunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi
b) Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü
c) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü
d) Sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek 5 üye
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5)

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı
b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı
c) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı
d) Adalet Bakanlığı Müsteşarı
6) Deprem danışma kurulu yılda en az kaç kez toplanır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
7) Aşağıdakilerden hangisi Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevlerinden biri
değildir?
a) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek
b) Başkanlık personelinin özlük işlemlerini yürütmek
c) Başkanlığın idari ve mali hizmetlerini yürütmek
d) Afet ve acil duruma ilişkin kaynakları yönetmek
8) Aşağıdakilerde hangisi AFAD Başkanlık merkez teşkilatı hizmet birimlerinden biri
değildir?
a) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
b) Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı
c) Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı
d) Hukuk Müşavirliği
9) Aşağıdakilerden hangisi İç İşleri bakanlığının afet ve acil durum yöntemindeki
görevlerinden biri değildir?
a) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak,
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b) Kaçakçılık faaliyetlerinin takibini Adalet Bakanlığına devretmek
c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek
d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak
10) Aşağıdakilerden hangisi 5902 sayılı yasada Planlama ve Zarar Azaltma dairesi
başkanlığının görevleri arasında belirtilmemiştir?
a) Ayni, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek
b)Afet ve acil durumlar hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları
yapmak
c) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek
d) Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve
değerlendirmek.

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) a, 4) d, 5) d, 6) d, 7) a, 8) c, 9) b, 10) c
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7. ACİL DURUM PLANLAMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. Acil Durum Planlaması
7.1. Acil Durum Planı Hazırlanmasında Hazırlık Aşaması
7.1.1. Acil Durum Planlama Ekibinin Oluşumu
7.1.3. Program ve Politikanın Belirlenmesi
7.2. Acil Durum Planı Hazırlanmasında Tehlike ve Risk Analizi Aşaması
7.2.1. Risk Analizi
7.2.2. Risk Skoruna Ulaşmak
7.3. Acil Durum Planın Hazırlanması ve Gözden Geçirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Acil Durum Planlaması nedir?

2)

Risk analizi nasıl olmalıdır?

3)

Risk skoru nasıl hesaplanmalıdır?

173

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Acil Durum
tanımlanması

Kazanım

Kazanım
yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Acil Durum Planlaması
Planlamasının
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
kavramı içine giren
“Kaynakça” bölümünde yer alan
bileşenlerin belirlenmesi
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.

Risk analizi açıklanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Risk analizi kavramı
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
içine giren bileşenlerin
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir
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Anahtar Kavramlar
•

Acil durum planlaması

•

Risk analizi

•

Risk skorunun belirlenmesi
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7. ACİL DURUM PLANLAMASI
Acil durum planları olgunun çok boyutlu olması nedeni ile hazırlanırken çok titiz
davranılmalıdır. Bir acil durum planı hazırlanırken etkili, esnek ve ölçeklenebilir yapıda bir plan
yapılmalıdır. İyileştirme ve geliştirme çalışmaları düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Acil durum
planında yer alan bireyler ve kurumlar arasında koordinasyon, işbirliği ve dayanışma acil durumu
planını hazırlayanlar tarafından sağlanmalıdır. Bir acil durum sırasında müdahalenin doğru
yapılabilmesi ancak ve ancak doğru bilgi yönetimi ve iletişim ile mümkündür. Doğru iletişim
mevzuata uygun müdahale yapılmasının da önünü açacaktır.
Ders notumuzun bu bölümünde acil durum planlarının ne şekilde ve nelere dikkat edilerek
hazırlanması gerektiği ayrıntıları ile verilecektir.

7.1. Acil Durum Planı Hazırlanmasında Hazırlık Aşaması
Acil durum planlamasında öncelikle kurumun ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Kurum
hangi sektörde hizmet ediyor? Ne üretiyor? Kaç kişiyi istihdam ediyor? Paydaşları kimler? Olası
bir acil durumda çevreye etkileri neler olacaktır? Nasıl müdahale edilmelidir? Net bir şekilde ortaya
konmalıdır. Bunun içinde doğru ekibin kurulması önceliklidir.

7.1.1. Acil Durum Planlama Ekibinin Oluşumu
Acil durum planlama ekibi oluştururken rasgele bir grup insan seçmek yerine kurumda uzun
yıllar çalışmış aynı zamanda mümkünse danışmanlık da yapabilecek kişiler seçilmelidir. Burada
bir diğer parametrede seçilen çalışanların kuruma bağlılığı, motivasyonu ve yılgınlığı da önemlidir.
Burada kurumun büyüklüğü, faaliyetleri, yürütülen operasyon ya da operasyonlar, kurumun
ihtiyaçları ve kaynaklarına bağlı olarak takımın büyüklüğü değişecektir. Küçük bir kurum için 5-6
kişilik bir ekip yeterli iken, Büyük bir kurumda örneğin üniversitede öncelikle her bölümün içinden
2-3 kişilik çalışanların olduğu fakülte acil durum ekipleri ve bunların üzerinde merkezi bir acil
durum planlama ekibinin oluşturulması zaruridir.
Ekiplerin olabildiğince kurumdaki tüm departmanlardan çalışanları içermesi düzgün ve
doğru bir acil durum planı yaratılmasında fayda sağlayacaktır. Ekipteki herkese görevleri yazılı
olarak bildirilmelidir. Sözlü olarak yapılan görevlendirmeler bir süre sonra acil durum sürecinin
sekteye uğramasına sebep olacaktır. Ekipte kimin hangi görevi aldığı net bir şekilde yazılı olarak
bildirilmelidir. Acil durum planlamasında ekip oluşturmanın faydalarını özetlersek, acil durum
planı ekip oluşumu sürecinde daha çok çalışanın katılımı, daha çok kişinin konuyla ilgilenmesini
sağlayacaktır. Çalışmalara katılımın teşvik edilmesi, çalışmaya katılanların daha çok enerji ve vakit
ayırmalarının sağlanması, sürecin önemi ve görülebilirliğinin artmasını sağlayacaktır. Böylece acil
durum planlarının daha geniş görüş açısıyla değerlendirilmesini sağlayacaktır.
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7.1.2. Kurum içi Yönetim Desteği
Acil durum planlamasında yönetim desteği olmadan yapılan acil durum planları dosya
içerisindeki müsveddelerden öteye geçemez. Dolayısıyla yapılan acil durum planları için kurum
içi üst yönetimden yazılı bir destek taahhüdü alınmasını sağlamak hem plan hazırlama sürecindeki
ekibi motive edecek hem de yapılan acil durum planının başarısını arttıracaktır. Planlama sürecinde
ekipte üst yönetimden temsilerin yer alması da olumlu sonuçlar alınmasına destek olacaktır.

7.1.3. Program ve Politikanın Belirlenmesi
Her kurumda hazırlanacak acil durum planı o kurumun ihtiyaçları doğrultusunda olmalıdır.
Yalnızca ofis işlerinin yapıldığı bir kurum için yapılacak acil durum planı ile böcek ilacı yapımı
yapan bir kimyasal fabrikanın acil durum planı aynı olamaz. Dolayısı ile de yönetim kendi kurumu
için acil durum program ve politikasını belirlemelidir. Yayınlanacak bir belge ile acil durum
planının amacı tanımlanmalı, bunun bütün organizasyonu ilgilendirdiği, ekibin yapısı ve yetkisi
ifade edilmelidir.

7.1.4. Takvim ve Bütçe Yapılması
Acil durum planının belirli bir takvime bağlanması her bir durum için yapılması
gerekenlerin adım adım belirlenmesi gereklidir. Zaman sınırları ve öncelikler tanımlandıktan sonra
kurum içinde belirli aralıkla tatbikatlar yapılmalı eksiklikler varsa giderilmeli, gerekiyorsa
değiştirilmelidir. Acil durum planlaması için yapılacak araştırmalar, doküman hazırlığı, baskı
hizmetleri, seminer ve danışmanlık hizmetleri, diğer masraflar gibi olası harcamalar için bir bütçe
yapılması da zorunludur.

7.2. Acil Durum Planı Hazırlanmasında Tehlike ve Risk Analizi Aşaması
Bu aşamada kurum içindeki her tür ve ölçekteki olası tehlikeler tespit edilir. Bunların
gerçekleşme olasılıkları ve olası etkileri mevcut kapasite ve acil durum müdahale yeteneği
üzerinden değerlendirilir. Burada ilk olarak kurumun acil durumlarla ilgili mevcut durum bilgileri
toplanır. Sonrasında acil durum karşısında destek alınabilecek kurumlar ile irtibata geçilmelidir.
Mevcut Plan ve Prosedürlerin Gözden Geçirilmesi
Bunun için bakılması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.
Tahliye planı
Yangından korunma planı
İşçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürleri
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Çevre ile ilgili prosedürler
Ekipmanların bakım prosedürleri
Koruma ve güvenlik prosedürleri
Sigortalama ile ilgili prosedürler
Finansman ve satın alma prosedürleri
Tesis kapatma, işe ara verme ve tatil etme prosedürleri
Çalışanların iş tanımları
Tehlikeli ve zararlı maddeler prosedürleri
Süreç, imalat ve emniyet değerlendirmesi
Risk yönetim plan ve prosedürleri
Karşılıklı yardım ve iş birliği anlaşmaları
Dışarıdan Destek Alınabilecek Kurumlarla İletişime Geçilmesi
Kurumda yapılan işin nevi her ne olursa olsun acil durum karşısında kurumun olanakları
yeterli olmayacaktır. Bu aşamada hangi kurumlar ile görüşülmesi gerektiği net olarak acil durum
planında açıklanmalıdır. Resmî kurumlar ve diğer kurumların, organizasyonların yetkilileri ile bir
araya gelerek kendi kurumunuzdaki muhtemel tehlikeler, riskler ve harici müdahale olanakları
sorulmalı, öğrenilmelidir. Bu amaçla görüşülebilecek yerler aşağıda listelenmiştir.
Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri(
İl-İlçe Emniyet Müdürlüğü
İl-İlçe Jandarma Komutanlığı
İl-İlçe Belediye Başkanlığı
İl-İlçe İtfaiye Müdürlüğü
İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü
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İl-İlçe Resmî, Özel Hastane Yönetimi
İl-İlçe Kızılay Başkanlığı
İl-İlçe Meteoroloji Müdürlüğü
İl-İlçe Telefon, Elektrik, Su, Doğalgaz İdaresi, Komşu Kurumlar
İl-İlçe Acil Yardım Kurumları (STK’lar dâhil)
Yasal Dayanak ve Gerekçelerin Saptanması
Acil durum planlama hazırlıklarına dayanak teşkil edecek ve uygulamaları tanımlayan
mevzuatın, yasal prosedürün incelenmesi gereklidir. Afet ve acil durumlarla ilgili uygulamalar, iş
ve işçi güvenliği uygulamaları, çevre mevzuatı, yangından korunma önlemleri, yapı ve inşaat
uygulamaları, ulaşım ve taşıma mevzuatı, koruma ve güvenlik hizmeti uygulamaları gibi
incelenebilir. Acil durumlar ilgili mevzuat bölüm 5’te verilmiştir.
Kritik Ürün, Malzeme, Servis ve Hizmetlerin Saptanması
Kurum içerisinde olası acil durumun etkilerinin anlaşılması için kurumda üretilen ya da
tüketilen kritik ürün, malzeme, servis ve hizmetlerin saptanması gereklidir. Bu sebeple kurum için
acil durum planlaması yapılırken aşağıdaki konular gözden geçirilmelidir.
- Üretim için ürünler, hizmetler, malzemeler, işgücü ve donanım desteği
- Çeşitli kiralama hizmetleri veren firmalar, üreticiler ve tedarikçiler tarafından sağlanan
mal ve hizmetler
- Kurum için kritik önemi olan enerji, su, gaz, elektrik, kanalizasyon, haberleşme, nakliye
ve ulaşım hizmetleri
- Kurumun faaliyetini sürdürmesi, işlerin devam etmesi için gerekli olan personel, donanım
ve yapılması gereken işlerin saptanması
Kurum içinde var olan kaynaklar ve Kurum kapasitesinin saptanması
Herhangi olası bir acil durumda gerekecek kaynaklar ve kapasiteler saptanmalı ve acil
durumlar karşısında derhâl kullanılabilecek hâle getirilmelidir. Bunlar:
Ekip ve Personel: Acil durum ekipleri oluşturunuz. Acil durum organizasyonunu kurunuz.
Ekipman: Acil durum ekiplerinin kullanacakları, kullanmaları gereken uygun malzeme ve
donanımı tedarik ediniz ve ekiplerin kullanımının temini
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Tesis, Kurum, Bina: Acil durum yönetim merkezi/kriz merkezi, ilkyardım merkezi,
sığınaklar, geçici barınaklar, basın brifing merkezi, misafirhaneler, bina içi ve bina dışı alternatif
binalar, alternatif hizmet binaları önceden tanımlanmalıdır.
Yönetim ve İşletme Organizasyonu: Yönetim ve işletme, operasyon, organizasyonla ilgili
eğitimler, tahliye planları, her tür destek sistemleri önceden tanımlanmalıdır.
Yedek Sistemler: Kurum içi kaynakları kullanarak yedek sistemler, destek elde etme
düzenlemeleri ve diğer kurumlardan aşağıdaki gibi konularda destek alınması için düzenleme
yapılmalıdır.

7.2.1. Risk Analizi
Acil durum planının hazırlanması ile risk analizi benzer gözükseler de aslında bağımsız
süreçlerdir. Burada risk analizi için ayrı bir ekip kurulmalı daha önce varsa kurulmuş acil
durumlara hazırlık ekibinden de şirket içerisindeki tehlikeler, çalışanların durumu (örneğin engelli,
hamile, çalışanlar gibi) hakkında bilgi temin edilmelidir.
İkinci aşamada şirket içerisindeki mevcut tehlikeler ortaya konmalıdır. Bunlar;
1. Yangın
2. Deprem
3. Sel/su baskını
4. Yoğun kar yağışı
5. Toplu gıda zehirlenmesi
6. Fırtına
7. Heyelan
8. Kimyasal madde kazaları
9. Parlayıcı ve patlayıcı madde kazaları
10. Radyasyon kazaları
11. Anarşik olaylar
12. İletişim sistemini çökmesi
13. Bilgisayar sisteminin çökmesi
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14. Ana müşteri veya tedarikçilerin kaybedilmesi
15. Büyük üretim arızaları
16. Enerji kesilmesi
17. Sabotaj
18. İş kazası
19. Trafik kazası
20. Salgın hastalık
21. Seferberlik hâli
22. Kurumda olabilecek acil durumlar
23. Kurumun bulunduğu mekânda, bölgede, yerleşimde olabilecek acil durumlar
Ayrıca kurum içinde tutulmuş diğer kayıtlar ve diğer kurumlardan alınabilecek kuruma ait
tehlike bilgileri de toplanmalıdır. Bunlar kısaca;
Tarihî Kayıtlar: Bulunulan yerde, kurum ve çevresinde hangi olaylar, acil durumlar,
afetler, gerçekleşmiştir.
Coğrafi Konum: Bulunulan yerde neler olduğunu, nelerin olabileceğini araştırılmalıdır.
Sel/su baskını alanlarına yakınlık, fay hatlarına yakınlık gibi.
Teknolojik: Arızadan kaynaklanabilecek hususları araştırılmalıdır. Yangın-patlamatehlikeli madde kazaları, güvenlik sistemlerinin devre dışı kalması, haberleşme arızası-kesintisi,
bilgisayar sistemi arızaları, soğutma-ısıtma sistem arızaları gibi.
İnsan Kaynaklı Sorunlar: İnsan hatası (zayıf ve yetersiz eğitim, yetersiz bakım-onarım,
dikkatsiz ve güvensiz çalışma, aşırı yorgunluk ve uykusuzluk, sigara, alkol, uyuşturucu
alışkanlıkları gibi) sonucu olabilecek sorunlar araştırılıp tespit edilmelidir. Çalışanlara mesleki ve
teknik eğitim verilip verilmediği araştırılmalıdır. İnsan hatası işyerindeki kazaların, hadiselerin,
acil durumların oluşmasında önemli hatta en önemli sebeplerdendir. İnsan hatalarına sebep olan
faktörleri tespit edilmelidir.
Fiziksel Şartlar: Kurumun fiziki durumunu (konum, olması gereken emniyet tedbirleri,
zemin yapısı, havalandırması ve aydınlatması) belirlenmelidir. Binaların proje ve yapım hatalarının
olup olmadığını, fiziksel şartların güvenlik gereksinimini arttırıp arttırmadığını araştırılmalıdır.
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İdari Düzen: Hangi tehlikeler ve acil durumlarla uğraşmakla, hangilerine müdahale
etmekle yükümlü olunduğu araştırılmalıdır.
Tehlikelerin, Acil durumların Olma Olasılıklarının Tahmini
Doğru bir acil durum planlaması için kurum içerisinde ve dışarısında gerçekleşecek Hem
kurumdan kaynaklanabilecek hem de kurum dışından kaynaklanabilecek olasılıkları
araştırılmalıdır. İlk defa olasılıklar tespit edilirken öznellikten kaçınmak pek mümkün olamasa da
tehlike ile acil durumla ilgili araştırma yaparak tehlike profilini çıkartılması hâlinde objektif karar
vermeye doğru adım adım yaklaşılır.
İnsanlara ve İşyerindeki Mülklere, Üretime Etkilerinin Değerlendirilmesi
Her tehlikenin insanlara etkisi analiz edilmelidir. Yaralanma ve ölüm olasılığı gibi.
Tehlikeye maruz kalma şablonunda insan etkisi sütununda bir derecelendirme yapılmalıdır. 1
düşük 4 yüksek olasılığı gösteren 1’den 4’e sınıflandırma kullanılabilir.
Her tür tehlikenin işyerindeki mülklere ve üretime etkisi dikkate alınmalıdır. Burada 6331
sayılı yasada da belirtildiği üzere söz konusu tehlike öncelikle ortadan kaldırılmaya çalışılmalı,
mümkünse ikame edilmeli, değilse bu tehlikeli maddenin kullanım miktarı azaltılmalı bunlara
maruz kalan personel sayısı azaltılmalı öncelik yine toplu korunma tedbirlerine verilmeli en son
olarak tüm personele kişisel koruyucu donanımları yaptıkları işe uygun olarak temin edilmelidir.
Öngörülen Tehlikelerin Olma Olasılığının Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Burada ilgili tehlike doğru biçimde değerlendirilmelidir. Çalışana, o sırada kurumda
bulunan ziyaretçiler de dâhil tüm kişilere ve kurumda yapılan işe etkisi risk analizi cetvelinde ilgili
sütunda 1 düşük, 4 yüksek olacak şekilde 1 den 4 e kadar sınıflandırma yapılabilir. Bu
değerlendirme 1’den 3’e ya da 1’den 20’ye kadar da olabilir burada kurumun duyarlılığı devreye
girecektir. Aşağıdaki etkileri değerlendirilmelidir:


İşe ara verme işin kesilmesi



İşe gelemeyen işçiler



Tesise, kuruma, binaya ulaşılamaması



Kontratların ve anlaşmaların yerine getirilememesi



Ceza ve yasal masraf ödemesiyle karşılaşma



Kritik malzeme, kritik mal ve hizmetlerin kesintiye uğraması



Mal ve hizmet dağıtımın kesintiye uğraması
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Yukarıda da belirtilen etkileri değerlendirirken, sınıflandırırken Acil Durum Yönetimi dersi
kapsamında verilen aşağıdaki ölçütler kullanılabilir.
1: Önemsiz (Mekânın veya insanların veya işin %10’undan daha azını etkilemesi)
2: Sınırlı (Mekânın veya insanların veya işin %10 ila %25’ini etkilemesi)
3: Kritik (Mekânın veya insanların veya işin %25 ile %50’sini etkilemesi)
4: Felaket (Mekânın veya insanların veya işin %50’sinden fazlasını etkilemesi)

7.2.2. Risk skoruna ulaşmak
Risk skoruna ulaşmak için ‘olasılık skorları’ ile ‘toplanarak bulunan etki skorları’ çarpılır.
Risk= Olasılık x Etki(Şiddet) Olasılık ve Etkiler x,y ekseninde risk matrisinde gösterildikten
sonra öncelikler belirlenmiş olur. Risk analiz çalışması sonucunda en yüksek puanı alan riskten
başlamak üzere alınacak tedbirleri ve iyileştirme faaliyetlerinizi planlanmalıdır.

7.3. Acil Durum Planın Hazırlanması ve Gözden Geçirilmesi
Yukarıda belirttiğimiz oluşturduğumuz acil durum ekibi bölüm 7.2.’de verilen risk analizini
tamamladıktan sonra hazırladığı planı yazılı hale getirip, üst yönetime sunar. Doğal olarak
işetmedeki mevcut kolay halledilebilir (uygun yerlere uyarı levhalarının asılması, gibi) tespitlerin
yanı sıra işletmenin bazı noktalarındaki üretimler için ikame yapılması öngörüsü üst yönetim
tarafından hayata geçirilmelidir.
Bu süreçte yine yapılan acil durum planının gerçek hayata olan uyumu pratik edilmelidir.
Bunun için diğer paydaşlarla irtibata geçilmeli örneğin yangın tatbikatı yapılmalıdır. Yine bu
süreçte acil durum ekipleri 6331’da belirtildiği üzere kurulmalı bunlara gerekli eğitimlerin
verilmesi sağlanmalıdır. Örneğin personelin yangın ve ilk yardım eğitimi alması sağlanmalıdır.
Pratikte gerçekleştirmeye çalışılan tedbirlerin uyumsuzluğu söz konusu ise derhâl bu durum
yeniden gözden geçirilip düzenlenmelidir. Planların tüm bölümlere dağıtılması unutulmamalıdır.
Bu departmanlardan yapılacak dönüşler muhakkak değerlendirilmelidir.
Yapılan acil durum planları mümkünse 12 ayda bir revize edilmelidir. Bu mümkün değilse
29 Aralık 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinin
tehlike sınıfına uygun olarak çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta 4 yılda bir ve az
tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yenilenen risk değerlendirme formları ile beraber yeniden muhakkak
değerlendirilmelidir.
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Uygulamalar
Yaşadığınız bölgede olabilecek doğal tehlikeleri ve acil durumları yazınız. Mevcut
tehlikelere karşı acil durum planlaması yapınız. Hangi kurumların bir arada çalışması gerektiğini
belirtiniz.
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Uygulama Soruları
1) Acil durum planı ne şekilde yapılmalıdır?
2) Acil durum plan entegrasyonu nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durum planları, entegrasyonu ve paydaşları verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlaması ekibinde yer alması diğerlerine göre
daha az uygundur?
a) Kurum üst yöneticisi
b) Mühendis
c) Tekniker
d) Ziyaretçiler
2) Acil durum planı yapılırken hangisi göz önüne alınmaz?
a) Tahliye planı
b) Yangından korunma planı
c) İşçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürleri
d) İşyerinin yıllık güneş alım miktarı
3) Acil durum planı hazırlanmasında hazırlık aşamasında aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz?
a) Acil durum planlama ekibinin oluşması
b) Acil durum program ve politikanın belirlenmesi
c) Takvim ve bütçe hazırlanması
d) Yönetim desteği aranmaksızın departman analizi yapılması
4) Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlamasında takvim ve bütçe yapılması ile
hedeflenenler arasında değildir?
a) Zaman sınırları ve öncelikler tanımlanması
b) Tatbikatların belirli bir düzene dâhil edilmesi
c) Acil durum planlamasındaki politikanın belirlenmesi
d) Danışmalık hizmeti alabilmek için bütçe ayrılması
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5) Acil durum planlamasında kurumun hangi temel bilgilerine ulaşmak gereklidir?
a) İstihdam ettiği çalışan sayısı
b) Kurumun üretim biçimi
c) Kurumun ne ürettiği
d) Kurumun üst yönetici kadro sayısı
6) Acil durum planlaması yapılırken kurum içi yönetim desteği ile hedeflenen nedir?
a) Plan hazırlama sürecindeki ekibi motive etmek
b) Planın olası başarısını azaltmak
c) Planın sadece yönetimin istekleri doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak
d) Planı yöneticiye veya yönetici vekilinin hazırlamasını sağlamak
7) Kurumlar için yapılan Acil durum planları hangi durumda diğer durumlara nazaran
revize edilmese de olur?
a) Kurumda üretim biçimi değiştiğinde
b) Kurumda üretilen ürün değiştiğinde
c) Kurum binası değiştiğinde
d) Kurumdan çalışan güvenlik görevlileri emekli olduğunda
8) Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekibi oluşturulurken dikkate alınacak özelliklerden
biri değildir?
a) Ekiplerin olabildiğince kurumdaki tüm departmanlardan çalışanları içermesi
sağlanmalıdır.
b) Ekipte gönüllülere yer verilmemelidir.
c) Ekipte çalışanlara görevleri yazılı olarak verilmelidir
d) Ekipte çalışanlara üst yönetimin desteği yazılı olarak ifade edilmelidir.
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9) Aşağıdakilerden hangisi acil durum planı hazırlamasında tehlike ve risk analizi
yapılırken gözden geçirilen mevcut plan ve prosedürlerden biri değildir?
a) Finansman ve satın alma prosedürleri
b) Tesis kapatma, işe ara verme ve tatil etme prosedürleri
c) Çalışanların medeni durumları
d) Tehlikeli ve zararlı maddeler prosedürleri
10) Aşağıdakilerden hangisi insan hatasına sebep olan insan kaynaklı faktörlerden biri
değildir?
a) Alkol alışkanlığı
b) Havalandırma
c) Aşırı yorgunluk
d) Uykusuzluk

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) d, 4) c, 5) d, 6) a 7) d, 8), 9) c, 10) b
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8. ACİL DURUM YÖNETİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURULMASI GEREKLİ HUSUSLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. Acil Durum Planlaması
8.1. Acil Durum Plan Türleri ve Entegrasyonu
8.2. Acil Durum Plan Hazırlama Süreci
8.2.1. Organizasyon Süreci
8.2.2. Analiz Süreci
8.2.3. Kapasite Geliştirme Süreci
8.2.4. Entegrasyon Süreci
8.3. Acil Durum Planlarında Kullanılacak Varsayımlar
8.4. Planın Takibi, Geliştirilmesi, Güncellenmesi, Eğitim ve Tatbikatlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Acil durum planlaması nedir?
2) Acil durum planı entegrasyonu nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanım
yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Acil durum planlaması
Acil Durum Planlamasının
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
kavramı içine giren
Tanımlanması
“Kaynakça” bölümünde yer alan
bileşenlerin belirlenmesi
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.
Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Acil
durum
plan
Acil
Durum
Plan
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
entegrasyonu içine giren
Entegrasyonun Açıklanması
“Kaynakça” bölümünde yer alan
bileşenlerin belirlenmesi
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Acil durum planlaması

•

Acil durum plan entegrasyonu

•

Yönetmelik

194

8. ACİL DURUM PLANLAMASI
Acil durum planlaması tüm bireyler ve tüm kurumlar için herhangi bir acil durum gerektiren
olay karşısında ne yapmaları gerektiği konusunda yönlendirmede önemli bir süreçtir. Bu anlamda
Cumhuriyetimizin ilk yıllarından bu yana afet ve acil durumlar karşısında uyulması gerekenler ile
ilgili pek çok yasa ve yönetmelik yayınlanmıştır. 18 Haziran 2013 tarihli 28681 sayılı İşyerlerinde
acil durumlar hakkında yönetmelik de bunlardan biridir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
ait iş sağlığı ve güvenliğinin denetlenmesine dair çıkan diğer yönetmelikler ile beraber 6331 sayılı
Yasa’ya dayanılarak yayınlanmıştır. Bu bölümde sektörde çalışmayı hedefleyen öğrencilerimize
yönetmeliğin ilgili maddeleri kısaca tanıtılacaktır. Bu yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum
planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri
konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu
konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Bu yönetmeliğin 4 Maddesi’nde acil durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında
meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal
afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları olarak tanımlanmıştır.
Aynı yönetmelikte acil durum planı: işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak
iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan olarak verilmiştir.
Bu yönetmelik ile acil durumlara ilişkin işveren (Madde 5) ve çalışanların (Madde 6)
yükümlülükleri netleştirilmeye çalışılmıştır.
İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak
meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden
değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.
b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapar.
ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan
işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma,
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu
konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
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e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında,
işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz
durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile
ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.
g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi
gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.
(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin
konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirlere uymak.
b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin
sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın
amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.
c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine
intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.
ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye
düşürmeyecek şekilde davranmak.
(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir
tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların
önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine
imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları
müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.
Aynı yönetmeliğin 7. Maddesi’nde acil durum planının hazırlanması ile ilgili hususlar
verilmiştir.
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Acil durum planı
MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından
başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye
yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi
aşamaları izlenerek hazırlanır.
Acil durum planı yapılmaya başlanmadan önce acil durum oluşturabilecek durumlar
belirlenmelidir. Yönetmeliğin 8. Maddesi’nde acil durumları belirlemede dikkat edilecek hususlar
şöyle verilmektedir;
a) Risk değerlendirmesi sonuçları
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali
d) Sabotaj ihtimali
Yukarıda belirtilen konular üzerinden hazırlanan acil durum planında işveren, belirlediği
mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini
sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere
tedbirler belirlenirken gerekli olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır. Burada alınacak
tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas alır (Madde 9/ Önleyici
ve sınırlandırıcı tedbirler).
İşveren işyerinde meydana gelebilecek acil durumlar sırasında uyarı verme, arama,
kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil
durum müdahale yöntemlerini belirler ve yazılı hale getirir. Acil durumda tahliye sonrası, işyeri
dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sayım da dâhil olmak üzere gerekli
kontroller yapılır. İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi hâlinde çalışanların bu
durumun olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri
amacıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara
önceden gerekli talimatları verir. İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye
esnasında refakat edilmesi için tedbirler alınır (Madde 10).
İşyerinde Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve
2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
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oluşturulurken çalışanlar dışında müşteri, ziyaretçi gibi işyerinde ulunması muhtemel diğer kişiler
de göz önünde bulundurulur (Madde 10).
Bu yönetmeliğin en önemli maddelerinden biri de 11. Madde’de verilmiştir. Burada acil
durum sırasında işyerinde çalışan kişi sayısı ile acil durum sırasında oluşturulması gereken acil
durum ekiplerinin yapıları verilmiştir. Buna göre;
(1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğ’de belirlenmiş olan çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek
elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması hâlinde, tehlike
sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.
(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar
konularına göre ekipler hâlinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur.
(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere
çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.
(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada
belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.
Acil durum planlarının dokümante edilmesinin önemi 7. Bölümde de verilmiştir.
Yönetmeliğin 12. Maddesi acil durum planının dokümantasyonun hangi konuları kapsaması
gerektiği şu şekilde verilmiştir;
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.
b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.
c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.
ç) Belirlenen acil durumlar.
d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.
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e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.
f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:
1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının
bulunduğu yerler.
2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.
3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması hâlinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı
tahliye planı.
4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı
ve iletişim bilgileri.
5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri
dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.
(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her
sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek
ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.
(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek
yerlerde asılı olarak bulundurulur.
Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve
uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır,
denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen
tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren
tatbikat raporu hazırlanır. Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan
deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Birden fazla
işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu
ile yürütülür (Madde 13 / Tatbikat).
İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya
çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi hâlinde etkinin büyüklüğüne göre acil
durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Ayrıca hazırlanmış olan acil durum planları; tehlike
sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda
bir yenilenir (Madde 14 / Acil durum planının yenilenmesi).
Acil durumlar karşısında çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi işverenin sorumluluğu
olarak yönetmeliğin 15 maddesinde şu şekilde verilmiştir.
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(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele,
ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum
planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile
ilgili özel olarak eğitilir. 11’inci Madde’nin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara,
eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi hâlinde bu durum
işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.
Ayrıca yine bu yönetmelikte büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı hazırlanması
(Madde 16), Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planlarının hazırlanması (Madde
17), Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları (Madde 18)
ve Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması (Madde 19) başlıklarına da
değinilmiştir.

8.1. Acil Durum Plan Türleri ve Entegrasyonu
Acil durum planları genel olarak stratejik, taktik ve operasyonel yaklaşımla hazırlanır.
Stratejik planlar, kurum ve kuruluşların orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve
politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, hedeflerine ulaşabilmek için izlenecek
eylem ve yöntemler ile kaynak dağılımını içerir. Örneğin Türkiye afet yönetimi strateji belgesi.
Taktik planlar; rolleri, sorumlulukları, görevleri tanımlar ve hizmet gruplarının yapacakları
çalışmalar ile eylemleri ifade eder. Örneğin Türkiye afet müdahale planı, Türkiye afet risk azaltma
planı, Türkiye afet iyileştirme planı
Operasyonel planlarda ise personel, ekipman ve kaynak yönetimi gibi detaylar yer alır.
Örneğin İl afet müdahale planı, Yerel düzey hizmet grubu operasyon planı gibi (TAMP, 2013).
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), taktik yaklaşımla hazırlanmış olup afet ve acil
durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak, hizmet grupları ve koordinasyon
birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamaktadır. TAMP, ulusal ve yerel boyutta afet ve
acil durumlarda müdahale çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan bir üst plan olarak
muhtemel afet ve acil durumların türü ve ölçeğine göre uyarlanabilir, esnek ve modüler yapıya
sahip müdahale organizasyon sistemini açıklamaktadır(TAMP, 2013).
Hizmet gruplarının ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlar kendi hizmet
alanlarında, destek çözüm ortakları ile birlikte ulusal hizmet grubu planlarını taktik yaklaşıma göre
hazırlayacak ve bu planlarda hizmet grubu ekiplerini oluşturarak her bir ekibin görev, yetki,
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sorumluluk ve iş akışlarını belirleyecektir. Ayrıca AFAD Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
tarafından Afet ve Acil Durumlarda Medya İletişim Planı hazırlanacaktır(TAMP, 2013).
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliğinde yer alan büyük ölçekli doğal
afetler, toplu nüfus hareketleri, yangınlar, teknolojik kazalar, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
nükleer kazalar veya olayları, hava ve deniz aracı kazaları, tehlikeli ve salgın hastalıklar konuları
ile ilgili olay türleri dikkate alınarak görev yapacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar belirtilmiştir.
Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu TAMP kapsamında hangi olay türlerine yönelik ulusal
düzeyde plan hazırlanacağına karar verir. İlgili kurumlar kararın tebliğinden itibaren altı ay içinde
planlarını hazırlar. Ulusal düzey hizmet grubu planlarında afet türlerinin tamamı dikkate alınarak
planlama ve kapasite geliştirme yapılmalıdır. Bu hususta çalışması gereken hizmet grupları
aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, hizmet grubu planlarında afet türlerine yönelik görevler
belirtilmelidir(TAMP, 2013).
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Olay Türü- Hizmet Grupları Tablosu (Kaynak: TAMP 2013)
OLAY TÜRÜ

YER ALMASI GEREKEN HİZMET GRUPLARI

Su baskını

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji,
Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık,
Teknik Destek, Zarar Tespit

Baraj patlaması

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji,
Barınma, Hasar Tespit, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve Hayvancılık,
Teknik Destek, Zarar Tespit

Orman yangını

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji,
Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve
Hayvancılık, Teknik Destek, Zarar Tespit

Sanayi yangınları

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı, Enerji,
Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar
Tespit, KBRN

Toplu
nüfus Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve
Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme, Yangın, Zarar Tespit
hareketleri
Siber saldırı

Teknik Destek, Güvenlik ve Trafik, Haberleşme, Enerji, Zarar Tespit

Kimyasal

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı,
Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve
Hayvancılık, Zarar Tespit

Biyolojik afetler Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
ve
Salgın KBRN, Nakliye, Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Alt Yapı,
Enerji, Barınma, Hasar Tespit, Yangın, Enkaz Kaldırma, Gıda Tarım ve
Hastalıklar
Hayvancılık, Zarar Tespit
Radyolojik
ve Haberleşme, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, KBRN, Nakliye,
Sağlık, Tahliye Yerleştirme ve Planlama, Enerji, Barınma, Beslenme,
nükleer kazalar
Yangın, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Zarar Tespit
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Kuraklık

Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sağlık, Alt Yapı, Zarar Tespit

Deprem

Tüm Hizmet Grupları

Ulaşım kazaları

Haberleşme, Ulaşım Alt Yapı, Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma,
Nakliye, Sağlık, Enerji, Enkaz Kaldırma, Teknik Destek, Zarar Tespit

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kurulan ilçelerde il afet müdahale planı dikkate
alınarak ilçe afet müdahale planları hazırlanır. İl afet müdahale planı İAADM tarafından, ilçe
AADYM olmayan ilçeleri de dikkate alacak şekilde hazırlanacaktır. Ulusal düzeyde ana çözüm
ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşun il teşkilatı, yerel düzeyde il hizmet grubu operasyon planını
diğer destek çözüm ortakları ile birlikte hazırlayacaktır. Operasyon planlarında; haberleşme
sistemi ve bilgileri, toplanma yerleri, intikal planlaması, rapor ve form örnekleri, müdahale
çalışmalarında ekipler ve alt ekiplere görevlendirilecek personel, alet, ekipman, araç, gereç vb.
kaynak envanterleri, is akışları, vardiya planlaması ve standart operasyon prosedürleri yer alacaktır.
Bu planlar il afet müdahale planına eklenecektir (TAMP, 2013).
Ulusal ve yerel düzeyde, hizmet grubu ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşların
planların hazırlanmasında göz önünde bulundurmaları gereken hususlar aşağıdaki gibidir (TAMP,
2013):
- Görev sırasında karşılaşılabilecek tehlike ve riskleri mümkün olduğunca belirlemek,
- Kendi hizmet grubunun sorumluluk alanında bulunan tüm imkân ve kabiliyetleri güç ve
kaynak olarak tespit etmek,
- Görev sırasında karşılaşılacak risk ve zararları azaltmak amacıyla mümkün olduğunca
kapasiteyi geliştirmek,
-Tüm afet ve acil durumlara karşı her seviyede hazırlıkları ifa etmek,
- İlgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
- Tüm bilgileri düzenli olarak güncellemek,
- Görev alanına giren konularla ilgili eğitimler ve tatbikatlar düzenlemek ve ilgili diğer
tatbikatlara katılmak,
Hizmet grubu ve ekiplerin kurulusu, görevleri, çalışma usul ve esaslarını ayrıntılı bir şekilde
düzenlemek, ulusal ve yerel düzey ekipler tarafından uygulanmasını sağlamak.
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8.2. Acil Durum Plan Hazırlama Süreci
Plan hazırlama süreci
1.

Organizasyon,

2.

Analiz,

3.

Kapasite geliştirme ve

4.

Entegrasyon

süreci olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Süreçler aşağıda açıklanmıştır (TAMP,
2013).

8.2.1. Organizasyon süreci
Organizasyon süreci şu adımlardan oluşmuştur (TAMP, 2013);
Hizmet grubunun oluşturulması: Hizmet grupları ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve
kuruluş ve destek çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.
Hizmet grubunun süreç analizinin yapılması: Yapılacak hizmetlerle ilgili olarak afet öncesi,
sırası ve sonrasında yapılacak görev ve çalışmalar belirlenecektir.
Hizmet grubunun kendi içinde süreç analizi çerçevesinde iş bölümü yapması: Süreç analizi
sonucunda belirlenen görev ve çalışmalar hizmet grubunda yer alan kurum ve kuruluşlar arasında
açıkta bırakılan hiç bir görev kalmamak kaydıyla paylaşılacaktır.
Hizmet grubu ekiplerinin kurulması: Yapılacak çalışmaların niteliğine göre ekipler teşkil
edilerek her bir ekibin organizasyon, planlama ve yönetim seklinin belirlenmesi gerekmektedir.
Olay seviyesi açısından gereken sayıda alt ekip oluşturulması önem arz etmektedir.

8.2.2. Analiz Süreci
Türkiye Afet Müdahale Planı, 2013 ‘de analiz süreci şu şekilde verilmiştir.
Hizmet grubunun kaynak-envanter tespiti: Afet ve acil durumlarda söz konusu hizmetin
(örneğin defin hizmetleri) yapılabilmesi için afet bölgesine merkezden ve tüm illerden ulaştırılacak
personel, araç, gereç, malzeme, alet, ekipmanın (örneğin; cenaze nakil aracı, tabut, ceset torbası
vb.) belirlenmesi,
Hizmet gruplarının birbirleri ile iş birliğinin belirlenmesi ve düzenlenmesi
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Hizmet grubu saha destek ekiplerinin intikal planlaması: Afet bölgesine gidecek ekiplerin
bölgeye nasıl ulaşacaklarının planlanması,
Hizmet grubu destek kaynaklarını intikal planlaması: Afet bölgesine gidecek araç, gereç,
teçhizat, alet ve ekipmanın bölgeye nasıl ulaştırılacağının planlanması,
Hizmet grubu 0. dakika planlaması: Afet olduğu anda hizmet grubu personelinin ilk andan
itibaren ne yapacağının planlanması,
Hizmet grubu acil durum irtibat numaralarının tespiti: Afet ve acil durumlarda hizmet
grubunun öncelikle irtibat kurması gereken kişi ve birimlerin her türlü iletişim bilgilerinin
belirlenmesi ve önceliklendirilmesi,
Bakanlıkların afet ve acil durum yönetim merkezlerinin teşkili: Bakanlıkların afet ve acil
durum yönetim merkezlerinin standartlara uygun hale getirilerek sürekli 24 saat esasına göre çalışır
halde tutulması, gerekli bilişim ve iletişim altyapılarının kurulması,
Hizmet grubunun raporlama ve haberleşme usullerinin tespiti: Afetin ilk anından itibaren
söz konusu hizmetle ilgili talep edilecek raporların formatlarının belirlenmesi, raporlama
adreslerinin ve prosedürlerinin belirlenmesi, haberleşme usullerinin tespiti.

8.2.3. Kapasite Geliştirme Süreci
Kapasite geliştirme süreci senaryo çalışmalarının yapılması ile başlar. Kurumun yetkinliği
farklı senaryolar ile sınanır. Hazırlanan senaryo sonuçlarına göre kurumda kapasitenin yetersiz
kaldığı noktalar (personel, malzeme, ekipman vb.) geliştirilir, arttırılır. Kapasite artırımı için
projeler ve finansman takviminin belirlenir ve sonuçta organizasyon ve analiz süreçleri sonrası
planlar kâğıda dökülür (TAMP, 2013).

8.2.4. Entegrasyon Süreci
Entegrasyon sürecinde hazırlanan acil durum planları tüm hizmet grupları iletilir ve dâhil
olmaları sağlanır. Bu süreçte farklı birimlerden gelen acil durum planları da bütünleştirilir.
Ulusal düzey hizmet grubu sorumlusu bakanlığın yerel teşkilatları tarafından hazırlanacak
operasyonel planların il afet müdahale planlarına entegrasyonu sağlanır.
Acil durumlar için ihtiyaç duyulan konularda mevzuat değişikliği için yapılacak çalışmalar,
hizmet gruplarının personel, haberleşme, mesaj, bilgi aktarımı, raporlara ve envanterlere ulaşımı
sağlayacak ortak bilgi işlem portalı hazırlanır. Acil durum planlarına yönelik eğitimler ve masa
başı ve saha tatbikatları yapılır (TAMP, 2013).
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8.3. Acil Durum Planlarında Kullanılacak Varsayımlar
Afet ve acil durum planlarının hazırlanmasında dikkate alınacak başlıca varsayımlar
şunlardır (TANP, 2013):
- Muhtemel afetin geçmiş yıllarda o bölgede meydana gelen en büyük çaplı afetten daha
büyük ve yaygın olabileceği, geçmişte bilinen afet hasarı olmasa dahi afet tehlike haritasındaki
olası afetlerin meydana gelebileceği,
- Küresel ısınma, iklim değişikliği, kuraklık gibi yavaş gelişen doğal afetlerin süreç içinde
daha önceden hiç yaşanmamış sonuçlar oluşturabileceği,
- Afetlerde yangınların çıkabileceği, sanayi ve enerji tesislerinde yangın, patlama, kimyasal
sızma, akaryakıt veya petrol sızıntısı ve gaz kaçakları gibi ikincil afetler meydana gelebileceği,
aynı anda birden fazla afetle birden mücadele edilmesi gerekebileceği,
- Zarar gören binaların çok olabileceği, açıkta kalan ailelerin barınma problemlerinin
artabileceği,
- Afet bölgesi ve dışında ulaşım talebinin artabileceği,
- Ulaşım yollarında ve tesislerinde hasarlar meydana gelebileceği, ulaşımın bir süre
aksayabileceği veya durabileceği,
- Barajların, santrallerin, akaryakıt depo ve tesisleri ile diğer önemli bina ve tesislerin hasar
görebileceği veya tamamen yıkılabileceği, bu hasarlardan kaynaklanan can, mal kayıplarının
olabileceği,
- İletişim ve haberleşme sistemlerinin kesintiye uğrayabileceği,
- Elektrik, doğalgaz, içme suyu, arıtma ve kanalizasyon tesislerinin ağır hasar görebileceği
ve çalışamaz hale gelebileceği, bu durumun susuzluğa ve salgın hastalıklara yol açabileceği,
ısınma, aydınlatma ve enerji sorunlarının ortaya çıkabileceği,
- Afetin, gece veya sabaha karşı meydana gelebileceği, mesai saatleri içerisinde veya tatil
günlerinde, kış veya yaz şartlarından birisinde olabileceği,
- Hasarın büyük olabileceği, enkaz altında insanların kalabileceği,
- Kuvvetli artçı veya başka depremler sonucunda binaların hasar düzeyinin artabileceği
hatta yıkılabileceği,
- Gıda, ilaç, ısınma, barınma vb. temel ihtiyaçlarda sıkıntılar meydana gelebileceği,
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- Hükümet binası, sağlık ve eğitim tesisleri gibi kritik tesislerin hasara uğrayabileceği,
- Görevli personel ve ailelerinin de afetten etkilenebileceği,
- Afet bölgesinde görevlendirilen ekiplerin de barınma, ısınma, yiyecek ve içecek
ihtiyaçlarının olabileceği,
- Afet bölgesinde asayiş sorunlarının olabileceği, toplumsal olayların olabileceği,
- Yiyecek, içecek, giyecek, barınma ve benzeri acil yardım ihtiyaçlarının belirlenmesinde
ve temininde acil yardım süresinin 15 günden daha fazla olabileceği,
- Kış ve yaz şartlarının genel hayatı etkileyecek derecede olumsuz geçebileceği, yaz
aylarında gerçekleşen bir afetin etkilerinin kış aylarında da devam edebileceği,
- Afetin ve varsa ikincil afetlerin etki alanının birden fazla ili kapsayacak büyüklükte
olabileceği, bu nedenle destek illerin de yardımına ihtiyaç duyulabileceği,
- Olay bölgesinde incinebilir gruplar ve yabancı uyruklu kişilerin olabileceği,
- Kontrolsüz nüfus hareketlerinin olabileceği,
- KBRN tehdit ve tehlikelerinin olabileceği,
- Karantina önlemlerinin gerekebileceği,
- Tahliye ve yerleştirme gerekebileceği,
- Kültürel ve tarihi mirasın etkilenebileceği,
- Komşu ülkelerde yaşanabilecek afetlerin ülkemizi de etkileyebileceği,
- Yaşanan afetler sonrası ekonomik krizlerin tetiklenebileceği.
Yukarıdaki varsayımlar, genel olup bölgenin zarar görebilirliği dikkate alınarak
oluşabilecek her afet için somut varsayımlar tespit edilmeli ve planlar bu değerlendirmeler
doğrultusunda yapılmalıdır (TAMP, 2013).

8.4. Planın Takibi, Geliştirilmesi, Güncellenmesi, Eğitim ve Tatbikatlar
Hizmet grubundan sorumlu ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluş hazırlayacağı
ulusal düzey hizmet grubu planını ve eklerini, personel, malzeme, araç, gereç vb. ihtiyaçları
yönünden takip eder. Bu konularda eksiklik ve/veya değişiklikler meydana geldiğinde planı ve
eklerini güncelleştirir. Plan, ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikatlar, gelişen yeni teknolojiler ve
yapılan görevler dikkate alınarak geliştirilir (TAMP, 2013).
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TAMP, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunca onaylanır. Ulusal düzey hizmet grubu
planları birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık bünyesinde
oluşturulacak birim tarafından incelenerek onay aşamasına getirilir, Başbakan veya Başkanlığın
bağlı olduğu Başbakan Yardımcısının onayı ile yürürlüğe girer. İl afet müdahale planları, birbirleri
arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için Başkanlık bünyesinde oluşturulacak birim
tarafından incelenerek verilecek uygun görüş sonrası, valiler tarafından onaylanarak yürürlüğe
girer. Hizmet grubu operasyon planları il afet müdahale planının ekidir ve İAADKK tarafından
onaylanır, AFAD ve ilgili bakanlığa/kuruluşa bilgi amaçlı gönderilir. Ulusal ve yerel düzeydeki
hizmet grubu planlarının eğitim ve tatbikatları planlarında belirtilen sayıda yapılır. Tekli yıllarda
Ulusal Afet Tatbikatı düzenlenir (TAMP, 2013).

Ulusal Afet Müdahale Organizasyon Şeması (Kaynak: TAMP, 2013)
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Yerel Afet Müdahale Organizasyon Şeması (Kaynak: TAMP, 2013)
Bir afet ve acil durum sırasında ülkemizde lojistik planlama ve işbirliği amaçlı 15 bölge
oluşturulmuştur. Bunlar aşağıdaki şekilde verilmiştir. Ayrıca Türkiye afet müdahale planı 2013’te
hangi şehirde bir acil durum gerçekleştiğinde ona yardım edecek 1. grup ve 2. grup destek komşu
destek iller ile arama-kurtarma birlik müdürlükleri ayrıntılı olarak verilmiştir. Afet ve acil durum
olayı sonrası AFAD tarafından ilan edilen seviyenin 2, 3 veya 4 olması hâlinde görevlendirilen
ekipler “minimum 72, maksimum 120 saat” kendi kendine yetecek şekilde personel, araç, gereç ile
sosyal (Barınma, beslenme, hijyen malzemesi vb.) ve ofis ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.
Belirtilen süre aşımında veya çalışma süresi içinde ortaya çıkabilecek ilave ihtiyaçlar Hizmet
Grupları Lojistiği Hizmet Grubu tarafından sağlanacaktır. Dolayısıyla her hizmet grubu afetlere
hazırlık kapsamında kendi lojistik planlamasını önceden yapacaktır, gerekiyorsa kapasite
oluşturacaktır (TAMP, 2013).
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Lojistik Bölge Haritası (Kaynak: TAMP, 2013)
Ayrıca Türkiye Afet Müdahale Planında Ulusal düzey ve yerel düzey hizmet grubu plan
formatları, Afet müdahale plan formatları, Hizmet grubu operasyon plan formatı, acil durum
planlarında yapılan değişiklik sonrası bunların işlendiği değişiklik cetveli formatı da ekler arasında
verilmiştir.
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Uygulamalar
Yaşadığınız şehirde olabilecek doğal tehlikeleri ve acil durumlara karşı destek olacak 1.
grup ve 2. grup illeri doğal tehlike ve acil durum bakımından değerlendiriniz. Mevcut tehlikelere
karşı acil durum planlaması yapınız. Hangi kurumların bir arada çalışması gerektiğini belirtiniz.
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Uygulama Soruları
1) Acil durum planı ne şekilde yapılmalıdır?
2) Acil durum plan entegrasyonu nasıl yapılır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik ve Türkiye afet müdahale planı
incelerek bir acil durum planın hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yeniden
değerlendirilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi acil durum plan hazırlama sürecine dâhil değildir?
a) Organizasyon
b) Müdahale
c) Kapasite geliştirme
d) Entegrasyon
2) Acil durum planı yapılırken kapasite geliştirme sürecinde ne yapılmaz?
a) Senaryo çalışmalarının yapılması
b) Kapasite artırımı için proje takvimi hazırlanması
c) Kapasite artırımı için finansman takvimi hazırlanması
d) Hizmet grubu ekiplerinin kurulması
3) Afet ve acil durum olayı sonrası AFAD tarafından ilan edilen acil durum seviyesinin 2,
3 veya 4 olması hâlinde görevlendirilen ekiplerin minimum ve maksimum kaç saat içerisinde afet
ve acil duruma müdahale edilmesi öngörülmektedir?
a) Minimum 72, Maksimum 120 saat
b) Minimum 72, Maksimum 100 saat
c) Minimum 48, Maksimum 120 saat
d) Minimum 48, Maksimum 100 saat
4) Bir afet ve acil durum sırasında ülkemizde lojistik planlama ve işbirliği amaçlı kaç bölge
oluşturulmuştur?
a) 5
b) 15
c) 25
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d) 35
5) Acil durum planlamasında aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz?
a) Risk değerlendirmesi sonuçları
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar
d) Doğal afetler
6) Acil durum planlamasında organizasyon aşamasında aşağıdakilerden hangisi göz önüne
alınmaz?
a) Risk değerlendirmesi sonuçları.
b) Hizmet grubunun oluşturulması
c) Hizmet grubu ekiplerinin kurulması
d) Hizmet grubunun süreç analizinin yapılması
7) Acil durum planlamasında entegrasyon sürecinde asıl hedeflenen nedir?
a) Risk değerlendirmesi sonuçları
b) Tehlike analizi yapmak
c) Hizmet grubu ekiplerinin kurulması
d) Hizmet gruplarının personel, haberleşme, mesaj, bilgi aktarımı, raporlara ve envanterlere
ulaşımı
8) Acil durum planlamasında entegrasyon sürecinde ne yapılmaz?
a) Acil durum planları tüm hizmet gruplarına iletilir.
b) Acil durum planlarına tüm hizmet grupları dâhil edilir.
c) Risk değerlendirmesi yapılır.
d) Acil durum planlarının il afet müdahale planlarına entegrasyonu sağlanır.
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9) İl afet müdahale planları, birbirleri arasındaki uyum ve standartların sağlanabilmesi için
Başkanlık bünyesinde oluşturulacak birim tarafından incelenerek verilecek uygun görüş sonrası,
kim tarafından onaylanarak yürürlüğe girer?
a) Başbakan
b) AFAD Başkanı
c) Vali
d) İçişleri Bakanlığı Müsteşarı
10) Ulusal düzey hizmet grubu planları birbirleri arasındaki uyum ve standartların
sağlanabilmesi için Başkanlık bünyesinde oluşturulacak birim tarafından incelenerek onay
aşamasına getirilir, kim tarafından onaylanarak yürürlüğe girer?
a) Başbakan
b) AFAD Başkanı
c) Vali
d) İçişleri Bakanlığı Müsteşarı

Cevaplar:
1) b, 2) d, 3) a, 4) b, 5) d, 6) a, 7) d, 8) c, 9) c, 10) a
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9. BELİRLİ TEHLİKELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. Belirli Tehlikeler
9.1.Yangın
9.1.1. Yapısal Bakımdan Yangından Korunma
9.1.2. Organizasyon Bakımından Yangından Korunma
9.1.3. Konutlarda Yangın Önleyici Tedbirler
9.1.4.Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler
9.1.5. Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
9.1.6. Yangın Anında Yapılması Gerekenler
9.2. Tehlikeli Madde Olayları
9.3. Su Baskını ve Sel
9.3.1. Selden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
9.3.2. Selden Sırasında Yapılması Gerekenler
9.4. Fırtına
9.5. Deprem
9.5.1. Deprem Öncesi Alınacak Tedbirler
9.5.2. Deprem Anında Yapılması Gerekenler
9.5.3. Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler
9.6. Teknolojik Acil Duırumlar
9.7. Terör Olayları
9.7.1. Bomba
9.7.2. Silahlı Soygun
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9.7.3. Ciddi Yaralanmalar ve Can Kaybı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yangın durumlarında alınması gereken tedbirler nelerdir?
2) Su baskını ve sel durumlarında alınması gereken tedbirler nelerdir?
3) Deprem durumlarında alınması gereken tedbirler nelerdir?
4) Fırtına durumlarında alınması gereken tedbirler nelerdir?
5) Terör olaylarına karşı alınması gereken tedbirler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanım
yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Bu kazanımın elde edilebilmesi
Acil durum planlaması için ders notunun ilgili bölümü çok
Acil Durum Planlamasında
içine
giren
tehlike iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
Dikkat
Edilecek
Belirli
bileşenlerinin
“Kaynakça” bölümünde yer alan
Tehlikelerin Tanımlanması
belirlenmesi
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.

Terör
Açıklanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Terör olayları kavramı
Olaylarının
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
içine giren bileşenlerin
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel eserlere ve literatür
taramasına başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar


Yangın



Su baskını



Fırtına



Deprem



Terör olayları

222

9. BELİRLİ TEHLİKELER
Bu bölümde acil durum yaratan belirli tehlikeler ayrıntılı olarak incelenecektir.

9.1.Yangın
Yangın, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonlarının neden
olduğu doğal afettir. Yangınların oluştukları coğrafik alanda maddi hasarlara neden olmasından
ziyade, orada yaşayan canlılar ve ekolojik denge üzerinde son derece olumsuz etkileri vardır.
Yangın sınıfları;
A Sınıfı Yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Bunlar odun, kömür gibi maddelerdir.
Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir.
B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. Benzin ve yağ gibi yanabilen sıvılardır.
Soğutma (sis hâlinde su) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kuru kimyevi toz) ile söndürülebilir.
C Sınıfı Yangınlar: Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların
yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon 1301 ve halon 1211 kullanarak
söndürülebilir.
D Sınıfı Yangınlar: Bu tip yangınlar magnezyum, alüminyum titan gibi metallerin
yangınlarıdır. Bu tip yangınlarda etkin söndürücü madde tuz ve kum ile sodyumklorür,
sodyumbikarbonat, magnezyum oksit ya da bunların karışımı etkili olur.
17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara bölgemizi vuran ve ülkemiz için yüzyılın en büyük
felaketi olarak nitelendirilen deprem İzmit rafinerisine büyük hasar vermiştir. Deprem sırasında
çıkan yangın yurt içinden ve yurt dışından pek çok kuruluşun yardımı ve esas olarak TÜPRAŞ
personeli tarafından söndürülmüştür (Danış, 2005).
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Kocaeli Tüpraş Yangını (17 Ağustos 1999)
(Kaynak:https://www.google.com.tr/search?q=kocaeli+t%C3%BCpra%C5%9F+yang%C
4%B1n%C4%B1+1999&espv=2&biw=1155&bih=905&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0
ahUKEwjCn6Oq97POAhWJbxQKHbRxAUkQ_AUIBygC#imgrc=9BvcVfHT-Z8hAM%3A)
Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır Yapısal ve
organizasyonel
bakımdan
yangından
korunma
uygulamaları.
(http://www.istanbulafad.gov.tr/tr/ogrensen-iyi-olur/afet-turleri/yangin Son görülme :09.08.2016);

9.1.1. Yapısal Bakımdan Yangından Korunma


Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri kullanılmalıdır,



Yangının yayılmasını önlemek amacıyla, yangın bölümleri oluşturulmalıdır,



Dumanın yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önleyici tedbirler alınmalıdır,



Yangının etkilerinden korunmuş kısa yangın çıkış yolları sağlanmalıdır,



Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynakları birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır.

 Her an çıkabilecek yangınlar için yangı söndürme cihazları çalışır durumda
bulundurulmalıdır.
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9.1.2. Organizasyon Bakımından Yangından Korunma


Yangınlara karşı iyi bir bina yönetimi olmalıdır,



Yangınlara karşı gerekli yasaklar konulmalıdır,



Sabit elektrik tesisatı sık sık kontrolden geçirilmelidir,



Sık sık yangın tatbikatları yapılmalıdır,



Yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalıdır,



Gereksiz yangın yükü kaldırılmalıdır,



Korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli ve güncellenmelidir.

 Her türlü işyerinde yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları
yaptırılmalı ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.

9.1.3. Konutlarda Yangını Önleyici Tedbirler


Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,

 Çocukların ateşle oynamasına izin verilmemelidir, Soba, kalorifer ve mutfak ocakları
dikkatli kullanılmalıdır,


Yanıcı maddeler konutun uygun yerinde saklanılmalıdır,

 Elektrik tesisatından çıkabilecek
yaptırılmalıdır,


yangınlara karşı tesisatın düzenli bakımı

Sıvasız, çatlak, hatalı inşa edilmiş ve dolmuş bacalar kullanılmamalıdır,

 Konutlarda da yangın söndürme tüpü bulundurulmalı, düzenli bakımları yaptırılmalı
ve nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir.
 Konut Yangınlarında tahliye zamanı çok kısıtlıdır, bu nedenle konutlar için tahliye
planı yapılmalıdır.
 Yangınlarda erken uyarı çok önemlidir, bu nedenle her konutta mümkünse birkaç tane
duman dedektörü bulundurulmalı, bunların düzenli olarak kontrolleri yapılmalıdır.
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9.1.4. Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler
Yangını söndürmede kullanılan en yaygın yöntemler;
Soğutarak Söndürme: Su ile Soğutma: Yanıcı maddeyi boğma ve yanıcı maddeden ısı
alarak yangının söndürülmesinde en büyük etken olmaktadır.
Yanıcı Maddeyi Dağıtma: Yanan maddenin dağıtılmasıyla yangın nedeni olan yüksek ısı
bölünür, bölünen ısı düşer ve yangın yavaş yavaş söner. Kuvvetli Üfleme: Yanan madde üzerinde
kuvvetli olarak üflenen hava alevin sönmesine ve yanan maddenin ısısının düşmesine neden
olmaktadır. Soğutarak söndürme ilkesi ile başlangıç yangınlarında başarıya ulaşılabilir.
Havayı Kesme ya da Örtme: Katı maddeler (kum, toprak, halı, kilim vb.) ve kimyasal
bileşikler (köpük, klor, azot vb.) kullanılarak yanan maddenin oksijen ile temasının kesilmesi ile
yapılan söndürmedir. Akaryakıt yangınlarına örtü olarak kimyasal kullanılmaktadır.
Yangının Oksijenini Kesme: Yangının oksijenle temasının kesilmesi veya azaltılması
amacıyla yapılan işlemdir. Özellikle kapalı yerlerde oluşan yangınlara uygulanır.
Yanıcı Maddenin Ortadan Kaldırılması: Yanma koşullarından olan yanıcı maddenin
ortadan kalkması sonucu yangının söndürülmesidir.

9.1.5. Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için
(katı) mükemmel bir söndürücüdür. Diğer yangın söndürücülerden daha ucuz ve daha kolay temin
edilir. Depolanması kolaydır. Yangın sırasında su, ısı alması sebebiyle yanıcı maddenin ısısını
düşürür. Su buhar hâline geçerken hacmi 1.7 kat genişlediğinden yangın için gerekli olan oksijenin
önünü buhar olarak keser ve boğma etkisi yapar. Elektrik akımını iletmesi, bazı kimyasal
maddelerle reaksiyona girmesi ve yanıcı hidrojen gazı çıkarması temel dezavantajlarıdır.
Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır. Bazı
kimyasal yangınlar dışında her yangın tipi için kullanılabilir.
Karbondioksit Gazı (CO2): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı
maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır. Havadan 1.5 kat daha ağır olması
avantajıdır. Zehirleyici etkiye sahip olduğundan insanların bulunduğu yerlerde kullanılmaması
önerilir.
Kuru Kimyevi Tozlar: Kimyasal tozların cinslerine göre A, B, C sınıfı yangınlar etkin bir
şekilde söndürülebilmektedir. Püskürtme esnasında görüşü bozması, nefes almayı güçleştirmesi,
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elektrik yangınlarında etkili olurken elektrik bağlantı ve nakil hatlarına zarar vermesi
dezavantajıdır.
Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması
keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.
Yangın Söndürme Tüpleri; Kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır. Yeri herkes
tarafından bilinmelidir. Duvara sıkıca sabitlenmelidir. Her yıl ilgili firma tarafından bakımı
yapılmalıdır. Bir kez kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.
Yangın Söndürme Tüplerinin Kullanımı; Pimi çek, Ateşin kaynağına yönelt, Sık, Süpür
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9.1.6. Yangın Anında Yapılması Gerekenler
Telaşa kapılmadan çevrede yangın ihbar düğmesi varsa ona basılmalıdır, 110 nolu
telefondan yangın itfaiyeye bildirilmelidir. Yangının adresi en kısa ve doğru şekilde mümkünse
yangının cinsi ile birlikte (bina, benzin, ahşap, araç vb.) bildirilmelidir.
İtfaiye gelinceye kadar mümkünse yangını söndürmek için eldeki mevcut imkânlardan
yararlanılmalıdır.
Yangın kapalı alandaysa yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapatılmalıdır, Bunlar
yapılırken kendimiz ve başkaları tehlikeye atılmamalıdır. Eğer alevler çoğalmışsa ve binadan çıkış
olanaksızsa, yatak altlarına dolaplara saklanılmamalı, pencereden dışarıdakilerle iletişim
kurulmaya çalışılmalıdır. Dumandan boğulmamak için yardım gelene kadar eğilerek ve sürünerek
hareket edilmeli, ağız ve burun ıslak bez ya da mendille kapatılarak nefes alınmalıdır, Duman ve
yanık kokusu başka odadan geliyorsa kapılar açılmamalı, kapıya dokunulmamalıdır.
Kıyafetiniz alev almışsa; koşmadan durup yere yatarak yuvarlanılmalıdır. Battaniye türü
örtüler alınarak alevler boğulmaya çalışılmalıdır. Eğer vücudumuzda yanık varsa hemen soğuk
suya tutulmalıdır.
Yangınla mücadelede 4 altın öğüt:
1- Yangın, Doğal afetler dışında, genelde insan hatasından dolayı meydana gelir.
2- Yangını önlemek, söndürmekten daha kolaydır ve risk taşımaz.
3- Yangını önlemek, bir veya birkaç kişinin görev ve sorumluluğu değil, tüm insanların
görevidir. Yangını söndürmek ise bu konuda eğitilmiş insanların görevidir.
4- Yangın can ve mal düşmanıdır. Ancak, yangın anında insana en büyük düşman, panik ve
mantıksız harekettir.

9.2. Tehlikeli Madde Olayları
Tehlikeli maddeler ile çalışmaya başlamadan önce tehlikeli madde kullanılacak yer seçimi,
çevre sağlığı ve güvenliği, arsa büyüklüğü, alt yapı tesisleri, meteorolojik etkenler
değerlendirilmelidir. Çalışılacak binada kullanılacak üretim teknolojisi, makine ve proses seçimi
tehlikeli maddenin ortama saçılmasının ve tehdit oluşturmasının önüne geçecektir.
Tehlikeli madde ile çalışma yapılacak bir işletmede ayrıca kullanıldığı binalarda, depolarda,
proseste, kullanımda, bakım ve onarımda dikkatli olunmalıdır.
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Tehlikeli maddeler şu şekilde sınıflandırılmışlardır.


Sınıf 1: Patlayıcı maddeler ve nesneler



Sınıf 2: Gazlar



Sınıf 3: Alevlenir sıvılar

Sınıf 4.1: Alevlenir katılar, kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve duyarlılığı
azaltılmış katı patlayıcılar




Sınıf 4.2: Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler



Sınıf 4.3: Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler



Sınıf 5.1: Yükseltgen maddeler



Sınıf 5.2: Organik peroksitler



Sınıf 6.1: Zehirli maddeler



Sınıf 6.2: Bulaşıcı maddeler



Sınıf 7: Radyoaktif malzemeler



Sınıf 8: Aşındırıcı maddeler



Sınıf 9: Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

Tehlikeli maddeler ile çalışılırken 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayı ile yayınlanan
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili
yönetmelikler uyarınca gerekli tedbirler alınır. Burada temel olarak işletmede bulunan tüm
maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet: MSDS) ve çevre
mevzuatı dikkatle incelenmelidir.
Tehlikeli maddelerin kullanıldığı yerler “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden
Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam
etme süresi esas alınarak, bölgeler hâlinde sınıflandırılır. Bunlar;
Bölge 0: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan
patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler.
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Bölge 1: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan
patlayıcı ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 2: Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma
koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile
patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.
Bölge 20: Havada bulut hâlinde bulunan tutuşabilir tozların, sürekli olarak veya uzun süreli
ya da sık sık patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
Bölge 21: Normal çalışma şartlarında, havada bulut hâlinde bulunan tutuşabilir tozların ara
sıra patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.
Bölge 22: Normal çalışma şartlarında, havada bulut hâlinde bulunan tutuşabilir tozların
patlayıcı ortam oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca
çok kısa bir süre için geçerli olduğu yerler.
Not: Tabaka, tortu veya yığın hâlinde tutuşabilir tozların bulunduğu yerler, patlayıcı ortam
oluşturabilecek diğer bir kaynak olarak dikkate alınmalıdır.
Tehlikeli madde kullanımından ötürü oluşacak bir acil durumun önüne geçebilmek için
organizasyonda şu hususlara dikkat edilmelidir;
1) İşletmede depolanan, üretimde kullanılan, üretilen ve nakledilen her tür tehlikeli maddeyi
tespit edip ve etiketleyiniz. İşlemlerin tüm aşamasında yasal mevzuatı göz önünde bulundurunuz.
Tüm malzemelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (Material Safety Data Sheet: MSDS) el
altında, güncel hâlde ve Türkçe bulundurunuz.
2) Çalışanların eğitimi, işveren tarafından patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara,
patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlanır.
3) Yazılı talimatlar ve çalışma izni tehlikeli maddeler ile çalışan işletmelerde gerekliliktir.
Tehlikeli yerlerdeki çalışma, işveren tarafından düzenlenen yazılı talimatlara uygun yapılır. Gerek
tehlikeli işlerin yapılmasında, gerekse başka çalışmaları etkileyerek tehlikeye neden olabilecek
diğer işlerin yapılmasında, çalışma izin sistemi uygulanır. Çalışma izni, bu konuda yetkili ve
sorumlu olan bir kişi tarafından işe başlamadan önce yazılı olarak verilir.
4) Tehlikeli madde olaylarına müdahale için plan yapınız. Bu plan içinde:
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• Bir tehlikeli madde olayında işletme çalışanlarını, çevre işletmeler ile yerleşim merkezleri

ve yetkililerin nasıl haberdar edileceğini gösteren prosedürler hazırlayınız. Uygun müdahale
yöntemi belirlenmesi ve geliştirilmesi için mahalli itfaiye müdürlüğü ile ortak çalışma yapınız.
• Tahliye prosedürleri hazırlayınız.

5) Uygun müdahale yöntemi belirlenmesi ve geliştirilmesi için mahalli itfaiye müdürlüğü
ile ortak çalışma yapınız.
6) Tehlikeli madde naklinin yapıldığı, işletmenize yakın demiryolu, karayolu, boru hatları
ve su kanallarını tespit ediniz. Buralarda meydana gelebilecek bir olayın işletmenize etkilerini göz
önünde bulundurunuz.

9.3. Su Baskını ve Sel
Aşırı yağışlar, insan yaşamına olumsuz etki eden en önemli iklim olaylarındandır. Aşırı
yağışların ortaya çıkardığı en önemli sorun, seller ve bu sellerden ortaya çıkan sel baskınlarıdır.
Aşırı yağışlardan sonra akarsuların su seviyesinin aniden yükselerek düzlük alanlarda yatağından
çıkarak çevreye dağılması sonucunda sel baskınları olur. Sel ve su baskınları sonucunda tarım
alanları su altında kalarak, ekonomik olarak büyük kayıplara yol açar. Köprüler yıkılabilir ve
ulaşım aksayabilir.
Suların bulunduğu yerde yükselerek veya başka bir yerden gelerek, genellikle kuru olan
yüzeyleri kaplaması olayı. Seller, oluşum hızlarına göre yavaş gelişen, hızlı gelişen ve ani seller
olarak sınıflandırılır. Genellikle bir hafta veya daha uzun bir süre içinde gelişen sellere yavaş sel,
bir-iki gün içinde oluşan sellere hızlı sel, saatlik süre içinde oluşan sellere ani sel denir. Oluşum
yeri bakımından da seller, kıyı seli, şehir seli, kuru dere seli, baraj/gölet seli ve akarsu (dere ve
nehir) seli olarak adlandırılır. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004)
Bir akarsu debisinin (yataktaki mevcut su miktarının) akarsu havzasının normalden fazla
yağmur yağması veya havzadaki mevcut kar örtüsünün erimesinden ötürü hızla artması ve yatak
çevresinde yasayanlara, araziye, mala ve mülke zarar vermesidir. (İbrahim Gürer,1992)

9.3.1. Selden Korunmak İçin Yapılması Gerekenler
Doğal bitki örtüsü korunarak ağaçlandırma çalışmalarının sürdürülmesi gerekir. Çünkü
ağaç kökleri suyu çekerek suyun toprak tarafından emilmesini sağlar.
Suyu yavaşlatmak için yamaçların taraçalandırılması, akarsu yataklarının önüne setler
kurulması ve göletler meydana getirilmesi sel baskınlarını önlemek için alınacak önlemlerdendir.
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Akarsu yataklarının kenarına yerleşim yapılmamalıdır.
Şehir içlerinde yeterince yağmur suyu kanalı olmalı ve bunların sürekli bakımları
yapılmalıdır. Bulunduğumuz yerleşim yerlerinde sel uyarı işaretleri ve uyarı sistemleri
öğrenilmelidir. Konutlar diğer afetlerde olduğu gibi sele karşı da sigortalatılmalıdır.

9.3.2. Sel Sırasında Yapılması Gerekenler
Pencere ve kapıları korumak için taşınabilir engeller yerleştirilebilir.
Suyla sürüklenen enkazın yönünü kum torbalarıyla değiştirerek konutumuzdan uzak
tutabiliriz.
Bazı durumlarda bütün kapıları açarak suyun binanın içinden akmasına izin vermek çok
daha iyidir; böylece su basıncının yapının taşıyıcı sistemine zarar vermesi önlenebilir.
Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir. Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek
ve güvenli bölgelere gitmeli ancak asla sudan karşıdan karşıya geçmeye çalışılmamalıdır, çünkü
su aniden derinleşebilir.
Elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır, elektrik çarpabilir!
Özellikle geceleri, selin tehlikelerini görmek güçleşeceğinden daha dikkatli olunmalıdır.
Selden ölümlerin çoğu sel sularına girilmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü ayak
bileğimize kadar olan sel suyu bizi; dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip
götürebilir. Selden kaçmak için sel sularına kesinlikle girmeyiniz!
Sel suları ayrıca kanalizasyon ve zehirli kimyasal maddeler de içerirler. Çocukların sel
suları ile oynamasına müsaade edilmemelidir.
Konutu terk ederken elektrik ve su vanaları kapatılmalıdır. Sel sırasında elektrikleriniz
kesilebilir. Binada gaz sızıntısı olduğunu düşünüyorsanız, herhangi bir elektrikli alet ve ışık
kullanmayın. Işığa ihtiyacınız olduğunda pilli fener kullanın. Evinizdeki küvet ve bidonları şebeke
suyunun kirlenme ihtimaline karşı temiz su ile doldurunuz.
Sel sırasında araç içindeyseniz; Asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışılmamalıdır. Ani
sellerin meydana getirdiği ölümlerin yarısı araç içindedir. -Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde
araç kullanmayınız.- Araçta herhangi bir arıza oluştuysa hemen terk edilerek yüksek bir yere
çıkılmalıdır. Yollar akan sular tarafından doldurulacağı için eğer araç 60 cm yükseklikteki hareket
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sürükleyebilecektir.

9.3.3. Sel Sonrasında Yapılması Gerekenler
Sel felaketi suların geri çekilmesi ile sona ermeyebilir. Dolayısı ile otoritelerin geri dönün
uyarısı alınmadan ve herhangi bir hasarı olup olmadığı kontrol edilmeden binalara kesinlikle
girilmemelidir.
Binalar kontrol edilirken su geçirmez ayakkabı ve pille çalışan el fenerleri kullanılmalıdır.
Konutların duvarlarında, katlardaki zeminlerde ve pencerelerdeki hasarlar, tavan, sıva vb.
malzemelerin dökülmesi riskinin olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sigorta işlemleri için zarar
gören yerlerin fotoğrafı çekilmelidir.
Sel sonrasında da ikincil afet olarak yangınlar çıkabilir. Bu nedenle evde gaz sızıntısı, suyun
altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olmadığına emin olun.
Sel sırasında evinizde kalmış yiyecekler varsa bunları kesinlikle kullanmayın (Konserveler
de dâhil). Konuttaki sel suları binanın daha fazla zarar görmemesi için yavaş yavaş boşaltılmalıdır.
Lağım çukurları, mikroplu tanklar ve atık su sistemleri sel sonrası insan sağlığına zarar
vermemeleri için mutlaka yetkililere kontrol ettirilmelidir. Konuta sel sırasında yılan ve benzeri
zararlı hayvanlar girebilir. Bu konuda da dikkatli olmak gerekir.
Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, özürlüler- yardımcı olunmalıdır
(http://www.istanbulafad.gov.tr/tr/ogrensen-iyi-olur/afet-turleri/sel.)

9.4. Fırtına
Fırtına; doğaya ve insanlara zarar veren, hızı 23 ve 26 m/s arasında değişen rüzgâr. Rüzgâr
hızı ve şiddeti arttıkça doğaya ve insanlara vermiş olduğu zararlar da artmaktadır. Tek başına
kullanıldığında, rüzgâr fırtınası anlamını taşır. Şiddetli rüzgârlar beraberlerinde yağmur, kar, dolu,
kum vb. unsurları da getirdiklerinden ötürü kar fırtınası, kum fırtınası, toz fırtınası gibi isimler
alırlar. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2004).
Deniz taşımacılığı basta olmak üzere birçok sektörde faaliyetleri olumsuz yönde etkileyen
fırtına afeti, kıyı bölgelerinde dalga hareketlerinden kaynaklanan kıyı taşkınlarına, kara içinde
çatıların uçmasına ve ağaç örtüsünün zarar görmesine, enerji ve haberleşme iletim alt yapısında
hizmetlerin kesintiye uğramasına, sık sık yol açabilmektedir.(Cevdet Ertürkmen, 2006)
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Dünya genelinde, basınç sistemlerinden ve sıcaklık farklarından kaynaklanan cephesel
fırtınaları birçok ülkede görmek mümkündür. Okyanus ve atmosfer ilişkisi sonucu tropikal
bölgelerde meydana gelen, kasırga, tornado, hortum ve tayfunlar yaşandıkları bölgelerde daha
büyük boyutlarda can ve mal kaybına yol açmaktadırlar. Dünyanın değişik bölümlerinde yaşanan;
1979 da Frederick, 1980’de David, 1963’de Allen, 1989’da Huga, 1991’de Bob ve 1992’deki
Andrew kasırgaları bu türden fırtınalardır. Dünya Meteoroloji Teşkilatı; tropikal fırtınalardan
kaynaklanan zararların azaltılması ve etkilenen ülkeler arasında bilgi alışverişi ile işbirliği
imkânlarını arttırmak üzere Tropikal Siklon Çalışma Programı adı altında bir programı 1971
yılında yürürlüğe koymuştur. (Cevdet Ertürkmen, 2006)
Planınızda bu kapsamda düzenleme yaparken şu hususları göz önünde bulundurunuz:
Mahalli yetkililer ile görüşerek bulunduğunuz bölgenin tahliye planı konusunda Sivil
Savunma Müdürlüğü ile görüşünüz.
İşletmenizin acil ve planlı durdurma talimatlarını hazırlayınız. Uyarı ve tahliye prosedürü
hazırlayınız. Yardıma ihtiyacı olan personelinizin tahliyesine yardımcı olunuz.
Bir fırtına öncesinde ve sonrasında personelinizin aileleri ile haberleşmek için plan yapınız.
Haber bültenlerini izlemek üzere Güvenlik Amirliğinde bir radyo bulundurunuz.
Öncelikle resmî ve mahalli radyolar olmak üzere radyoların haber bültenlerini izleyiniz.
24-36 saat içinde bir fırtına olasılığı var ise resmî makamların duyurularını izleyiniz ve
önerilen tedbirleri alınız. Öncelikle resmî ve mahalli radyolar olmak üzere radyoların haber
bültenlerini izleyiniz. Bir tahliye operasyonu gerekli olabilir.
24 saat içinde bir fırtına bekleniyor ise fırtına uyarısı yapınız. Biran önce gerekli tedbirleri
alınız. Tahliye duyurusu aldığınızda derhâl tesisi tahliye ediniz.
Binaları ve dışarıdaki üniteleri korumak için bir plan yapınız ve işletmenizi inceleyiniz.
Pencereleri korumak için önlem alınız. Panjur pencereleri korumak için alınabilecek en iyi
önlemdir.
Pencerelerin 2 cm kalınlığında sunta plaka ile kapatılması da etkili bir koruma yöntemidir.
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9.5. Deprem
Tektonik kuvvetlerin veya volkan faaliyetlerinin etkisiyle yer kabuğunun kırılması
sonucunda ortaya çıkan enerjinin sismik dalgalar hâlinde yayılarak geçtikleri ortamları ve
yeryüzünü kuvvetle sarsması olayı deprem olarak nitelendirilir. (Açıklamalı Afet Yönetimi
Terimleri Sözlüğü, 2004)

9.5.1. Deprem Öncesi Alınacak Tedbirler
Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmelidir. Kaygan ve ovalık bölgeler iskana
açılmamalıdır. Konutlar gevşek toprağa sahip meyilli arazilere yapılmamalıdır. Yapılar deprem
etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliği’ne uygun olarak)
İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. Dik yarların
yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır. Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda
bina yapılmamalıdır. Mevcut binaların dayanıklılıkları arttırılmalıdır. Konutlara deprem sigortası
yaptırılmalıdır.
Bu önlemlerin yanı sıra, yapısal olamayan, yani binadan değil de eşyalardan kaynaklanacak
hasarlardan korunmak için günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde
aşağıda sayılan önlemleri almalıyız:
Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşmelerini önlemek için plastik
tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmelidir.
Soba ve diğer ısıtıcılar sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlenmelidir.
Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitlenmelidir.
Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için
araya bir dolgu malzemesi konulmalıdır.
Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak
şekilde duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılmalıdır.
İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı
kalmaları sağlanmalıdır.
Tezgâh üzerindeki kayabilecek beyaz eşyalarımızın altına metal profil koyarak bunların
kayması önlenmelidir.
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Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak
bir şekilde depolanmalıdır. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalıdır.
Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve şişeler, birbirlerine
çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine yerleştirilmelidir.
Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hâle
getirilmelidir.
Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar
işaretlemeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılmalıdır. Geniş çıkış yolları
oluşturulmalıdır.
Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır.
Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır.
Karyolalar pencerenin ve üzerine devrilebilecek ağır dolapların yanına konulmamalı,
karyolanın üzerinde ağır eşya olan raf bulundurulmamalıdır.
Tüm bireylerin katılımı ile (evde, iş yerinde, apartmanda, okulda) “Afete hazırlık planları”
yapılmalı, her altı ayda bir bu plan gözden geçirilmelidir.
Zaman zaman bu plana göre nasıl davranılması gerektiğinin tatbikatları yapılmalıdır.
Bir afet ve acil durumda eve ulaşılamayacak durumlar için aile bireyleri ile iletişimin nasıl
sağlayacağı, alternatif buluşma yerleri ve bireylerin ulaşabileceği bölge dışı bağlantı kişisi (ev,
işyeri, okul içinde, dışında ve ya mahalle dışında) belirlenmelidir.
Önemli evrakların (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar,
pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanmalı, ayrıca
bu evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde bulunmalıdır.
Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya işyerinin özelliği ve büyüklüğüne göre
uygun yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulmalı ve periyodik bakımları da yaptırılmalıdır.
Bu cihazlar; kolayca ulaşılabilecek bir yerde tutulmalıdır. Yeri herkes tarafından bilinmelidir.
Duvara sıkıca sabitlenmelidir. Her yıl ilgili firma tarafından bakımı yapılmalıdır. Bir kez
kullanıldıktan sonra mutlaka tekrar doldurulmalıdır.
Binalarda asansörlerin kapı yanlarına “Deprem Sırasında Kullanılmaz” levhası asılmalıdır
(http://www.istanbulafad.gov.tr/tr/ogrensen-iyi-olur/afet-turleri/deprem).
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9.5.2. Deprem Anında Yapılması Gerekenler
Deprem anında bina içerisindeyseniz; kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş
dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş
masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek
eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu
(yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
Güvenli bir yer bulup diz üstü ÇÖK Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN
Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır. Balkona çıkılmamalıdır. Balkonlardan
ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Telefonlar acil
durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik
düğmelerine dokunulmamalıdır. Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun
korumaya alınmalıdır. Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak,
fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit
edilen yoldan derhâl terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir. Okulda sınıfta ya da büroda ise
sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak
şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır. Pencerelerden ve camdan
yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.
Deprem anında açık alandaysanız; enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer
binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere
karşı hazırlıklı olunmalıdır. Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında
bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.
Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır. Toprak altındaki
kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır. Deniz
kıyısından uzaklaşılmalıdır.
Deprem anında araç kullanıyorsanız; sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;
Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı
yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra
açık alanlara gidilmelidir. Araç meskûn mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse(ağaç ya da
enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde
bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir. Sarsıntı sırasında bir tünelin
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içinde iseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak
ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun
korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok
etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, üzerine düşen bir parça ile aracın içinde
ezilebilirsiniz.
Metroda veya diğer toplu taşıma araçlarındaysanız; gerekmedikçe kesinlikle metro ve
trenden inilmemelidir. Elektriğe kapılabilinir veya diğer hattan gelen başka bir metro ya da tren
size çarpabilir. Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk
veya herhangi bir yere tutunmalı, metro veya tren personeli tarafından verilen talimatlara
uyulmalıdır (http://www.istanbulafad.gov.tr/tr/ogrensen-iyi-olur/afet-turleri/deprem).

9.5.3. Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler
Kapalı alandaysanız; önce kendi emniyetinizden emin olun. Sonra çevrenizde yardım
edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin. Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça
sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları
ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin. Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin. Yerinden
oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun. Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle
buluşma noktanıza doğru harekete geçin. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size
yapılacak uyarıları dinleyin. Cadde ve sokakların acil yardım araçları için boş bırakın. Her büyük
depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve
büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir.
Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı
depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.
Açık alandaysanız; çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin. Hasarlı binalardan
ve enerji nakil hatlarından uzak durun. Önce hemen yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara
yardım edin. Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin. Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye
ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, özürlüler- yardımcı olun.
Yıkıntı altında mahsur kaldıysanız; paniklemeden durumunuzu kontrol edin. Hareket
kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki
kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir. Enerjinizi en tasarruflu
şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız
su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın. Sesinizi
kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak
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enerjinizi
kontrollü
turleri/deprem).

kullanın

(http://www.istanbulafad.gov.tr/tr/ogrensen-iyi-olur/afet-

9.6. Teknolojik Acil Durumlar
İnsan kaynaklı afetler kimi kaynaklarda direkt teknolojik afet olarak verilirken kimi
kaynaklarda da doğal olmayan afetler olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik afetler; insan
faaliyetleri ya da doğa kaynaklı afetlerin tetiklemesi sonucunda oluşan endüstriyel, maden, nükleer
ve ulaşım kazaları, kritik yapılara yönelik tehditler, siber tehlikeler, büyük yangınlar, terörizm
(kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditler) ile çevresel tehlikeler gibi can kaybına,
hastalıklara, sosyal, ekonomik ve çevresel bozulmalara neden olan afet ya da acil durum. olarak
verilmektedir. (Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü, 2014).
Teknolojik afetler karşısında aşağıdaki durumlar göz önüne alınır.
Elektrik enerjisi, gaz, akaryakıt (benzin, mazot vb.), su, basınçlı hava, mahallî ve işletme
içi kanalizasyon sistemi, atık arıtma tesisi,
Güvenlik ve alarm sistemleri, asansörler, aydınlatma, yaşam destek üniteleri, ısıtma,
havalandırma ve soğutma sistemleri, elektrik dağıtım sistemi,
Üretim ekipmanları, kirlilik kontrol ekipmanları
Hem bilgisayar sistemi üzerinden, hem de sesli haberleşme sistemleri
Havayolu, demiryolu, karayolu ve denizyolu da dâhil nakliye sistemleri.

9.7. Terör Olayları
Güvenlik zaafı başlı başına bir acil durum sebebidir. İşletmenizin koruma ve güvenlik
tedbirlerini gözden geçirmeniz gerekmektedir. Prosedürlerinizde işletmenize insan (şirketiniz
personeli de dâhil), taşıt ya da malzeme trafiğini denetleyecek nitelikte düzenlemeler yapılmalıdır.
Ziyaretçilerin kabul ve kayıt esaslarını belirlenmelidir. Ziyaretçilerin işletme içinde
izlenebilirliğini sağlayacak önlemler alınmalıdır. Müteahhit firma çalışanlarını gözetim ve denetim
altında bulundurunuz.
Mesai başlangıç saatleri işletmelerin en ciddi güvenlik zaafı içinde bulundukları
zamanlardır. Bu anlarda istenmeyen girişlere engel olmak amacıyla şirket tanıtma kartının
gösterilmesi etkili bir yöntemdir. İşletmenize giren ve çıkan tüm araçların uygun yöntemlerle
kontrol edilmesi, ziyaretçilerin ve müteahhit firma çalışanlarının kontrol ve kayıtlandırılması ile
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çalışma saatlerinin belirlenmesi işletmenizin güvenliğini arttıracak önlemlerden birkaçıdır.
İşletmeler için mevcut riskler arasında aşağıdakiler sayılabilir.


Bomba



Silahlı Soygun



Sabotaj

9.7.1. Bomba
Dünyanın her yerinde oluğu gibi ülkemizde de patlayıcı maddelerin bombalama
eylemlerinde kullanılmaları neticesinde birçok vatandaşımız hayatını kaybetmekte veya
yaralanmaktadır. Her olayda olduğu gibi bombalama olaylarında da her hangi bir emarenin tespit
edilmesi sonucunda veya vatandaşlarımızın ihbarı neticesinde üzücü olayların önlenmesi mümkün
olabilmektedir.
Terör örgütlerinin insanlık dışı bir eylem aracı olarak kullandığı bombalı saldırıların
önceden tespit edilerek üzücü olayların engellenmesi için vatandaşlarımızın güvenlik güçlerine
yardımcı olmaları ve şüpheli durumlarda gereken hassasiyeti göstermeleri büyük önem
taşımaktadır.
Vatandaşlarımızın bombalı eylemlere karşı uyanık olması ve çevrelerinde meydana gelen
en küçük şüpheli durumu dahi 155 Polis/156 Jandarma imdat telefonlarıyla veya bizzat müracaatla
güvenlik kuvvetlerine bildirmeleri önem arz etmektedir. Bu maksatla, vatandaşlarımızın bombalı
saldırılar ile ilgili olarak dikkat etmesi gereken hususlar aşağıya çıkarılmıştır
(http://www.jandarma.gov.tr/asayis/Ter.S/Vatandasin_gorevleri.htm).
 Çanta, poşet, koli gibi paketler veya sahipsiz olarak ortada bırakılmış benzeri
eşyalardan şüphe edilmesi halinde, bunlara dokunmayınız ve içerisinde bomba olması ihtimaline
karşı en yakın güvenlik güçlerine haber veriniz.
 Önemli günlerde yapılacak kutlama veya gösterilerde; gösteri alanına gelen,
giyiminden, hareket ve tavırlarından şüphelendiğiniz şahısları en yakın güvenlik güçlerine
bildiriniz.
 Uzun süre aynı yerde ve gelişi güzel park edilmiş vaziyette duran veya terkedilmiş
şekilde bulunan araçlardan şüphelenmeniz hâlinde güvenlik güçlerine haber veriniz.
 Terör örgütü mensuplarının barındığı veya terör örgütüne yardım ettiğinden
şüphelendiğiniz şahısları güvenlik güçlerine bildiriniz.
240

 Bomba imal edildiği veya gizlendiğinden şüphe ettiğiniz yerleri güvenlik güçlerine
haber veriniz.
 Güvenlik güçleri tarafından müdahale edilen şüpheli paket veya bomba olaylarında,
olay yerini emniyete alan yetkililere yardımcı olunuz.
 Bombalı saldırılardan sonra emniyet altına alınan bölgede merak nedeniyle gereksiz
kalabalık oluşturmayınız, olay yerinde ikinci bir bomba düzeneğinin olabileceğini unutmayınız ve
olay yerindeki yetkililerin talimatlarına uyunuz.
 Yakın civarınızda meydana gelen bir patlama olayına tanık olduğunuzda, paniği
arttırıcı hareketlerden kaçınınız ve yaralı vatandaşlara yardım ediniz, derhal ambulans ve itfaiye
ekiplerine haber veriniz.


Bombalı saldırılardan sonra, olay bölgesinde bombalı saldırı ile ilişkili olabileceğinden
şüphe ettiğiniz durumları ve şahısları güvenlik güçlerine hemen bildiriniz
(http://www.jandarma.gov.tr/asayis/Ter.S/Vatandasin_gorevleri.htm).

9.7.2. Silahlı Soygun
 Silahlı soygunlar genelde para akışının yoğun olduğu işletmelerde gerçekleşmesi ile
beraber bir terör faaliyetidir. Olağan zamanlar içinde çalışan personel bilinçlendirilmelidir.
 İşletmenizin güvenlik tedbirleri, kasanızda bulunan paranın miktarı, para transfer
zamanları ve yöntemi konusunu, yetkili ve görevliler dışında kimseyle sohbet konusu yapmayınız.
 Sizinle irtibat kurmaya çalışan şüpheli kişilere veya işletmeniz civarında bulunan
şüpheli insan veya taşıt hareketlerine karşı tetikte olunuz.


Şüpheli durumları güvenlik biriminize haber veriniz.

 Silahlı soygun anında personelinizi davranış şekli aşağıdaki gibi olabilir. Personelinizi
bu konuda eğiterek bilinçlendiriniz.
 Sakin olunuz ve soyguncuyu şiddete sevk edecek tahrik edici davranışlardan kaçınınız.
Soyguncu sinirli ve tedirgin olabilir. Personelin davranışları soyguncuyu panikletebilir ve bu da
çalışanlara ve etrafta bulunanlara zarar vermesine yol açabilir.
 Soygun mekânından başka yerlerdeki müdahale güçlerini harekete geçirecek bir alarm
tesisatınız var ise, soyguncunun dikkatini çekmeden bu alarm tesisatını harekete geçiriniz.
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 Zarar vermeyecek gibiyse dahi soyguncunun talimatlarına uyunuz. Para veya mal insan
hayatıyla kıyaslanamaz.


Alarm düğmesine basamadıysanız soyguncunun ayrılmasından sonra basınız.

9.7.3. Ciddi Yaralanmalar ve Can Kaybı
Acil durumun herhangi bir aşamasında yaralanma ve can kaybı olasılığı vardır.
İlkyardımın usulüne uygun ve zamanında yapılması can kaybını önleyecektir.
Personelinizden ilkyardım amacıyla istifade etmeyi planladıysanız, görev alacak
personelinizi mutlaka yeterli ve sertifikalı eğitim almasını sağlayınız.
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Uygulamalar
Yaşadığınız şehirde olabilecek belirli tehlikeleri ve bu sırada alınması gereken tedbirleri
değerlendiriniz.
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Uygulama Soruları
1) Tehlikeli maddelerin bulunduğu bölgeler kaç sınıfa ayrılır, yaşadığınız bölge hangi
sınıfta yer almaktadır?
2) Elektrikli yangınlara nasıl müdahale edilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde belirli tehlikelere karşı acil durum oluşmadan önce, oluştuğu sırada ve
oluştuktan sonra yapılması gerekenler öğretilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi bir yangın sınıfı değildir?
a) A Sınıfı Yangınlar
b) B Sınıfı Yangınlar
c) C Sınıfı Yangınlar
d) M Sınıfı Yangınlar
2) Katı madde yangınları hangi sınıfta değerlendirilmelidir?
a) A Sınıfı Yangınlar
b) B Sınıfı Yangınlar
c) C Sınıfı Yangınlar
d) D Sınıfı Yangınlar
3) Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmede kullanılan yaygın yöntemlerden biri
değildir?
a) Soğutarak söndürme
b) Yangının oksijenini kesme
c) Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması
d) Yanıcı maddeyi bir araya toplama
4) Tehlikeli maddeler kaç sınıfta incelenir?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 5
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5) Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluştuğu yerler hangi bölge sınıfında yer alır?
a) Bölge 0
b) Bölge 1
c) Bölge 2
d) Bölge 3
6) Aşağıdakilerden hangisi sel sırasında yapılması gerekenlerden biri değildir?
a) Pencere ve kapıları korumak için taşınabilir engeller yerleştirilmesi
b) Suyla sürüklenen enkazın yönünü kum torbalarıyla değiştirerek konutumuzdan uzak
tutabiliriz.
c) Sel bölgesini hemen terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gitmeli ancak asla sudan
karşıdan karşıya geçmeye çalışılmamalıdır, çünkü su aniden derinleşebilir.
d) Elektrik kaynaklarının kullanılmaya devam edilmesi
7) Aşağıdaki acil durum telefon numaralarından hangisi polis ve jandarmaya ulaşmak
amaçlı aranmalıdır?
a) 155 /156
b) 112
c) 119 /911
d)185
8) Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası yapılmamalıdır?
a) Kapalı alandaysanız, olduğunuz yerde kalın
b) Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.
c) Sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girmeyin.
d) Eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın
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9) Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınacak tedbirlerden biri değildir?
a) Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdır.
b) Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara sabitlenmelidir.
c) Acil çıkış yolları ışıklandırılmalıdır.
d) Acil çıkış yolları olabildiğince dar yapılmalıdır.
10) Aşağıdakilerden hangisi yangın tüpü kullanımında yapılan yanlışlardan biridir?
a) Yangın tüpü yangının üzerine tutulmalıdır.
b) Yangın tüpü yangının doğduğu yere doğru tutulmalıdır.
c) Yangın tüpü omuz hizasına asılmalıdır.
d) Yangın tüpü ile yangının önce önü sonra ilerisini söndürülmelidir.

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) d, 4) d, 5) a, 6) d, 7) a, 8) a, 9) d, 10) a
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10. TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. Tehlike ve Risk Analizi
10.1. Tehlikeleri Analiz Etmek
10.2. Her Tehlikenin Profilini Çıkarmak
10.3. Hassasiyeti Belirlemek
10.4. Riski Belirlemek
10.5. Sonuçlara ve Senaryolara Karar Vermek
10.6. Olanaklar ve Kısıtlılıkları Belirlemek
10.7. Stratejik Planlama Sürecini Uygulama
10.7.1. Mevcut Plan ve Prosedürlerin Belirlenmesi
10.7.2. Dışarıdan Destek Alınabilecek Kurumlarla Toplantı Yapılması
10.7.3. Yasal Dayanak ve Gerekçelerin Saptanması
10.7.4. Kritik Ürün, Malzeme, Servis ve Hizmetlerin Saptanması
10.7.5. Dâhili Kaynaklar ve Kapasitelerin Saptanması
10.7.6. Sigorta Poliçelerinin Gözden Geçirilmesi
10.7.7. Risklerin Analizi
10.8. Yangın Risk Analizi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tehlike analizi nedir?
2) Risk analizi nedir?
3) Yangın risk analizi nasıl olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanım
yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Tehlike
Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Tehlike analizi kavramı
Analizinin
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
içine giren bileşenlerin
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel
eserlere ve
literatür
taramasına başvurulabilir.

Risk
Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Risk analizi kavramı
Analizinin
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
içine giren bileşenlerin
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel
eserlere ve
literatür
taramasına başvurulabilir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Yangın tehlikesi için risk
Yangın Tehlikesine Karşı
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
analizi
bileşenlerinin
Risk Analizinin Yapılması
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel
eserlere ve
literatür
taramasına başvurulabilir.

252

Anahtar Kavramlar
•

Risk analizi

•

Tehlike analizi

•

Yangın risk analizi
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10. TEHLİKE VE RİSK ANALİZLERİ
Gelişen ve değişen dünyada artık yalnızca dere kenarlarında yaşayan insanlar için konutun
su baskınından bahsetmek mümkün değildir. Aynı tehdit 40 katlı apartmanlarda 20. kata konan
büyük bir su deposunun aniden patlaması ile 20. katta yaşayan konut sahipleri için de geçerlidir.
Ayrıca daha önceleri yalnızca doğa olaylarının yarattığı risk tehdidi artık değişmiş farklılaşmış ve
teknolojik ve insan kaynaklı tehditlerin de dâhil olması ile birlikte önemini arttırmıştır.
Bu konuda ülkemizde 20 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu, Madde 10’da işyerlerinde risk değerlendirilmesi yapılmasını işverenin
yükümlülüğü olarak tanımlamıştır. Bu kanun aşağıdaki hususları içerir:
“(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
c) İşyerinin tertip ve düzeni
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile
kadın çalışanların durumu.
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim
yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin
idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda
maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların
yapılmasını sağlar.”
Dersimizin bu bölümünde tehlike ve risk analizi kavramları oturtulmaya çalışılmıştır.
İşyerinde olabilecek bir yangın tehlikesi örneği üzerinden pekiştirilmeye çalışılmıştır.
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10.1. Tehlikeleri Analiz Etmek
Tehlike: İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini ifade eder (6331 sayılı Kanun, Madde 3).
Çalıştığınız kurum için ya da bölge için yukarıda tanımlanan tehlike tanımında verildiği
üzere öncelikle tehlikeler dokümante edilir.

10.2. Her Tehlikenin Profilini Çıkarmak
Bu aşamada listelediğiniz tehlikelerin her biri için bir tehlike profili çıkarılır. Bu profil
çıkarılırken aşağıdaki sorulara cevap aranır:
Belirttiğiniz tehlike ne sıklıkta gerçekleşmektedir?
Belirttiğiniz tehlikenin gerçekleşmesi durumunda şiddeti ve yoğunluğu ne olacaktır?
Belirttiğiniz tehlike nerede olacaktır?
Belirttiğiniz tehlike ne kadar büyük bir alanı etkileyecektir?
Belirttiğiniz tehlike ne kadar sürecektir?
Belirttiğiniz tehlikenin belirli bir periyodu (yılın, ayın veya mevsimin en çok gerçekleşmesi
beklenen zamanı) var mıdır?
Belirttiğiniz tehlikenin gerçekleşme hızı (yavaş gelişen, ani gelişen) nedir?
Belirttiğiniz tehlike için uyarı zamanı veya uyarı sistemi var mıdır?

10.3. Hassasiyeti Belirlemek
Profilini çıkardığınız tehlikeler için hassasiyetler tanımlanmalıdır. Örneğin cana, mala,
binaya, tesise vereceği zararlar ortaya konmalı; destek hizmetlerin ulaştırma, sağlık, konaklama
gibi destek kaynaklarının hassasiyeti belirlenmelidir.

10.4. Riski Belirlemek
Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimalini ifade eder (6331 sayılı Kanun, Madde 3).
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Burada riski belirlemek ve risk analizi matrisini oluşturmak için şu faktörler göz önüne
alınabilir:
Coğrafi özellikler,
Mevcut altyapının durum değerlendirilmesi,
Acil durum karşısında etkilenecek tesisler,
Acil durum karşısında ihtiyaç duyulacak destek hizmeti kuruluşlarının durumu,
Risk analizi matrisi oluşturulurken, dikey olarak bir olasılık skalası (düşük, orta, yüksek)
ve yatay olarak da bir şiddet skalası (düşük, orta, yüksek) kullanılmalıdır. Tehlikeler matrise
yerleştirildiğinde, acil durum planlama ekibi de bu hazırlıklara dâhil edilerek, tanımlanan tehlikeler
yüksekten düşüğe göre risk seviyelerine ayrılır.

10.5. Sonuçlara ve Senaryolara Karar Vermek
Bölüm 10.1’de yapılan tehlikelerin belirlenmesi, çoğu zaman kurum ya da tesis için acil
durumlara karşı tehlike analizi ve risk analizi hazırlanmasında yetersiz kalacaktır. Bu durumda
kurum için bazı senaryolar hazırlanması bunlar doğal afetler olabileceği gibi insan kaynaklı örneğin
sabotaj, bomba ihtimali ya da intihar vakaları için senaryolar hazırlanabilir.

10.6. Olanaklar ve Kısıtlılıkları Belirlemek
Belirlenen tehlikelerin, kurum için afete dönüşmesinin önüne geçebilmek adına kurumun
mevcut durumu ortaya konmalıdır. Bu amaçla kurumdaki kaynaklar, insanlar, malzemeler,
personelin eğitimi ve yetenekleri, yeterlilik ve yetersizlikleri dokümante edilmelidir.

10.7. Stratejik Planlama Sürecini Uygulama
Yukarıda belirttiğimiz adımlar tamamlandığında kurum için öngörülen tehlikeler ve
senaryolar doğrultusunda ve kurumun kaynaklarının elverdiği ölçüde tehditlere karşı stratejik
planlamanın yapılması gerekir. Stratejik planlama herhangi bir dokuman hazırlama durumu
değildir. Bu bir süreçtir ve düzenli aralıklarla değerlendirilmeli, gerekiyorsa eklemeler, çıkartmalar
güncellemeler yapılmalıdır. Bu adım birden fazla basamak içerir ve bunlar aşağıdaki alt başlıklar
altında verilmiştir.

10.7.1. Mevcut Plan ve Prosedürlerin Belirlenmesi
Bu aşamada kurum için daha önce hazırlanmış şu belgeler incelenmelidir:
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Tahliye planı
Yangından korunma planı
İş sağlığı ve güvenliği prosedürleri
Çevre ile ilgili prosedürler
Koruma ve güvenlik prosedürleri
Sigortalama ile ilgili prosedürler
Finansman ve satın alma prosedürleri
Çalışanların iş tanımları
Tehlikeli ve zararlı madde prosedürleri

10.7.2. Dışarıdan Destek Alınabilecek Kurumlarla Toplantı Yapılması
Mevcut kurumun daha önce karşılıklı yardım ve iş birliği anlaşmaları yaptığı (örneğin varsa
taşeron şirketleri) bu aşamada değerlendirilebileceği gibi, herhangi acil durumlarda desek
alabileceği kurum ve kuruluşların risk değerlendirme çalışmalarına katılınabilir. Bu kurum ve
kuruluşlar şunlardır:
Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi
İl Afet Ve Acil Durum Müdürlükleri
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri
İl-İlçe Emniyet Müdürlüğü
İl-İlçe Jandarma Komutanlığı
İl-İlçe Belediye Başkanlığı
İl-İlçe İtfaiye Müdürlüğü
İl-İlçe Sağlık Müdürlüğü
İl-İlçe Resmi, Özel Hastane Yönetimi
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İl-İlçe Kızılay Başkanlığı
İl-İlçe Meteoroloji Müdürlüğü
İl-İlçe Telefon, Elektrik, Su, Doğalgaz İdaresi Komşu kurumlar
İl-İlçe Acil Yardım Kurumları (Sivil toplum kuruluşları dâhil)

10.7.3. Yasal Dayanak ve Gerekçelerin Saptanması
Acil durum planlama hazırlıklarına dayanak teşkil edecek ve uygulamaları tanımlayan yasal
dayanak ve gerekçelerin ortaya konması bu aşamalarda hem işveren hem çalışanların gereken özeni
ortaya koymaları bakımından önemlidir. Bu aşamada İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlamış olduğu yönetmelikler, genelgeler büyük
önem arz etmektedir. Örneğin;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konu ile ilgili yayınladığı yönetmelikler
şunlardır:
Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi,
Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım
Yurtlarına Dair Yönetmelik
258

Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması
Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine
Dair Yönetmelik
Tozla Mücadele Yönetmeliği
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki ve
Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Sağlık Bakanlığının konu ile ilgili yayınladığı yönetmelikler şunlardır:
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği
İlkyardım Yönetmeliği
Hastane Afet Ve Acil Durum Planları (Hap) Uygulama Yönetmeliği

10.7.4. Kritik Ürün, Malzeme, Servis ve Hizmetlerin Saptanması
Olası bir acil durum, tehlike karşısında ihtiyaç duyulacak kritik ürün, malzeme, servis ve
hizmetlerin saptanması mevcut tehlikenin bir felaketle sonuçlanmasının önüne geçecektir. Bunlar;
edilmesi

Tehlike karşısında gerekli olacak ürün, hizmet ve işgücü desteğinin dokümante

- Kurum için kritik önemi olan enerji, elektrik, su, gaz, kanalizasyon, haberleşme, ulaşım
hizmetleri
- Çeşitli kiralama hizmetleri veren firmalar, üreticiler ve tedarikçiler tarafından sağlanan
mal ve hizmetler
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- Kurumun faaliyetini sürdürmesi, işlerin devam etmesi için elzem olan personel,
donanım ve yapılması gereken işlerdir.

10.7.5. Dâhili Kaynaklar ve Kapasitelerin Saptanması
Olası bir acil durum, tehlike karşısında kurumun kaynak ve kapasitelerinin saptanması;
-

Acil durum ekiplerinin oluşturulması

-

Acil durum sırasında kullanılacak ekipmanların hazırlanması

- Acil durum sırasında kullanılacak tesis, bina ve kurumların (sığınaklar, geçici
barınaklar, ilkyardım merkezleri, acil durum yönetim merkezi/kriz merkezi, alternatif hizmet
binaları gibi) hazırlanması
- Acil durumlara karşı eğitimler, tatbikatlar, acil durum planları, tahliye planlarının
hazırlanması
- Acil durumlara karşı yedek sistemlerin ve bakım onarım desteği için gerekli
hazırlıkların tamamlanması

10.7.6. Sigorta Poliçelerinin Gözden Geçirilmesi
Kurum için ve kurumda yer alan alet ve cihazlar için yapılan sigorta poliçeleri ve bunların
neleri kapsadığı dikkatlice değerlendirilmelidir. Mümkünse kurumun kapsadığı tüm risklere karşı
bir sigortalama tercihinde bulunarak acil durum sonrası oluşabilecek ekonomik buhranın önüne
geçilmeye çalışılmalıdır.

10.7.7. Risklerin Analizi
Daha önce Bölüm 7.2’de değinildiği üzere acil durum planlaması, tespit edilen tehlikeler,
kurum için hazırlanan senaryolar doğrultusunda riskler analiz edilmelidir. Literatürde 200’ün
üzerinde risk değerlendirmesi yöntemi bulunmaktadır. Kurum için en uygun olan risk
değerlendirme yönteminin kurumun üst yöneticileri, acil durum planlama ekibi ve paydaşlar bir
arada karar vererek yapmalıdır. Kurumda çalışan iş sağlı ve güvenliği uzmanından bu konuda
destek alınabilir.
Bu çalışmada daha basit olması ve kolay anlaşılır olması nedeni ile Birincil Risk Analizi (Preliminary Risk Analysis (PRA)) yapılması yöntemine ait örnekler verilecektir.
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Birincil Risk Analizi, bir faaliyeti yerine getirirken gerçekleşebilecek kazaları analiz
edebilmek için kullanılan sistematik bir yöntemdir. Her bir kaza için analiz; kazaları önlemek veya
kaza nedenlerini önlemek için çok belirgin korunma yolları tanımlar. Analiz, riski indirgemek için
tavsiyelerde bulunduğu gibi kazalar ile ilgili riski aynı zamanda tanımlar. Analiz kaza ile ilgili riski,
tehlikeyi azaltıcı tavsiyelerde bulunarak tanımlar.
Kazanın teşhis edilebilmesi için şu sorunun cevabı aranır?
“Bu aktiviteyi yerine getirirken ne gibi potansiyel kazalar meydana gelebilir?
Birincil risk analizi, bu etkinliği yapan ekibe analizden düşük risk içeren kazaların
elenmesini sağlayarak analizin düzene koyulmasını sağlar.

10.8. Yangın Risk Analizi
Yangın risk analizini yapmak için aşağıdaki bir kontrol listesi sunulmaktadır. Bu listede
sorulan sorular asgari yangın güvenliği göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Temel amaç, yangını
meydana getirecek;
• Yanıcı maddeyi,
• Yakıcı maddeyi ve
• Enerjiyi birbirinden uzak tutmak ve kaza olarak bir araya gelse dahi en çabuk ve en iyi
şekilde müdahale edebilme olanaklarını ortaya koymaktır. Bulunduğunuz kurumun yapısına göre
bu liste daha da detaylandırılarak uygun kontrol listesi hazırlanabilir.
Yangın Riski İçin Kontrol Listesi
Tehlikeler

Evet

Hayır

Açıklamalar

Tesiste yanıcı maddeler veya parlayıcı maddeler var
mı? (kimyasallar, atıklar, yağlı bez veya üstüpüler,
çöpler vb.)

Bu maddeler kaldırılabilir mi?
Bu maddeler azaltılabilir mi?
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Bu maddeler yanıcı olmayanlarla değiştirilebilir mi?
Güvenli bir şekilde depolanmışlar mı?

TUTUŞTURUCU KAYNAKLAR

Evet

Hayır

Açıklamalar

Evet

Hayır

Açıklamalar

Yukarıda
belirlenen
maddeleri
tutuşturucu
kaynaklar var mı? (kıvılcım, ısıl işlemler, kaynak,
ısıtma kaynaklan, aydınlatma,...) Cevap evet ise:
Bu kaynaklar kaldırılabilir mi?
Bu kaynaklar uzaklaştırılabilir mi?
Bu kaynaklar kontrol altına alınabilir mi?
Yıldırıma karşı paratoneriniz var mı? Cevap evet ise
Düzenli bakımı yapılıyor mu?

UYARI VE HABERLEŞME

Yangın olması hâlinde kişileri uyaracak bir
yönteminiz var mı? (otomatik veya manuel)
Çalışıyor mu?
Tesiste her çalışan tarafından görülüyor veya
duyuluyor mu?
Tüm çalışanlar bu uyarının anlamını biliyorlar mı?
Uyarılar düzenli bir şekilde test ediliyor mu?
Tesis yakınında itfaiye var mı? Cevap evet ise :
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Direkt telefonla ulaşılıyor mu?
Başka bir haberleşme yolu var mı?

KAÇIŞ YOLLARI

Evet

Hayır

Açıklamalar

Evet

Hayır

Açıklamalar

Tüm çalışanlar için yangından kaçmak için uygun
çıkışlar var mı?
Bu kaçış yolları açık mı?
Bu yangın kaçışları (kapıları) yangın bölgesinden
dışarı çıkarıyor mu?
Uygun bir şekilde işaretlenmiş mi?
Bu yollarda uygun aydınlatma var mı?
Tahliye talimatı var mı?
Tüm çalışanlar biliyor mu?
Misafir ve özürlüleri de kapsıyor mu?
Kayıt altında mı?

YANGINLA MÜCADELE

Yangınla mücadele ekibiniz var mı?
Sayısı yeterli mi?
Uygun şekilde eğitim almışlar mı?
Düzenli tatbikat yapılıyor mu?
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Yangınla mücadele
sistemleriniz var mı?

için

hazır

söndürücü

Söndürücü tipi uygun mu?
Yeterli miktarda var mı?
Doğru yerde mi?
Düzenli bakımı yapılıyor mu?
Uygun bir şekilde işaretlenmiş mi?
Çalışanlar kullanmayı biliyorlar mı?
Tesis yakınındaki itfaiye yangın tehlikelerinizi
biliyor mu?
Kullanılacak
yaptınız mı?

söndürücü

konusunda

iş

birliği

Birlikte tatbikat yaptınız mı?
Bu listede sorulan soruları genişletmek sizlerin ve kurumunuz acil durum ekibinin katkıları
ile mümkündür. Bu sorulara verilecek cevaplar yangına karşı mücadelede yapılacak olan
hazırlıkların temelini teşkil edecektir. Verilecek olan her olumsuz cevap o alanda zayıflık olduğunu
ve kurumun risk taşıdığını ortaya koyacağından mutlaka önlem alınmalıdır.
Kurum içinde alabileceğiniz bazı pratik önlemler şu şekilde olabilir:
- Kurum içinde sigara içilmesi sakıncalı görülen mahaller çok açık belirtilmeli ve buna
kesin olarak uyulması sağlanmalıdır.
- Kolay yanabilir kâğıt karton gibi atık ambalaj maddeleri özel ayrılmış bölmelerde
bulundurulmalı ve fazla biriktirilmeden kurum dışına çıkarılmalıdır.
- Kurum içinde yapılacak bütün ateşli ve ısıl işlemlerde iş emri ve tedbirleri uygulanmalıdır.
- Kurum elektrik tesisatı topraklama ve paratonerin yıllık kontrolleri uzman kuruluşlara
yaptırılmalıdır.
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- Akü şarj odaları, parlayıcı maddelerin işlendiği ve bulunduğu mahallerdeki elektrik
armatürleri alev geçirmez veya kapalı tip olmalıdır.
- Kurum içinde elektrik mühendisinin izni olmadan elektrikli ısıtıcı ve benzeri aletler
kullanılmamalıdır.
- Motorlu yükleyiciler (forkliftler) özellikle depo içleri ve kolay yanabilir ambalaj
malzemeleri yakınında çalışır vaziyette bırakılmamalıdır.
- İşletme içinde yapılan elektrik kaynağı işlerinde kaynak yapılan mahal ile topraklama
yapılan yer bir metreden fazla olmamalıdır.
- Ofis odaları, depolar, bilgi işlem odaları, arşiv gibi mahallere duman detektör sistemleri
monte edilmelidir.
- LPG kullanım mahalleri ile doğalgazın kullanıldığı kapalı yerlerde, metana kalibre edilmiş
gaz detektör sistemleri monte edilmelidir. LPG detektörleri zemine yakın, doğalgaz detektörleri
tavana monte edilmelidir.
- Doğalgazın kullanıldığı bölümlerdeki elektrik açma kapama düğmeleri bölme dışında
tutulmalıdır.
- Doğal gaz ile ilgili Türk Standartları aynen uygulanmalıdır.
- Doğal gaz bulunan yerlerdeki havalandırma fanları patlamaya karşı güvenli olmalıdır.
- Doğal gazın kullanımında, gaz kaçağı patlayıcı alt sınıra ulaşmadan uyaracak alarm
sistemi olmalıdır.
- Tüm çalışanlar işe girişlerinde yangın önleme ve söndürme konularında eğitilmelidir.
Yapılan bu analiz deprem, sel, tehlikeli maddeler gibi kurum için tanımlanan tüm tehlikeler
için hazırlanabilir.
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Uygulamalar
Yaşadığınız bölgede olabilecek tehlike ve acil durumları yazınız. Mevcut tehlikenin
boyutlarını kestirmek üzere geçmiş tehlike, acil durum ve afet raporlarını inceleyiniz. Yaşadığınız
yer için basit bir tehlike ve risk analizi yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız bölgede belli başlı tehlikelerden olan deprem tehlikesi tehlike analizi
yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durumlar için tehlike ve risk analizi yapabilmek amacıyla gerekli tanımlar
kullanılan temel kavramlar ve bunların çerçeveleri verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz?
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
c) İşyerinin tertip ve düzeni
d) İşyerindeki sağlıklı erkek çalışanlar
2) İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya iş yerini etkileyebilecek
zarar veya hasar verme potansiyeli ne olarak ifade eder?
a) Tehlike
b) Risk
c) Afet
d) Facia
3) Tehlike ve risk analizi yapılırken aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aranmaz?
a) Belirttiğiniz tehlike ne sıklıkta gerçekleşmektedir?
b) Belirttiğiniz tehlikenin gerçekleşmesi durumunda şiddeti ve yoğunluğu ne olacaktır?
c) Belirttiğiniz tehlike üst yönetimi etkileyecek mi?
d) Belirttiğiniz tehlike nerede olacaktır?
4) Tehlike ve risk analizi yapılırken Stratejik planlama sürecinde aşağıdakilerden hangisi
yapılmaz?
a) Dâhili kaynaklar ve kapasitenin saptanması
b) Risklerin analizi
c) Kritik malların ve hizmetlerin saptanması
d) Hassasiyetlerin belirlenmesi
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5) Olası bir acil durum, tehlike karşısında kurumun kaynak ve kapasitelerinin
saptanmasında hangisi daha az dikkate alınır?
a) Acil durum ekiplerinin oluşturulması
b) Acil durum sırasında kullanılacak ekipmanların hazırlanması
c) Acil durum sırasında kullanılacak sığınakların hazırlanması
d) Acil durumlar sırasında üst yönetimin özel talepleri
6) Aşağıdakilerden hangisi riski belirlemek için göz önüne alınması gereken faktörlerden
biri değildir?
a) Coğrafi özellikler
b) Mevcut altyapının durum değerlendirilmesi
c) Acil durum karşısında etkilenecek tesisler
d) Acil durum karşısında ihtiyaç duyulacak destek elemanlarının medeni hâli
7) Tehlike analizi yapılırken kurumun hangi belgeleri inceleme dışı tutulabilir?
a) İş sağlığı ve güvenliği prosedürleri
b) Tahliye planı
c) Bir önceki yılın şirket cari hesapları
d) Yangından korunma planı
8) Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme
ihtimali ne olarak ifade edilir?
a) Tehlike
b) Risk
c) Afet
d) Facia
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9) 6331 sayılı Yasa gereği iş yerleri için risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki
hususlardan hangisi dikkate alınmasa da olur?
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
c) İş yerinin yıllık geliri
d) İş yerinin tertip ve düzeni
10) Aşağıdakilerden hangisi belirlenen tehlikelerin, kurum için afete dönüşmesinin önüne
geçebilmek adına kurumun olanak ve kısıtları belirlemede dikkate alınmaz?
a) Kurumdaki personelin eğitimi
b) Kurumdaki malzemeler
c) Kurumdaki çalışanların cinsiyetleri
d) Kurumdaki personelin yeterlilikleri

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) c, 4) d, 5) d 6), 7) c, 8) b, 9) c, 10) c
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11. TATBİKATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. Tatbikat
11.1. Farkındalık ve Yönlendirme Semineri
11.2. Alıştırma
11.3. Masa Başı Tatbikatı
11.4. İşlevsel Tatbikat
11.5. Gerçek Boyutta Tatbikat
11.6. Tatbikat Geliştirmede Değerlendirmenin Rolü
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tatbikat nedir?
2) Tatbikat türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım
yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Konu

Kazanım

Tatbikatın Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Tatbikat kavramı içine giren iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
bileşenlerin belirlenmesi
“Kaynakça” bölümünde yer alan
temel
eserlere ve
literatür
taramasına başvurulabilir.

Tatbikat
Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Türlerinin Tatbikat
türlerinin iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
özelliklerin verilmesi
“Kaynakça” bölümünde yer alan
temel
eserlere ve
literatür
taramasına başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Tatbikat

•

Masa başı tatbikat

•

Alıştırma

•

İşlevsel tatbikat

•

Gerçek boyutta tatbikat

•

Farkındalık ve Yönlendirme semineri
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11. TATBİKAT
Afetlere zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmek için afet öncesinde yapılması
gereken planlama, eğitim, tatbikat, erken uyarı sistemlerinin kurulması, acil yardım malzeme
stokları, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gibi faaliyetlerin sürekli ve sürdürülebilir
olarak yürütüldüğü süreç afet planlaması olarak tanımlanır (Açıklamalı Afet Terimleri Sözlüğü,
2014).
5902 sayılı Yasa’da hazırlık; Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden
yapılan her türlü faaliyet olarak tanımlanmaktadır. Afetlerden önce yapılan acil durum planlaması
ile müdahale ekipleri arasında iş birliği ve ortak çalışmaların düzenlenmesi sağlanır. Acil yardım
planlarının sürekli güncel tutulması ve geliştirilmesi; planda görev üstlenen kişi ve kuruluşların
eğitim ve tatbikatlarla geliştirilmesi acil durum karşısında can ve mal kayıplarını da azaltacaktır.
Bir acil durum veya afet hâlinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak
eylemlerin uygunluğunu, yeterliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar
altında ve bir senaryoya bağlı kalarak denemek amacıyla yapılan uygulama tatbikat olarak
tanımlanır (Açıklamalı Afet Terimleri Sözlüğü, 2014).
Yazılı bir Afet ve Acil Yardım Planı olması tek başına kurum veya bireyleri korumada
yeterli değildir. Bu planın görevli olanlar tarafından çok iyi bir şekilde öğrenilmesi ve gerektiğinde
de uygulanabilmesi gerekir. Acil durum gerçekleştiğinde planı okuyacak zaman bulunamaz hatta
bu planlar okunmak için bile bulunamayabilir. Bu nedenle, planların yılda en az iki defa tatbikat
ve alıştırmalarla herkes tarafından denenmesi, öğrenilmesi ve geliştirilmesi gereklidir (Kadıoğlu
M, 2011).
Alınan eğitimlerin pekiştirilmesi ve planların işlerliğinin test edilmesi için acil durum
egzersiz ve tatbikatları en basitinden başlanıp en karmaşığına doğru sırayla yapılmalıdır. Bunlar
sırasıyla şunlardır (Kadıoğlu M, 2011):
1. Farkındalık ve Yönlendirme Semineri
2. Alıştırma
3. Masa Başı Egzersizi
4. İşlevsel Tatbikat
5. Gerçek Boyutta Tatbikat
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Afet acil yardım planını test etmek için tatbikat tasarlarken öncelikle:
• Tatbikatın kapsamını, amacını ve formatı belirlenmeli,
• Tatbikatın tipi belirlenmeli,
• Tatbikatın zamanı ve süresi belirlenmeli,
• Haberli veya habersiz olup olmayacağına karar verilmeli,
• Katılımcıları belirlenmeli,
• Raporlama ve değerlendirme süreci belirlenmeli,
• Tatbikatın beklenen çıktıları belirlenmelidir. (Kadıoğlu M, 2011).
Afetlere karşı ulusça ve tek tek bireyler olarak, en kısa sürede ve öncelikle öğrenmemiz
gereken belli başlı davranış şekillerini de iyice bilmemiz gerekir. AFAD’ın resmî internet sitesinde
aile, çocuklar ve yetişkinler için acil durumlar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini açıklayan
broşürlere ulaşabilmek mümkündür. Ayrıca Afete Hazırlık Türkiye blogu ve İlk 72 saat gibi
uygulamalar ile toplumu bilinçlendirmek adına çok sayıda çalışmaya ulaşabilmek mümkündür.
Ailece, okulda veya çalışma arkadaşlarımızla herhangi bir tehlike ortaya çıkınca bu davranış
şekillerini nasıl uygulayacağımızın provalarını yaparsak, tehlike başladığında reflekslerimiz
otomatik olarak bizi doğru davranışlarda bulunmaya yöneltecektir. Afetlerde insanların paniğe
kapılmadan doğru hareket etme şansı, afete karşı güvenli davranış şeklinin tatbikatı yapıldığında,
iki kat arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır (Kadıoğlu, 2011).
Tatbikatlardan sonra eğer planda herhangi bir değişiklik yapılırsa, en kısa zamanda personel
ve tüm ilgililer bu konuda bilgilendirilmelidir. Kurum ve yönetimler tarafından sırasıyla yapılması
gereken alıştırma ve tatbikatları amaç ve özellikleri Bölüm 11.1 ile Bölüm 11.5 arasında verilmiştir.

11.1. Farkındalık ve Yönlendirme Semineri
Mevcut Acil Durum Eylem Planı’nı ilgili yeni kişilere tanıtmak ve onları motive etmek
amacıyla yapılır. Ayrıca yeni geliştirilen kuralları ve güncelleştirilen eylem planlarını ilgili
personele tanıtmak ve onları bilgilendirmek amacı ile yapılır. Bir ila iki saat arasında sürebilir.
Özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
• Resmî nitelikte olmayan bir grup tartışması,
• Gerilimi çok düşük,
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• Katılımcılar görevleriyle, planlarla, yöntemlerle ve aletlerle tanıştırılır,
• Aynı zamanda sorumlulukların, eşgüdümün ve atanmayla ilgili sorular/sorunlar ve
çözümleri tartışılır,
• Yeni oluşan riskler (nükleer, sanayi tesisi vb.) ele alınır (Kadıoğlu M., 2011).

11.2. Alıştırma
Acil Durum Eylem Planı’nın küçük bir parçasını uygulamak, mükemmelleştirmek ve
ileride içerisinde çeşitli işlevlerin test edileceği daha kapsamlı egzersizlere/ tatbikatlara yardımcı
olmak amacı ile yapılır. 90 dakika ila 120 dakika arasında sürebilir. Özellikleri şu şekilde
sıralanabilir:
• Yürütücünün kontrolünde gerçekleştirilir,
• Ya tek bir işleyimi ya da tek bir kurumun işlevi test edilir,
• Yeni aletlere yönelik eğitim verilir, beceri kazandırılır,
• Yeni kurallar ve yöntemler geliştirilir,
• Mevcut yetenekleri korumayı ve deneyim kazanmayı hedefler (Kadıoğlu M., 2011).

11.3. Masa Başı Tatbikatı
Öngörülen mevcut eşgüdüm ve politikaları düşük gerilimli bir ortamda tartışmak, ilerde
karşılaşılması olası problemleri çözmek için yapıcı tartışmalar yapmak ve mevcut planın yeterli
olup olmadığını irdelemek amacı ile yapılır. 1 saat ila 4 saat arasında sürebilir. Özellikleri şu şekilde
sıralanabilir:


Gerilimsiz bir ortamdır.



Bir yönlendiricinin önderliğinde yürütülür.



Sınav niteliği taşımaz.



Çözümlere yönelik bir süre baskısı yoktur.



Gayriresmî bir ortamdır.



Az miktarda ön hazırlık çalışması gerektirir.
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Program yüklü değildir.



Benzeşim/simülasyon yapılır.



Oluşabilecek sorunlar saptanır.



Grup tartışması yapılarak sorunların çözülmesine odaklanılır.



Mevcut plan/müdahale yöntemleri tartışılır.

 Eşgüdüm/sorumluluklarla ilgili çıkabilecek problemleri çözmeye yönelik yapıcı
tartışmalar yapılır (Kadıoğlu M., 2011).

11.4. İşlevsel Tatbikat
Yüksek maliyetli olmaksızın birkaç işlevi bir arada sınamak ve birçok kuruluşa deneyim
kazandırmaya yönelik uygulamalı çalışmaları gerçekleştirmek amacı ile yapılır. Tatbikat 3 ila 8
saat sürebileceği gibi tüm günde sürebilir. Özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
• Gerçek bir acil durumun simülasyonu / benzeşimi yapılır.
• Senaryo oluşturulur, detaylandırılarak kurgulanır.
• Tatbikat öncesi katılımcılara “brifing” verilir.
• Senaryo okunur, katılımcılara kaynaklar, temel kurallar, hedeflenen amaçlar, tatbikat
süresi vb. konularda bilgi verilir.
• Mesajlar iletilerek tatbikat gerçek zamanda başlatılır.
• Zaman baskısı nedeniyle ortam gerilimlidir ve gergindir.
• Tatbikat sırasında yapılan müdahaleler ve bunların eşgüdümü ön plandadır.
• Gerçek bir acil duruma nazaran sahada daha az teçhizat ve ekipman vardır.
• Daha az hareket/hareketlilik söz konusudur.
• Tatbikat sonunda bir Değerlendirme Toplantısı yapılır.
• Öneriler alınır ve bir Değerlendirme Raporu hazırlanır (Kadıoğlu M., 2011).
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11.5. Gerçek Boyutta Tatbikat
Gerçek bir acil / afet durumunu olabildiğince canlandırmak, gerekli birçok müdahaleyi saha
ögeleriyle birleştirerek yürütmek, Afet Yönetim Merkezini devreye sokmak, Mevcut Acil Durum
Eylem Planı’nı görsel olarak da sınamak amacı ile yapılır. Minimum 1 gün sürer. Özellikleri şu
şekilde sıralanabilir:
• Süre kısıtlıdır.
• Yüksek gerilimli bir ortamdır.
• Tatbikat gerçek zamanda başlatılır ve yürütülür.
• Gerçek duruma olabildiğince benzer.
• Canlandırmada gerçek kişilerden yararlanılır.
• Karmaşıktır.
• Pahalı bir uygulamadır.
• Gerekli tüm teçhizat/ekipman sahada yer alır.
• Gerekli tüm personel sahada yer alır.
• Farklı kurum/kuruluşlar birlikte çalışır.
• Müdahaleler farklı yerlerde yürütülür.
• Lojistik önemlidir.
• Güvenlik önem kazanır.
• Maliyet analizine (fazla mesai, sigorta, yakıt vb) gerek vardır (Kadıoğlu M., 2011).
Her yönetim mutlaka gerçek boyutta bir tatbikat öngörmelidir. Yerleşim birimine ait Acil
Durum Eylem Planı’nda yer alan işlevler çeşitli düzeylerdeki, alıştırma egzersiz ve tatbikat
programlarıyla sınanmalıdır.
1. İşlevler: Sürekli egzersiz yapılarak deneyim/beceri kazanılmalıdır.
2. İşlevsel tatbikatlar (Önerilen: 4 yılda 3 adet tatbikat)
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3. Gerçek boyutta tatbikat (Önerilen: 4 yılda 1 kez),
4. Dökümantasyon mutlaka her adımda temin edilmelidir (Kadıoğlu M., 2011).

11.6. Tatbikat Geliştirmede Değerlendirmenin Rolü
Tatbikat geliştirme, tatbikat yapılmadan çok önce başlayan ve tatbikat bittikten sonra da
gerekli değişikliklerin yapılıp, önerilerin bir sonraki tatbikata dâhil edilene kadar devam ettiği uzun
bir süreçtir. Değerlendirme etkinliği ve planlama süreç boyunca devam eder. Değerlendirme
tatbikat bittikten sonra yapılan bir aşama değildir; değerlendirme tatbikat tasarımı ile birlikte
başlar. Bu nedenle, tatbikatların tasarlanmasında temel felsefe GÖBEK kısaltması ile şu şekilde
özetlenebilir (Kadıoğlu M., 2011):
Gerçekçi
Ölçülebilir
Basit
Elde edilebilir
Katkıya yönelik
Tatbikat ve tatbikat değerlendirmesinin amacı:
• Planlarının, yönetmelik ve kılavuzlarının ne şekilde hazırlanması gerektiğini,
• Acil durum yönetim sisteminde yapılması gerekli değişiklikleri,
• Eğitim ve personel eksikliklerinin tespitini,
• Tatbikatın hedeflerini yakalayıp yakalayamadığını,
• Gerekli ekipmanların olup olmadığının tespitini,
• Plan ve müdahaleler açısından gerekli olan tatbikat sıklığını,
belirlemektir (Kadıoğlu M., 2011).
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Uygulamalar
Yaşadığınız bölgede olabilecek doğal tehlikeleri ve acil durumları yazınız. Bunlar için masa
başı tatbikatlar hazırlayınız.
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Uygulama Soruları
1) Yaşadığınız veya çalıştığınız kurum için seçtiğiniz bir doğal afet doğrultusunda masa
başı tatbikat planı hazırlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durumlara karşı uygulanabilecek tatbikat türleri ve bunların özellikleri,
hazırlanma süreçleri ve önemi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki acil durumlara hazırlık faaliyetlerden hangisi görece diğerlerine göre daha
uzun süreli olandır?
a) Farkındalık ve Yönlendirme Semineri
b) Alıştırma
c) İşlevsel Tatbikat
d) Gerçek Boyutta Tatbikat
2) Aşağıdaki acil durumlara hazırlık faaliyetlerden hangisi görece diğerlerine göre daha
kısa süreli olandır?
a) Farkındalık ve Yönlendirme Semineri
b) Alıştırma
c) İşlevsel Tatbikat
d) Gerçek Boyutta Tatbikat
3) Acil durumlara hazırlık sürecinde tatbikat tasarlanırken hangisine dikkat edilmese de
olur?
a) Tatbikatın kapsamı
b) Tatbikatın tipi
c) Tatbikatın süresi
d) Tatbikatın sıklığı
4) Acil durumlara hazırlık amacı ile yapılan tatbikatlardan sonra yapılacak tatbikat sonrası
değerlendirmenin amacı değildir?
a) Acil durum yönetim sisteminin göz ardı edilmesini
b) Eğitim ve personel eksikliklerinin tespitini
c) Tatbikatın hedeflerini yakalayıp yakalayamadığını
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d) Gerekli ekipmanların olup olmadığının tespitini
5) Aşağıdakilerden hangisi tatbikat tasarlanmasındaki temel felsefelerinden biri değildir?
a) Gerçeklikten uzak
b) Ölçülebilir
c) Basit
d) Katkıya yönelik
6) Aşağıdakilerden hangisi masa başı tatbikatın özelliklerinden biri değildir?
a) Gerilimsiz bir ortam mevcuttur.
b) Çok miktarda ön hazırlık çalışması gerektirir.
c) Sınav niteliği taşımaz.
d) Gayriresmî bir ortam mevcuttur.
7) Aşağıdaki acil durum hazırlık faaliyetlerinden hangisi Acil Durum Eylem Planı’nın
küçük bir parçasını uygulamak, mükemmelleştirmek ve ileride içerisinde çeşitli işlevlerin test
edileceği daha kapsamlı egzersizlere/ tatbikatlara yardımcı olmak amacı ile yapılır?
a) Masa başı tatbikat
b) Alıştırma
c) İşlevsel tatbikat
d) Gerçek boyutta tatbikat
8) Aşağıdaki acil durum hazırlık faaliyetlerinden hangisi gerçek bir acil / afet durumunu
olabildiğince canlandırmak, gerekli birçok müdahaleyi saha ögeleriyle birleştirerek yürütmek, Afet
Yönetim Merkezini devreye sokmak, Mevcut Acil Durum Eylem Planı’nı görsel olarak da sınamak
amacı ile yapılır?
a) Masa başı tatbikat
b) Alıştırma
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c) İşlevsel tatbikat
d) Gerçek boyutta tatbikat
9) Aşağıdaki acil durum hazırlık faaliyetlerinden hangisi yüksek maliyetli olmaksızın
birkaç işlevi bir arada sınamak ve birçok kuruluşa deneyim kazandırmaya yönelik uygulamalı
çalışmaları gerçekleştirmek amacı ile yapılır?
a) Masa başı tatbikat
b) Alıştırma
c) İşlevsel tatbikat
d) Gerçek boyutta tatbikat
10) Aşağıdaki acil durum hazırlık faaliyetlerinden hangisi Mevcut Acil Durum Eylem Planı
ilgili yeni kişilere tanıtmak ve onları motive etmek amacıyla yapılır?
a) Masa başı tatbikat
b) Farkındalık ve yönlendirme semineri
c) İşlevsel tatbikat
d) Gerçek boyutta tatbikat

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) d, 4) a, 5) a, 6) b, 7) b, 8) d, 9) c, 10) b
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12. Acil Eylem Planlaması
12.1. Afet Öncesi Acil Eylem Planlaması
12.1.1. Kat Planlarının Hazırlanması
12.1.2. Sorumluların Belirlenmesi
12.1.3. Sorumluların Eğitimi
12.1.4. Seminer ve Eğitimler
12.1.5. Acil Müdahale Birimlerinin Kurulması
12.1.6. Yangın Risklerinin Belirlenmesi
12.1.7. Alarm Sistemleri
12.1.8. Toplanma Bölgesinin Belirlenmesi
12.1.9. Belgelerin Yedeklenmesi
12.1.10. Afet Güvenliği
12.1.11. Tatbikatlar
12.2. Üniversitede Yapılacak Acil Eylem Planlarında Neler Olmalı?
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Acil eylem planlaması nedir?
2) Afet öncesi acil eylem planlamasında olması gerekenler nelerdir?
3) Üniversitelerde hazırlanan acil eylem planlarında neler olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanım
yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Acil eylem planı kavramı
Acil Eylem Planlamasının
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
içine giren bileşenlerin
Tanımlanması
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel
eserlere
ve
literatür
taramasına başvurulabilir.

Acil Eylem
Neler Olmalı

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
Acil eylem planlarında
Planlarında
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
olması
gerekenlerin
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel
eserlere
ve
literatür
taramasına başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Acil eylem planı

•

Tehlike

•

Acil durum

294

12. ACİL EYLEM PLANLAMASI
Tehlikenin türü ister 8 şiddetinde deprem olsun ister basit bir yangın olsun eğer tehlikeye
uygun bir önlem alınmadı ise oluşan acil durumun felaketle sonuçlanması kaçınılmazdır. Daha
önceki bölümlerde de belirtildiği üzere acil durumlar karşısında uygun eylemlerde bulunmak planlı
olmak zararın minimuma inmesinde etkili olacaktır. Günümüze kadar olan afet ve acil durumlar
incelendiğinde tehlike olayına yakın olanların eğer tedbirli davranmış ise tehlike olayına uzakta ve
tedbirsiz davrananlardan daha az zarar gördüğü görülecektir. Bu nedenle tehlikenin uzaklığı ve
yakınlığı, büyüklüğü ve küçüklüğü göz önüne alınmaksızın her tür tehlike için bireysel ve
toplumsal olarak acil eylem planlarının yapılması zorunludur.
Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11’inci, 12’nci ve 30’uncu maddelerine dayanılarak 18 Haziran
2013 tarihinde 28681 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında
Yönetmelik, gereğince işyerlerinde acil durum planı hazırlanması ile ilgili düzenlemeler yer
almaktadır. Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme,
koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar
ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların
belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

12.1. Afet Öncesi Acil Eylem Planlaması
Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil
durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,
görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin
oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek
hazırlanır (Madde 7 / Acil durum planları yönetmeliği). Çalışmanın bundan sonraki kısımlarında
herhangi bir bina veya yerleşim için acil eylem planında olması gereken adımlar verilecektir.

12.1.1. Kat Planlarının Hazırlanması
Herhangi bir acil durum veya afet sırasında karşılaşılan en büyük sorunlarından biri,
insanların yaşanan tehlike sırasında ne yapacağını bilmemeleri ve en nihayetinde kontrolsüz
hareketlerinden ötürü hem kendilerine hem de çevrelerine zarar vermeleridir. Bunu önlemek için
tüm modern toplumlarda olası acil durumlar için planlar, prosedürler, politikalar hazırlanmakta, bu
yapılan planlar tatbikatlar ile desteklenmektedir.
İnsanların yaşadığı tüm mekânlar doğal olarak bir afet ya da acil durumun oluşması için
olası mekânlardır. Kapalı mekânlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği bina ister küçük ister büyük
olsun netleştirilmelidir. Bu anlamda kat planlarının hazırlanması önemlidir.
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Kat planları hazırlanırken acil çıkış kapılarının yerleri belirgin olarak gösterilmelidir.
Koridorlar mümkünse yedek enerji kaynakları ya da haricî kaynaklar kullanılarak
aydınlatılmalıdır.
Afet ve acil durum sırasında yaşanan panik nedeni ile bu acil çıkış kapılarının bulunması
oldukça güç olacağından bunların görünür hâle getirilmesi için koridorlarda belirli noktalara belirli
aralıklarla konacak fosforlu oklardan acil çıkış işaretleri, acil çıkış kapıları üzerlerine konacak
fosforlu işaretler veya harici beslemeli aydınlatma armatürleri ile aydınlatılması uygun olacaktır.
Acil durumlar sırasında arama kurtarma ekiplerinin işlerini kolaylaştırmanın bir diğer yolu
da kat planı hazırlarken o katta çalışanların kaç kişi olduğu hangi odada binada çalıştığını bilmek
olacaktır. Bu amaçla binada çalışan, yaşayan tüm bireylerin nerede olduğunu bilmek hayati
olacaktır. Böylelikle izinli personelin kurtarılması için ekstra çaba sarf edilmeyecek, onun binada
olmadığı bilgisi kullanılarak diğer katlara müdahale için daha çok sayıda personel
yönlendirilebilecektir. Ayrıca acil durum sırasında binanın boşaltılması sırasında hangi odaların
hangi çıkış kapısına yönelecekleri çok önceden saptanmalı ve bu plan tüm odalara bildirilmeli ve
koridorlara da asılmalıdır. Burada asıl görev; kat ve koridor sorumlularına düşmektedir.

12.1.2. Sorumluların Belirlenmesi
Acil eylem planlamasında sadece koridorun aydınlatılması ya da acil çıkışların fosforlu
işaretler ile işaretlenmesi elbette ki bir tehlike sırasında insanları koruyamayacaktır. İlgili katta
bulunan tüm çalışanların kat planındaki acil çıkış koridoru ve acil çıkış kapıları konusunda
bilinçlendirilmesi, eğitilmesi gereklidir. Eğitimlerde acil çıkış kapılarına ulaşan koridorları
kimlerin hangi düzende kullanması gerektiği açıklanmalı tatbikatlar ile desteklenmelidir. Örneğin
binada 4 kanat söz konusu ise ve sadece 2 acil çıkış söz konusu ise bunlardan hangilerinin örnek
üzerinden gidersek doğu ve kuzey koridorların sağ kanattaki ve batı ve güney koridorlarının sol
kanattaki acil çıkışları ve kapıları kullanması gerektiği belirtilmelidir. Yine yapılan kat planı
hazırlıklarında kat planı sorumluları belirlenmelidir. Öncelik gönülleri verilmek üzere çıkışlara
yakın odalarda oturan çalışan veya kişiler kat ve koridor sorumlu seçilmeli, bu kişiler acil durum
karşısında insanların birbirini ezerek çıkışa ulaşmalarının önüne geçerek onları uyarmalı, bireylerin
sakin ve uygun şekilde tahliye edilmeleri için destek sağlamalıdır.

12.1.3. Sorumluların Eğitimi
Kat ve koridor sorumlularının uygun periyotlarda eğitim alması sağlanmalı, mümkünse
hafif arama kurtarma konusunda bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. Binaların acil durumlarda
boşaltılması için büyük bir öneme sahip olan bu personelin mutlaka yangın ve deprem eğitim
alması gereklidir. Ayrıca yine bu sorumlu personele ilk yardım ve triyaj eğitimi de verilmelidir.
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Böylece binada yaşanacak olası bir çoklu ölüm ve çoklu yaralanmalı acil durum karşısında sağlık
ekipleri gelene kadar diğer insanların hayatta kalma şansının arttırılması mümkün olacaktır.
Buradan da anlaşılacağı üzere kat sorumlusu olarak atanan kişilerin eğitimleri acil durum
karşısında daha etkin davranış sergilemeleri için büyük önem taşıyacaktır.

12.1.4.Seminer ve Eğitimler
Çok katlı binalardan, tek katlı bahçeli mekânlara kadar tüm yaşam alanlarını paylaşan
bireylere mutlaka “farkındalık eğitimi” verilerek afet ve acil durumlar hakkında
bilinçlendirilmeleri sağlamak gerekliliktir. Bu eğitimleri alan kişilerin tehlikelere bakış açısı
değişmekte ve bu kişiler yaşamlarını afet ve acil durumlara göre düzenleme bilgisine sahip
olmaktadırlar. Bu farkındalık eğitimi ve seminerleri zaman zaman tekrarlanarak öğrenilenlerin
pekişmesi sağlanmalıdır. Özellikle ilk yardım eğitimleri, herkesin mutlaka alması gereken
eğitimlerdir. Söz konusu ilk yardım eğitimleri, sadece afet ve acil durumlarda değil yaşamın her
anında işe yarayacak bilgileri içermelidir. Bu yönde AFAD’ın ve Sağlık Bakanlığının açmış olduğu
kurslar ve eğitim kitapçıklarından faydalanılması uygun olacaktır.

12.1.5.Acil Müdahale Birimlerinin Kurulması
Ülkemiz bir deprem kuşağı üzerindedir ve her an deprem ya da doğal veya teknolojik
kaynaklı bir acil durum ve afet riski taşımaktadır. Takdir edilmelidir ki bir afet sırasında yalnızca
devlet tarafından afetlere yönelik kurulan ve yönetilen kurumlar dışında belli sayıda insanların
bulunduğu iş yerleri, hastaneler, okullar, mahalleler vb. yerlerde acil müdahale birimleri kurulması
çok önemlidir. Olayın boyutu büyük olduğunda, devlet tarafından yönlendirilen kurumların olay
yerinde herkese ilk saatlerde veya günlerde müdahale etmesi zor olabilmektedir. 1999 yılında
yaşanan Gölcük Depremi’nde bazı noktalara müdahale 24 saat sonrasını dahi bulmuştur. Bu
durumlara karşı bölgesel olarak kurulacak ve hafif arama kurtarma eğitimi alacak olan küçük
birimler, hızlı bir müdahale ile birçok kişinin hayatını kurtarabilir veya büyük maddi kayıpların
olmasın önleyebilirler. Bu kurulacak acil müdahale birimini devletin denetlemesi ve daha önceden
saptanan iyi eğitilmiş sorumluların oluşturması, daha doğru bir yaklaşım olacaktır ama zorunlu
değildir.

12.1.6.Yangın Risklerinin Belirlenmesi
Bölüm 11’de yangın tatbikatı örneğinde de kısaca açıklanmaya çalışıldığı üzere katta
yaşanacak bir yangın tehlikesine karşı sadece kat sorumlusu değil kattaki tüm çalışanların yangın
tüpü kullanması konusunda eğitim almış olması ve tatbikatlara katılmış olması sağlıklı olandır.
Böylece bir yangın tehlikesi karşısında daha bilinçli müdahale yapılması sağlanacaktır. Bu nedenle
ilk olarak daha önce acil durum planlamasında saptanan yangına müdahale ekibinin eğitilmesi çok
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önemlidir. İkici aşamada binadaki yangın merdiveni çıkışlarının sorumluları belirlenmelidir. Genel
olarak güvenlik nedeniyle yangın merdiveni çıkışları kilitli tutulmaktadır. Çıkışlara yakın yerde
çalışan birkaç personeli görevlendirmek, bu sorunu kısmen de olsa çözecektir. Yangın eğitimi ve
müdahalesi dışında yangın vanalarını çalışıp çalışmadığı, yangın tüplerinin periyodik kontrolleri
yapılarak dolu olup olmadıkları, yangın tüplerinin olması gerektiği bölgelerde olup olmadığı ve
tüm personelin yangın tüpü eğitimi alıp almadıkları sık sık kontrol edilmelidir. Özellikle patlayıcı,
zehirleyici ve radyoaktif madde bulunan binalarda yangın riski diğer binalara oranla çok fazladır.
Üstelik bu maddelerin yaşatacağı sorunlar, basit bir yangında yaşananlara oranla kat be kat fazladır.
Bu tür malzemelerin bulunduğu ortamlarda, güvenlik önlemleri mümkünse arttırılmalıdır.

12.1.7. Alarm Sistemleri
Herhangi bir acil durumda örneğin zehirli gaz salınımı, yangın ya da deprem gibi
durumlarda ilk olarak alarm sistemlerinin devreye girmesi gerekir. Bu nedenle binalarda alarm
sisteminin olup olmadığı, eğer varsa çalışıp çalışmadığı çalışmıyorsa onarılabilecek durumda olup
olmadıkları iyi bilinmelidir. Eğer sorun varsa aksaklıkların giderilmesi ve alarm sisteminin devreye
girmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca birden fazla sesli uyarımın söz konusu olduğu
binalarda çalışanların mutlaka alarm zillerinin hangisinin ne anlama geldiği konusunda eğitim
almaları sağlanmalıdır. Yine tüm çalışanlar binada yapılan sesli uyarılara riayet etmeleri konusunda
eğitilmeli ve uyarılmaları gereklidir.

12.1.8. Toplanma Bölgesinin Belirlenmesi
Bir afet sırasında acil eylem planı gereği uygulanan boşaltım planı %100 başarılı olsa bile
dışarı çıkacak personelin nerede toplanacağı çok önemlidir. Dışarı çıkacak personelin risk altında
olması hele bir de yangından kaçarken yangın sonrası tali tehlike olarak görülen göçük altında
kalması planın başarısını sıfırlayacaktır. Toplanma bölgesinin binaya yakın olması ve etrafında
başka yapıların bulunmadığı geniş bir alan olması gerekir. Liseye kadar olan okullarda, okul
bahçeleri ideal toplanma bölgelerdir. Ancak okulların acil eylem planında dikkat edilmesi gereken
önemli bir nokta vardır. Afet sonrasında, veliler çocuklarını almaya gelinceye kadar çocuklar
okulda ya da yakın bir alanda kalmalı ve başka bir yolla evlerine gönderilmemelidir.

12.1.9. Belgelerin Yedeklenmesi
Afet sonrasında bazı bilgilere ve belgelere hemen erişmek çok kolay olmayabilir. Bu
nedenle önemli evrakların korunması için tedbir alınmalı ve gerekirse yedeklenmelidir.
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12.1.10. Afet Güvenliği
Afetler sırasında ilk yardım kadar güvenlik de bireylerin ve kurumların sağlığı için
hayatidir. Örneğin bazı iyi niyetli olmayan insanların yaralıları darp sureti ile kıymetli eşyaları
çalmaları, kurumlardan jeneratör veya kıymetli cihazların gasp edilmesi durumları ancak etkili bir
güvenlik tedbiri ile önlenebilecektir. Bu durumlar için kolluk kuvvetleri, asker ve polis gerektiği
gibi bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.

12.1.11. Tatbikatlar
Bireylerin ve kurumların acil durum ve afet karşısında minimum zararla kurtulmaları
hazırlanan afet planlarının tatbik edilip eksikliklerin giderilmesi ile mümkün olduğu daha önceki
bölümlerde (Bölüm 11) izah edilmişti. Tatbikatlar ile hedeflenen toplumun zamanla afet ve acil
duruma karşı davranışlarında oluşacak körlüğü önlemektir. Tatbikatlar iş olsun diye veya yapılması
zorunlu diye yapılmamalıdır. Tatbikatlar için hazırlanan senaryolar, gerçeğe çok yakın olmalı ve
tatbikatta görev yapanlar ise sanki gerçek bir afet çalışmasındaymışçasına görevlerini ciddiye
almalıdırlar. Aksi takdirde yapılan tatbikatlar, amacın çok dışında kalır ve şova dönüşür.

12.2. Üniversitede Yapılacak Acil Eylem Planlarında Neler Olmalı?
Bir örnek olarak fakülte ve yüksekokullar için bir acil durum planı hazırlamak gerekirse
öncelikli olarak mevcut durumları ortaya konmalıdır. Mevcut durumdan yola çıkılarak;
• Amfilerin ders saatleri çıkarılarak günün hangi saatinde, hangi amfide kaç öğrencinin ders
yaptığı saptanarak raporda belirtilmelidir.
• Her katın ayrı ayrı planı çıkarılarak bu planlar üzerinde tüm çıkışlar gösterilmelidir.
• Deprem durum planı yapılan bina veya binalardaki koridor sayıları saptanarak bu
koridorlarda kaç kişinin çalıştığı, raporda kesin sayıyla belirtilmelidir.
• Tüm sınıf ve koridorların veya katların sorumluları saptanarak raporda belirtilmeli, bu
sorumluların afet sırasında nasıl hangi tür görevleri üstlenecekleri kendilerine bildirilmelidir.
• Acil bir çıkış için bina veya binalardaki tüm çıkışlar saptanarak raporda belirtilmelidir.
• Acil çıkış yapılacak tüm yerlere acil çıkış levhaları asılarak personel bilgilendirilmeli ve
hangi personelin veya öğrenci grubunun hangi çıkıştan çıkacağı kendilerine bildirilmeli, raporda
bu konuya da yer verilmelidir.
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• Özellikle yangın tüplerinin sorumluları belirlenmeli ve bu sorumlulara boşaltım sırasında
kendi sorumlu oldukları tüpleri dışarıya çıkarmaları tatbikatlarla öğretilmeli ve bu plan da raporda
belirtilmelidir.
• Olası bir yangın için iki adet alarm sorumlusu seçilmeli ve raporda belirtilmelidir.
• Acil çıkış sonrasında boşaltılan binadan çıkarılan personel ve öğrenciler için en uygun
toplanma bölgesi saptanmalı ve raporda belirtilmelidir.
Bu plana ek olarak düzenlenecek ‘‘Acil Durum Planında’’;


Genel bir durum, tehlike ve risk analizi,



Personelin acil durum irtibat bilgileri,

 Acil durum tatbikatlarının mevcut faaliyetlerin icra edildiği yerde yapılamaması
hâlinde en kısa surede nerde nasıl tatbikat edileceği,


Nelerin acil durum olabileceği, afet olabileceği,



Acil durum planlama ekibi bilgileri,



Dâhili ve harici faaliyet ile ilgili veya faaliyet dışı kurum ve kuruluşlar irtibat bilgileri,



Kritik operasyonlar, tedarikçiler ve kaynaklara dair bilgiler,



Tahliye planları,



Uyarı ve ikaz sistemleri,



Yerinde barınak ve sığınak sistemi,



Kimin neyi, nasıl, ne zaman, nerde yapacağı,



Haberleşme,



Emniyet ve güvenlik,



Belge yedeklemeleri,



Yıllık gözden geçirmeler gibi hususlara yer vermelidir.
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Acil durum eylem planı için çalışma yapılırken bir ekip oluşturmak, ekibi yetkilendirmek
ve görevlendirmek, üst yönetimin destek verdiğini göstermek, ekibi motive etmek, kurum içi ve
dışından yetkilileri çalışmaya dâhil etmek gerekir. Ayrıca taşeron ve kuruma dışarıdan hizmet
verenlerin bu çalışmadaki ve sonrasındaki sorumluluklarını iyi anlamaları sağlanmalıdır. Planın
düzenli aralıklarla nasıl değerlendirileceği belirtilmeli, hazırlanan bir takvimi ve bütçesi olmalıdır.
Performans hedeflerini kurumun tespit edeceği programın, planın yazılması, gözden
geçirilmesi, değerlendirilmesi, uygulanması, koordinasyonu düzenli aralıklarla yapılması uygun
olacaktır.
Tehlikelerin Belirlenmesi: Ekibin plan kapsamını, amacını, yasal dayanaklarını yazmasını
takiben bir durum tespiti yaparak planlar prosedürler, kılavuzlar, talimatlar, uygulamalar, süreçler
gözden geçirilir; kurum dışı gruplarla toplantılar yaparak planlar ve müdahale kaynakları öğrenilir;
yasalar, tüzük ve yönetmelikler gözden geçirilir; yedek sistem ihtiyaçlarını acil durumların olası
etkilerini görmek için kritik ürünler, malzemeler, mal ve hizmetler saptanır; acil durumda
gerekecek dâhili kaynaklar ve harici kaynaklar saptanır.
Risk Analizi: Bu araştırmalar ve bulgular sonrası hasar görebilirlik analizinin yapılması
gerekmektedir. Belirlenecek olasılıklar, tahmin edilecek etkiler, değerlendirilecek kaynaklar bu
analizin konusudur. Bu analizde acil durumlar tehlikeler alt alta listelenerek geçmişte bunların
gerçekleşme durumları, coğrafik konum incelenir. Teknolojik, fiziksel, yönetsel, insan hatası
problemlerinin olasılıkları değerlendirilir. Bu şekilde ya da benzer yöntemlerle tehlikelerin
belirlenmesi ve risklerin analizi belirlenmiş olmalıdır.
Tehlike Yönetimi: Tespit edilen tehlikelerin etkilerinin değerlendirilmesi etkilere karşı
eylemlerin yönetilmesi bir anlamda işin sürdürülmesi için zararın azaltılması yapılmalıdır. (Bu
yöntem iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının da kullandığı bir yöntemdir. Olay türünün, işin ve
sürecin analizi, kontrol ve denetimi, ekipmanın doğru kullanımı, bakımı kapsamında tespit edilen
tehlikelerin; olma olasılığı ve maruz kalma sıklığı, bunların verdiği hasarın maliyeti, yasalarla
uyumluluğu kapsamında işe etkilerinin değerlendirilmesi; azaltma, izole etme, sakınma gibi olası
eylemlerin oluşturulması, uygulanması, etkinliğinin izlenmesi kapsamında performansın
geliştirilmesi; performansın izlenmesi, karşılaştırılması, azalan maliyetin değerlendirilmesi
kapsamında eylemlerin etkinliğinin ölçülmesi yoluyla tehlikelerin yönetimidir.
Kaynak Yönetimi ve Lojistik Yönetimi: Bir zaman çerçevesi içinde ihtiyaç duyulabilecek
istihbarat, teknoloji, malzeme, tesis, eğitim, donanım, personel ve uzmanlık bilgisini; kaynakların
miktarını, kapasitesini, limitlerini, maliyetlerini, temin ve ulaşım zamanının, yasal sorumluluklarla
kullanılmasını; tüm bunlarla ilgili anlaşmaları ve sözleşmeleri; kaynakların izini sürmeyi, temin
etmeyi, kaydını tutmayı, acil durum öncesinde -sırasında-sonrasında bu kaynakları aktive etmeyi,
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geri göndermeyi, her tür eksikliği, olanaksızlığı da düşünerek işin sürdürülmesi için planlamayı
kapsamalıdır.
Planlama: Dâhilî ve haricî kurumların, organizasyonların, bölümlerin, pozisyonların,
sorumluluklarının ve rollerinin, otorite ve yetki şemasının açıkça belirtildiği; lojistik destek ve
kaynak gereksiniminin belirlenip ifade edildiği; acil durum, bilgi akışı ve haberleşme sürecinin
belirlendiği; kurumun amaç, hedef, misyon ve vizyonunu gösteren stratejik planını; özel bir
faaliyeti yürütmek için sorumlulukların belirlendiği acil durum operasyon/müdahale planı
hazırlanır.
Alarm ve Haberleşme: Acil durumlarda etkilenebilecek insanları, çalışanları, çevreyi
uyarmak için ikaz sistemlerinin ve protokollerinin kullanımını, test edilip geliştirilmesini; dâhilî ve
harici acil durum müdahale personeli ve görevlilerini alarma geçirme için beceri ve kapasite
geliştirilmesini; birden çok müdahale organizasyonlarının idare edebileceği haberleşme imkânının
tesisini; haberleşme sistemlerinin düzenli test edilmesini; haberleşme prosedürlerinin
geliştirilmesini; prosedürlerin tatbikatlarla test edilmesini kapsamalıdır.
Operasyon Prosedürleri: Müdahale sırasında, aynı anda oluşacak iyileştirme ve zarar
azaltma aktivitelerine izin verebilecek şekilde müdahale ve iyileştirme operasyonlarını
destekleyecek kaynakların belirlenmesini, yürütülecek hasar analizini, ihtiyaç analizini; belirlenen
tehlikelerin etkilerinin ve sonuçlarının iyileştirilmesini; mülkün korunması, can güvenliği, acil
durumun kontrol altına alınması, operasyon-iş sürekliliği, sağlık ve güvenlik hususları dâhil
müdahale etmek için prosedürlerin uyarlanmasını kapsamalıdır.
Eğitimler: Yürütülen, idame ettirilen, geliştirilen bir eğitim programının uygulanmasını;
eğitim amaçlarının bunun için gereken beceri ve bilinçlendirmeyi sağlamasını; yasal gerekliliklerle
uyum sağlamasını; kapsam ve sıklığının belirlenmesini; kayıtlarının tutulmasını kapsamalıdır.
Tatbikatlar: Planın tümünün, belli bölümünün test edilmesi için tasarlanmasını; kurum
plan ve prosedürlerinin, yeteneklerinin gözden geçirilmesini, tatbikatlarla değerlendirilmesini,
gözden geçirme ve incelemelere, olay/kaza/acil durum sonrası raporlara, performans
değerlendirmelerine bağlı olarak düzeltmelerin yapılmasını kapsamalıdır.
Organizasyon ve Koordinasyon: İyileştirme ve müdahale operasyonlarını yönetmek,
kontrol etmek için olay yönetim sisteminin geliştirilmesini; her olay, her fonksiyon için
sorumlulukların, unvanların, özel organizasyonel rollerin tanımlanmasını; acil durum
operasyonlarının, acil durum müdahalesinin planlara göre yönlendirilmesini; operasyon, müdahale,
iyileştirme aktiviteleri için uygun prosedür ve politikaların tesis edilmesini; bunların yasalara
uyumunu; planların aktive edilmesini ve sonlandırılmasını; yetki ve sorumlulukları kapsamalıdır.
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Finans kaynaklarının temini: Acil durum öncesi, sırası, sonrası planın, programın
desteklenmesi için ödeme, maliyet belgelerinin izlenmesini; dış kaynaklardan fonlama yöntemini
kapsamalıdır.
Medya ve Halkla İlişkiler: İnsanlara, çevreye, mülke tehditlerle ilgili halka tavsiyeler
verecek yetkililer ve sorumlu kurumlarla birlikte prosedürlerin geliştirilmesini; halkın potansiyel
bir tehlikeden etkilenmesinin söz konusu olduğu durumlar için halkın bilinçlendirilmesi; olaykaza-acil durum öncesi, sırası, sonrasında medya dâhil harici ve dâhili izleyicilerin isteklerine
cevap vermek üzere bilgi akışının sağlanması; bütün bunlar için medya iletişim merkezinin
oluşturulmasını, acil durum bilgilerinin izlenip toplandığı ve yayıldığı bir sistemin tesisini;
önceden hazırlanmış yazılı basın bülteninin sağlanmasını; bilginin koordine edilip temiz ve doğru
bilgi olarak yayılması için bir metot tesisini; engelli ve özel ihtiyacı olan nüfus ile haberleşme
kapasitesinin oluşturulmasını kapsamalıdır.
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Uygulamalar
Yaşadığınız bölge için geçerli herhangi bir tehlikeye karşı acil eylem planlaması
hazırlamaya çalışınız.
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Uygulama Soruları
1) Kendinizin hazırlayacağı acil eylem planlamasında nelere daha fazla dikkat ettiğinizi
gerekçeleri ile belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde herhangi bir kurum veya bölge için geçerli herhangi bir tehlikeye karşı afet
öncesi acil eylem planlaması hazırlıklarında dikkat edilmesi gerekenler verilmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi acil durum eylem planı hazırlığında kat planları hazırlanırken
dikkate alınmaz?
a) Acil durum çıkışlarının işaretlenmesi
b) Acil durum kapılarının işaretlenmesi
c) Kat sorumlularının belirlenmesi
d) Tatbikat tarihlerine karar verilmesi
2) Aşağıdakilerden hangisi acil durum eylem planı hazırlığında kat sorumlularının alması
tavsiye edilen eğitimlerden biri değildir?
a) İlk yardım ve triyaj eğitimleri
b) Hafif arama kurtarma eğitimleri
c) Yangın söndürme eğitimi
d) Elektrik bakım onarım eğitimi
3) Aşağıdakilerden hangisi acil durum olarak yangına müdahale hazırlık çalışmalarında
yer almaz?
a) Yangın vanalarını çalışıp çalışmadığının kontrolü
b) Tüm personelin ilkyardım eğitimlerinin tamamlanması
c) Yangın tüplerinin periyodik kontrolü
d) Tüm personelin yangın tüpü eğitimi alıp almadığı
4) Aşağıdakilerden hangisi acil durum eylem planı hazırlığında dikkate alınmaz?
a) Kat planı hazırlıkları
b) Sorumluların belirlenmesi ve eğitimi
c) Önemli veya önemsiz tüm belgelerin yedeklenmesi
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d) Afet güvenliğinin sağlanması
5) Aşağıdakilerden hangisi acil durum eylem planı hazırlığında haberleşme çalışmaları
başlığı altında dikkate alınmaz?
a) Halkın potansiyel bir tehlikeden etkilenmesinin söz konusu olduğu durumlar için
bilgilerin yayılmasının önüne geçip saklanması
b) Olay-kaza-acil durum öncesi, sırası, sonrasında medya dâhil harici ve dâhili izleyicilerin
isteklerine cevap vermek üzere bilgi akışının sağlanması
c) Bilginin koordine edilip temiz ve doğru bilgi olarak yayılması için bir metot tesisi
d) Medya iletişim merkezinin oluşturulması
6) Acil durum eylem planı hazırlığında organizasyon ve koordinasyon hangisi kastedilmez?
a) Her fonksiyon için sorumlulukların belirlenmesi
b) Acil durum sırasında şirket içi unvanlara göre öncelikli personelin kurtarılması
c) Acil durum müdahalesinin planlara göre yönlendirilmesi
d) Acil durum sonrası iyileştirme aktiviteleri için uygun prosedür ve politikaların tesis
edilmesi
7) Aşağıdakilerden hangisi acil durumlara karşı kurum içinde yapılan eğitimler ile
hedeflenmez?
a) Acil durumlar için gereken becerinin edinilmesini sağlama
b) Acil durumlarda yapılan davranışların yasal gerekliliklerle uyum sağlaması
c) İdame edilen ofis işlerinde hızlanma sağlanması
d) Acil durumlar için gereken bilinçlendirmenin sağlaması
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8) Aşağıdakilerden hangisi acil durumlara karşı kurum içinde yapılan kaynak yönetimi ve
lojistik yönetimi ile hedeflenmez?
a) Acil durum karşısında ihtiyaç duyulabilecek istihbarat temini
b) Acil durum karşısında ihtiyaç duyulabilecek teknoloji temini
c) Acil durum karşısında ihtiyaç duyulabilecek kaynaklara ulaşım zamanının tespiti
d) Acil durum karşısında ihtiyaç duyulabilecek satış elemanının temini
9) Afet güvenliği ile tam olarak kastedilen nedir?
a) Afet sırasında bireylerin sağlıklı ve kurumların iş görebilir hâlde tutulması
b) Afet sırasında kişilerin mal varlıklarının korunması
c) Afet sırasında kişilerin sağlıklarının korunması
d) Afet sırasında kurumların mal varlıklarının korunması
10) Aşağıdakilerden hangisi acil durum sonrası toplanma bölgesinin özelliklerini tam
olarak ifade eder?
a) Toplanma bölgesinin binaya yakın olması yeterlidir.
b) Toplanma bölgesinin binaya yakın olması ve etrafında başka yapıların bulunmadığı geniş
bir alan olması gerekir.
c) Toplanma bölgesinin geniş olması yeterlidir.
d) Toplanma bölgesinin binaya yakın olması ve etrafında AVM olması gerekir.

Cevaplar:
1) d, 2) d, 3) b, 4) c, 5) a, 6) b, 7) c, 8) d, 9) a, 10) b
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13. İLK YARDIM VE TEMEL İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. İlk Yardım ve Temel İlkeleri
13.1. İlk Yardımın Tanımı
13.2. İlk Yardımın Amaç ve Hedefleri
13.3. İlk Yardımcının Özellikleri ve Sorumlulukları
13.4. İlk Yardımın Temel İlkeleri ve Uygulamaları
13.5. Üç Yaşamsal İşlev (Solunum - Dolaşım - Bilinç)
13.5.1. Solunum ve Kalp Durması
13.5.2. Yaşam Zinciri Halkaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İlk yardım nedir?
2)

İlk yardımın amaç ve hedefleri nelerdir?

3) İlk yardımın temel ilkeleri ve uygulamaları nelerdir?
4) Kalp masajı uygulanırken hangi hususlara dikkat edilmelidir?
5) Hayat kurtarma zinciri nedir?
6) Hayat kurma zincirinin halkaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İlk
Yardım
Tehlikelerinin
Tanımlanması

Kazanım

Kazanım
yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
ve İlkyardım ve tehlikeleri
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
kavramı
içine
giren
“Kaynakça” bölümünde yer alan
bileşenlerin belirlenmesi
temel
eserlere
ve
literatür
taramasına başvurulabilir.

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
İlk yardımın temel ilkeleri
İlk
Yardımın
Temel
iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
içine giren bileşenlerin
İlkelerinin Tanımlanması
“Kaynakça” bölümünde yer alan
belirlenmesi
temel
eserlere
ve
literatür
taramasına başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar


İlk Yardım



Hayat Kurtarma Zinciri



Kalp Durması



Kalp Canlandırması
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13. İLK YARDIM VE TEMEL İLKELERİ
Herhangi bir olay nedeniyle sağlığı tehlikeye girmiş olan kişilere, tıbbi yardımı yapacak
sağlık personeli gelinceye kadar, olayın gerçekleştiği yerde, hayatın kurtarılması ya da durumun
kötüleşmesini önlemek amacıyla, eldeki imkânlarla ilaçsız olarak yapılan müdahale ilk yardım
olarak tanımlanmaktadır. Yetkili makamlardan ilk yardım eğitimi almış kimseler tarafından
yapılmalıdır (Açıklamalı Afet Terimleri Sözlüğü, 2014).
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yayınlamış olduğu sözlükte
ilk yardım terim acil tıbbi yardım ve psikolojik ilk yardım olarak iki şekilde verilmektedir.
Psikolojik ilk yardım, afetler, terör, trafik kazaları, tecavüz, aile içi şiddet, işkence, çocuk istismarı
gibi travmatik olaylar sonrası çocuklar, gençler, yetişkinler ve aile bireylerine uygulanabilen
modüler bir terapik yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik ilk yardım, travmatik olayın
yarattığı stresin azaltılmasını sağlayan ve uzun vadede mağdurların normal fonksiyonlarını
kaybetmelerini önleyen, onlara travma sonrası ortaya çıkan psikolojik sorunlarla baş etmesini
öğreten bir tekniktir.
Dersimizin bu bölümünde ilk olarak literatürdeki ilk yardım tanımları verilecek sonrasında
ilk yardımcının özellikleri ve üç yaşamsal işlev konularına değinilecektir.
Unutulmamalıdır ki temel yaşam desteğine başlarken eğer çevrede biri varsa hemen 112
aratılmalıdır. Boğulma ve travmalarda, ilk yardımcı yalnız ise 5 turdan sonra (30/2= 1 tur) kendisi
yardım çağırmalıdır. Bebek ve çocuklarda, eğer çevrede biri varsa hemen 112 aratılmalıdır. İlk
yardımcı yalnız ise 5 tur temel yaşam desteğinden sonra kendisi yardım çağırmalıdır. Çünkü bebek
ve çocuklarda solunum problemi ön plandadır (Sağlık Bakanlığı, Temel yaşam desteği).

13.1. İlk Yardımın Tanımı
Herhangi bir acil durum meydana geldiğinde her an civarda bir sağlık personeline ulaşmak
mümkün değildir. Bu durumda kişiye acil müdahale gereklidir. Bunun doğru tanımlanması hem
acil durumda kalan kişiye hem de uygulayıcısına yardımcı olacaktır. Burada yukarıda verilen
AFAD’ın terimler sözlüğündeki tanımının yanı sıra literatürde yer alan bazı ilk yardım tanımları
verilmiştir.
Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü’nde: “Kaza, hastalık, yangın, deprem vb.
tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan ilk ve ivedi işlem,
sıhhi imdat” diye tarif edilmiştir(TDK).
29 Temmuz 2015 tarihli 29429 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan İlkyardım
Yönetmeliği’nde ilk yardım şöyle tanımlanmaktadır.
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“İlkyardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık
görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye
gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve
gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları, ifade eder.”
İlk yardım, kazaya uğrama ya da yaşamın tehlikeye düşmesi hâllerinde, durumun daha
kötüye gitmesini önlemek için yapılan ilaçsız müdahaledir. İlk yardım, olay yerinde bulunanlar
tarafından yapılan geçici bir uygulamadır(Aygören,1999).
İlk yardım öncelikle ölümü ya da daha fazla oranda zarar görmeyi önler. Şoku engeller.
Ağrıların azalmasına ya da ortadan kalkmasına yardımcı olur. Ancak bazı bilinçsiz ve tehlikeli
davranışlardan kaçınılması da kişinin hayatının kurtulmasında ilk yardım uygulamaları kadar
önemlidir (Güler,2002).
İlk yardım, ilaç veya herhangi bir tıbbi malzeme olmadığı anlarda yapılabilecek hayati bir
müdahale şeklidir. Günlük yaşamımızda her an elimizin altında olabilecek temiz bir bez parçası,
bir kravat, arabadaki güneşlik, ceketimiz, temiz havlu veya bir eşarp ilk yardımda kullanılabilecek
en önemli malzeme yerini alabilecektir (Rodoplu,2003).

13.2. İlk Yardımın Amaç ve Hedefleri
İlk yardımda en öncelikli amaç, yaşamı tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasıdır. ilk
yardım kaza yerinde başlar, yaralının en yakın sağlık kurumuna nakli sırasında devam eder ve
yaralının gittiği sağlık merkezinde tıbbi tedavinin başlamasıyla son bulur. Kaza yerine çabuk
gitmek, anında müdahalede bulunmak ilk yardımda önemli netice alınması için önemlidir.
Unutulmamalıdır ki en etkili ilk yardım ilk beş dakikada en bilinçli ilk yardım ise ilk yarım saatte
yapılmaktadır(Ağır,2000).
Özetle ilkyardımın öncelikli amaçları şu şekilde sıralanabilir ;


Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak.



Yaşam fonksiyonlarının devamını sağlamak.



Hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek.



Hasta veya yaralının İyileşmesini kolaylaştırmaktır.

Afet veya kazaya uğrayan acı, korku, tehlike içinde olan insanların acılarını hafifletmek,
yaralarını sarmak ve yaşamlarını kurtarmak aynı zamanda bir insanlık görevidir. Afet veya
kazaların yakınımızdaki insanların başına gelmesi halinde, derhal yapılması gereken basit
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müdahaleleri bilmemiz ve bu sebeple yaralının hayati tehlikesini gidermemiz ilk yardımın önemini
büyük ölçüde anlamamızı sağlayacaktır. Ancak hiçbir ilk yardım müdahalesi bilgisine sahip
olmadan yapacağımız en küçük yanlış müdahalenin ölüme sebebiyet verebileceğini unutmamalıyız
(Yer, 2015).

13.3. İlk Yardımcının Özellikleri ve Sorumlulukları
29 Temmuz 2015 tarihli 29429 sayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan İlkyardım
Yönetmeliğinde ilk yardımcı şöyle tanımlanmaktadır.
İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi
araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi
alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi, ifade eder.
Afet ve acil durum veya kaza sonrası ilk yardım müdahalesi gerektiren durumlarda
genellikle insanlar şok etkisinde telaşlı ve heyecanlıdır. Ancak böyle bir ortama rağmen
ilkyardımcı sakin ve kararlı olmalıdır. Hasta veya yaralıya gerekli müdahaleleri doğru olarak
yapmalıdır. Bunun için bir ilkyardımcıda,


Sakin, soğukkanlı ve kendine güvenme,

 Kendinin, hasta veya yaralının ve çevredekilerin can güvenliğini korumak için gerekli
önlemleri alabilme,


İnsan vücudu ile ilgili bilgilere sahip olma,



Olay yerindeki olanakları değerlendirebilme,



Olayı, en kısa sürede doğru olarak tıbbi yardım birimine bildirme,



Çevrede bulunan kişileri organize edebilme özelliklerinin bulunması gerekir (Yer,

2015).
Müdahale anında ilk yardımcı; hiç bir zaman kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı, ilk
yardımın bir insanlık görevi olduğuna inanmalı, içinde bulunduğu durumu değerlendirmeli,
kazazedenin yardım gerektiren sakatlıklarını değerlendirmeli ve öncelik sırasına göre doğru ve
yeterli yardımda bulunmalıdır (Özkan,2011).
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13.4. İlk Yardımın Temel İlkeleri ve Uygulamaları
İlk yardımın temel ilkeleri kısaca teşhis, tedavi ve taşıma şeklinde sıralanabilir. Teşhis
aşamasında, ilk yardım uygulayacak kişinin öncelikle hasta veya yaralının nasıl bir kaza geçirdiğini
belirlemesi ardından da tüm belirtileri tespit etmesi gerekir. Bu amaçla hasta veya yaralının;


Ağrısına,



Üşüme, titreme ve terlemesine,

 Bulantı ve kusma durumuna bakılıp bütün vücut muayene edilerek yara, morluk,
kanama, kırık vb. durumları belirlenir.
Tedavi aşamasında, yaralı veya hasta için öncelikli ve en uygun olan ilk yardım müdahalesi
yapılır(Yer,2015).
Taşıma aşamasında, hasta veya yaralının teşhis ve tedavisi yapıldıktan sonra en yakın sağlık
kuruluşuna sevki yapılır. Taşıma esnasında da gerekli ilk yardım uygulamasına ara verilmeden
devam edilmelidir(Tomsuk,2014; Yer, 2015).

İlk yardımın ABC’si
İlk yardım esnasında yaralı veya hastaya sorular sorulduğunda konuşup cevap verdiğinde
bilinci var ve havayolu açık, nefes alıyor ve nabız var demektir. Aksi halde yaralı veya hastanın
bilinci kapalı ise ilk yardımın ABC’si diye adlandırılan
a) Hava yolu açıklığının kontrol edilmesi (Airway),
b) Solunumun değerlendirilmesi ( Bak-Dinle-Hisset) (Breathing),
c) Kan dolaşımının kontrolü (Şah damarından 5 saniye nabız alınarak yapılır) (Circulation)
işlemleri yapılır (Yer, 2015).
İlk yardımda hayat kurtarmaya yönelik adımların her biri kesinlikle önemlidir ve tümü aynı
değerdedir. Dikkat edilmesi gereken bu adımların gerektiği duruma göre önce uygulanmasıdır. Bu
adımlar;


Solunum yolunun açılıp rahat solunum sağlanması,



Kalp atışı durmuşsa kalp masajının yapılması,
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Kanama varsa durdurulması,



Şoka girmenin önlenmesi,



Yaraların dış etkilerden korunması,



Uygun pozisyonun sağlanması,



Vücut ısısının korunması,



Bilinen ve gerekli olanın yapılması,

 En yakın sağlık kuruluşuyla irtibata geçilip sevkin sağlanması şeklinde özetlenebilir
(Savaşer, 2001; Yer, 2015).
İlk yardımı yapan kişi kaza veya afet bölgesinde, müdahale etmesi gereken başka
kazazedelerin olması hâlinde olay yerinde kalmalıdır. Aksi durumda olay yerinde kalmayı
gerektirecek zorunlu bir durum yoksa ilkyardıma kazazede ile birlikte sağlık kuruluşuna kadar
gitmek zorundadır. Ağızdan solunum, kapalı kalp masajı gibi bazı uygulamalar bunu zorunlu kılar.
Afet veya kaza sonrası yaralılara yapılacak olan ilk yardım müdahale zamanı çok değerlidir.
Travmaya bağlı ölümler üç dönemde gerçekleşebilir.
Birinci dönem saniyeler ve dakikalar içinde olan erken dönemdir. Bu dönemde beyin, beyin
sapı, üst medulla spinalis, kalp, aort ve ana damarlarda yırtılmalar sonucu ölüm oluşur.
İkinci dönem dakikalar ve birkaç saatlik dönemdir. Bu dönemde subdural ve epidural
hematomlar, hemopnömotoraks, karaciğer ve dalak rüptürü, pelvis kırıkları ve belirgin kan kaybı
yapan multipl travmalar ölüme sebep olurlar. Bu dönemdeki ilk bir saat ‘altın saat’ olarak bilinir.
Üçüncü dönem ise birkaç gün veya haftalar sonraki dönemdir. Bu dönemde ölüme sepsis
veya multipl organ sistemi yetmezliği sebep olur (Yer, 2015).
İlk yardım gerektiren durumlarda yapıcı girişimlerde bulunmak için bireylerden başlamak
üzere toplumun tüm kurumlarına kadar ilk yardım konularında eğitimin önemi büyüktür. İlk
yardım eğitimi almış bir kişinin ilk yardım sürecinin sınırlarını çizebilmesi gerekir. Yaşamın
tehlikeye düştüğü ortama sağlık ekibi gelinceye kadar süren, ilk yardım süreci zamanı çok iyi
kullanmayı gerektirir (Süzen, 2002; Yer, 2015).
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13.5. Üç Yaşamsal İşlev (Solunum - Dolaşım - Bilinç)
13.5.1. Solunum ve Kalp Durması
Acil durumlar sırasında yaralanan kişilere müdahale ederken üç yaşamsal işlev solunum,
dolaşım ve bilinç durumu incelenmelidir. Bu kontrolden sonra gerekli ilk müdahale
gerçekleştirilmelidir. Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde temel yaşam desteğinde solunum
ve kalp durması karşısında yapılacak şu şekilde verilmektedir (http://ailehekimligi.gov.tr/yal-veoezuerlue-bakm/556-temel-yaam-destei.html).
Solunum Durması: Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun, yaşamak için
ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra
kalp durması meydana gelir.
Kalp Durması: Bilinci kapalı kişide, büyük atardamarlardan nabız alınamaması durumudur.
Kalp durmasına 5 dakika içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için
beyin hasarı oluşur. Kişide solunumun olmaması, bilincin kapalı olması, hiç hareket etmemesi ve
uyaranlara cevap vermemesi kalp durmasının belirtisidir.
Hava Yolunu Açmak İçin Baş - Çene Pozisyonu
Bilinci kapalı bütün yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Çünkü dil geriye
kayabilir ya da herhangi bir yabancı madde solunum yolunu tıkayabilir. Ağız içi kontrol edilerek
temizlendikten sonra hastaya baş-çene pozisyonu verilir.
Bunun için;
• Bir el, alına yerleştirilir.
• Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir.
• Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş, geriye doğru itilir.
• Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.
Yetişkinde Yapay Solunum: Yaralının hava yolu açıldıktan sonra solunum Bak-DinleHisset yöntemi ile değerlendirilir. Aynı zamanda yaşam belirtileri gözlenir. Hareket ediyor mu?
Rengi soluk mu? Morarmış mı? vb. Solunumu ve canlılık belirtileri yoksa temel yaşam desteğine
başlanır. Normal solunum yoksa (solunum yoksa veya yetersiz ve düzensiz ise) hemen yapay
solunuma başlanır.
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Ağızdan Ağza Yapay Solunum
• Önce yaralıya Baş-Çene pozisyonu verilir.
• Bir elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları hava çıkmayacak şekilde kapatılır.
• İlk yardımcı, yaralının ağzını hava çıkmayacak şekilde kendi ağzı ile kavrar.
• Hasta akciğerine 400-600 ml hava gidecek şekilde ağızdan her biri bir saniye süren iki kez
üflenir.
• Bu şekilde verilen hava hayati organları koruyacak yeterli oksijene(%16-18) sahiptir.
Ağızdan Buruna Yapay Solunum
• Bebeklerde ve yetişkinlerde çene kilitlenmesi gibi durumlarda, yapay solunum ağızdan
buruna hava verilerek yapılmalıdır.
• İlk yardımcı kendini korumak için yapay solunum sırasında ince bir tülbent, gazlı bez gibi
araçlar kullanabilir.
Çocuklarda (1-8 Yaş) Yapay Solunum
• Çocuğa önce Baş-Çene pozisyonu verilir.
• Çocuğun hava yolu açıldıktan sonra solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile
değerlendirilir.
• Solunumu ve canlılık belirtileri yoksa temel yaşam desteğine başlanır.
• Yapay solunum ağızdan - ağıza ya da ağızdan - ağız ve buruna tekniği ile çocuğun yaşı ve
yüzünün büyüklüğüne göre gerçekleştirilir.
• Yapay solunuma iki kez hava üflenerek başlanır.
Bebeklerde (0-1 Yaş Arası) Yapay Solunum
• Bebeğin topuğuna hafifçe vurularak bilinç kontrolü yapılır.
• Bebeğin hava yolu açıldıktan sonra solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir.
• Solunum yolunun açılması için bebeğe Baş-Çene Pozisyonu verilir (bebeğin başı hafifçe
itilir).
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BAŞIN FAZLA GERDİRİLMESİ SOLUNUM YOLLARINI TIKAYIP OLUMSUZ
SONUÇLAR YARATABİLECEĞİNDEN BAŞA HAFİF BİR EĞİM VERMEK SON DERECE
ÖNEMLİDİR!
• Yapay solunuma başlanırken ilk yardımcı, ağzını bebeğin ağzı ve burnunun üstüne
yerleştirmelidir.
• Yapay solunuma her biri bir saniye süren beş kez hava verilerek başlanır.
• Üflemenin ayarı bebeğin göğsünün kalkış hareketlerine göre olmalıdır. Çocuğun
akciğerlerinin alacağından daha fazla hava üflenmemelidir.
Yetişkinde Dış Kalp Masajı
Bilinç ve solunum belirtileri yoksa sert bir zemine yatırılarak dış kalp masajına başlanır.
Temel yaşam desteği yapılırken yaş önemli bir faktördür. Orta yaş ve üzerindeki bir hastada ölüm
nedenlerinin başında ventriküler fibrilasyon gelmektedir. Böyle bir durumda olay yerine gelen 112
ekibi, defibrilasyon yaparak hastayı kurtarma şansını arttırabilir. Bu nedenle süratle 112’yi aramak
son derece önemlidir.
Temel yaşam desteğine başlarken eğer çevrede biri varsa hemen 112 aratılmalı veya ilk
yardımcı kendisi aramalıdır. Boğulma ve travmalarda ilk yardımcı yalnız ise 30/2 kalp basısı ve
suni solunum uygulamasının 5 tur tekrarından sonra 112’yi kendisi arar. Bebek ve çocuklarda, eğer
çevrede biri varsa hemen 112 aratılmalıdır. İlk yardımcı yalnız ise 5 tur temel yaşam desteğinden
sonra kendisi yardım çağırmalıdır. Çünkü bebek ve çocuklarda solunum problemi ön plandadır.
Kalp basısı, göğsün ortasına yapılmalıdır. Her iki elin baş ve işaret parmakları ile iki eşit “C”
oluşturulur. Bir elin işaret parmağı iman tahtasının alt ucuna, diğer elin işaret parmağı üst ucuna
yerleştirilir. Başparmaklar ortada birleştirilir. Bir el kaldırılarak topuğu diğer başparmağın üstüne
konur. Elin topuğu tam iman tahtasının üstünde olmalıdır. Önde ya da arkada olması kaburga
kırılmasına neden olabilir. Her iki el parmakları birbirine geçirilir ve hastaya temas etmemesine
dikkat edilir. Eller sabit tutulmalıdır. Dirsekler ve omuz düz ve hasta/yaralının vücuduna dik
duracak şekilde tutulmalıdır. Vücut ağırlığı ile kaburga kemikleri 4-5 cm içe çökecek şekilde
(yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) ritmik olarak sıkıştırma-gevşetme şeklinde
bası uygulanır. Erişkinlerde dakikada 100 bası uygulanmalıdır. Dış kalp masajı, 1 yaşın altındaki
bebeklerde; göğüs kemiğinde meme çizgisinin hemen altına iki parmakla, göğüs kemiği 1-1,5 cm
içe çökecek şekilde, dakikada 100 bası olarak yapılır. 1-8 yaşına kadar çocuklarda; bası yeri
yetişkindeki gibi bulunur ve tek elle 2,5-5 cm çökecek şekilde yapılmalıdır (yandan bakıldığında
göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar). Yapay solunum ve dış kalp masajı birlikte yetişkinlerde, bebekte
ve çocukta tek ya da iki ilk yardımcı ile 30/2 olarak uygulanır. Buna 1 tur denir. Temel yaşam
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desteğine yaralının yaşam belirtileri veya bu konuda eğitim almış bir sağlık personeli gelinceye
kadar kesintisiz devam edilmelidir.
Çocuklarda (1-8 Yaş) Dış Kalp Masajı
Kalp masajı tek elle basılarak yapılır. Bası noktası, yetişkinlerde olduğu gibi belirlenir.
Büyük çocuklarda tek elin basısı yetersiz görülürse yine yetişkinlerdeki gibi uygulama yapılır.
Çocuklarda dakikada 100 bası uygulanır. Bası gücü ise göğüs boşluğu 2,5-5 cm çökecek şekilde
(yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar), Çocuklarda bir ya da iki ilk yardımcı ile
30/2 olacak şekilde uygulama yapılır.
Bebeklerde (0-1 Yaş) Dış Kalp Masajı
Bebeğin iki memesi arasında hayali bir çizgi olduğu varsayılarak bu çizginin hemen altında
orta noktada göğüs kemiği tespit edilir. Buraya iki parmağı bastırmak suretiyle kalp masajına
başlanır. Kalp masajı göğüs kemiği 1-1,5 cm içeri çökecek şekilde yapılır. Bebeklere de dakikada
100 bası uygulanır. Bebeklerde de kalp masajı ve yapay solunum sayısı 30/2 olacak şekilde
uygulanır.
Bilinç Bozukluğu Durumunda İlk Yardım
Kişi, başının döneceğini hissederse;
• Sırtüstü yatırılır, ayakları 30 cm kaldırılır.
• Sıkan giysiler gevşetilir.
• Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesi sağlanır.
Eğer kişi bayıldıysa;
• Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır.
• Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.
• Sıkan giysiler gevşetilir.
• Kusma varsa yan pozisyonda tutulur.
• Solunum kontrol edilir.
• Etraftaki meraklılar uzaklaştırılır.
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Bilinç kapalı ise;
• Hastanın/yaralının yaşam bulguları değerlendirilir (ABC).
• Hastaya/yaralıya koma pozisyonu verilir.
• Yardım çağrılır (112).
• Sık sık solunum ve yaşam bulguları kontrol edilir.
• Yardım gelinceye kadar yanında beklenir.

13.5.2. Yaşam Zinciri Halkaları
Hayat kurtarma zinciri 4 halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilk
yardımcının görevi değildir.
1. Halka - Sağlık kuruluşuna haber verme,
2. Halka - Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği,
3. Halka - Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler,
4. Halka - Hastane acil servisleridir.
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Hayat kurtarma zinciri (http://www.e-ilkyardim.org/2014/12/25/hayat-kurtarma-zinciri/
Görüntülenme Tarihi:01.08.2016)
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Uygulamalar
Herhangi bir acil durum karşısında yaşadığınız bölgede yer alan sağlık kuruluşları ve
hastanelerin adreslerini, bu noktalara ulaşım imkânlarını inceleyiniz. Yaşadığınız yerde daha önce
yaşanan ilkyardım olaylarındaki eksiklikleri derleyip değerlendirmesini yapınız.
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Uygulama Soruları
1) Bir acil durum karşısında en yakın sağlık kuruluşundan ne kadar sürede destek
alabilirsiniz belirtiniz.
2) İlk yardım sırasında solunum durması karşısında nelere dikkat edilerek müdahale
yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durumlar karşısında yapılması gereken ilk yardım uygulamaları kısaca
tanıtılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi üç yaşamsal işlevden birisi değildir?
a) Hava yolu açıklığının kontrol edilmesi (Airway)
b) Solunumun değerlendirilmesi (Bak-Dinle-Hisset) (Breathing)
c) Göz bebeklerinin durumunun kontrol edilmesi
d) Kan dolaşımının kontrolü
2) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda hayat kurtarmaya yönelik adımlardan birisi
değildir?
a) Kalp atışı durmuşsa kalp masajının yapılması
b) Kanama varsa durdurulması
c) Solunum kontrolü yapılmaması
d) Şoka girmenin önlenmesi,
3) Aşağıdakilerden hangisi Yaşam Zinciri Halkalarından birisi değildir?
a) Sıhhat kuruluşuna haber verilmesi
b) Vaka yerinde temel yaşam desteği yapılması
c) Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılmaması
d) Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
4) Bebeklere kalp masajı uygulanırken dakikada kaç darbe uygulanır?
a)70
b)80
c)90
d)100
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5) Bilinç bozukluğu durumunda hasta bayıldıysa kişiye ilk yardım yapılırken hangisi
uygulanmaz?
a) Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır.
b) Sıkan giysiler gevşetilir.
c) Kusma varsa sırt üstü pozisyonda tutulur.
d) Solunum kontrol edilir.
6) Aşağıdakilerden hangisi hastanın bilinci kapalı ise uygulanan ilk yardımın ABC’si diye
adlandırılan uygulamalardan biri değildir?
a) Hava yolu açıklığının kontrol edilmesi
b) Solunumun değerlendirilmesi
c) Vücut ısısının kontrol edilmesi
d) Kan dolaşımının kontrolü
7) Acil durumlarda tıbbi destek alabilmek için hangi numara çevrilir?
a) 112
b) 110
c) 155
d) 156
8) Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının özelliklerinden biri değildir?
a) İnsan vücudu ile ilgili bilgilere sahip olma
b) Olay yerindeki olanakları değerlendirebilme
c) Olayı, en kısa sürede doğru olarak tıbbi yardım birimine bildirme
d) Aceleci, soğukkanlı ve kendine güvensiz olma
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9) Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirindeki 4 halkadan biri değildir?
a) 1. Halka - Sağlık kuruluşuna haber verme
b) 1. Halka - Hastane acil servisleri
c) 2. Halka - Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
d) 3. Halka - Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
10) Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım tanımında yer almayan bir özelliktir?
a) Hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay
yerinde yapılır.
b) Tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan bir uygulamadır.
c) İlaçsız bir uygulamadır.
d) İlaçlı bir uygulamadır

Cevaplar
1) c, 2) c, 3) c, 4) d, 5) c, 6) c, 7) a, 8) d, 9) b, 10) d
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14. MEDYANIN ACİL DURUMLARDA ÖNEMİ
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Bu Bölümde Ne Öğreneceğiz?
14. Medyanın Acil Durumlarda Önemi
14.1. Afetlerde Medya Kullanımı
14.2 Afetlerde Sosyal Medya Kullanımı
14.2.1. Afet iletişimi ve Facebook
14.2.2. Afet İletişimi ve Twitter
14.2.3. Sosyal Medya Kullanımına Dair Öneri ve Çekinceler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Doğal afet durumlarında sosyal medya kullanırken nelere dikkat edilmelidir?
2) Sosyal medyanın acil durum yönetim aracı olarak sistematik biçimde kullanılması hangi
noktaları içerir?
3) Afet yönetimi ve iletişimi durumlarında sosyal medya kullanımının en önemli noktaları
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanım
yöntemleri
kazanımın geliştirilmesi

ve

Bu kazanımın elde edilebilmesi
İletişim ve medyanın acil için ders notunun ilgili bölümü çok
İletişim ve Medyanın Acil
durumlarda öneminin içine iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
Durumlarda
Öneminin
giren
bileşenlerin “Kaynakça” bölümünde yer alan
Tanımlanması
belirlenmesi
temel
eserlere
ve
literatür
taramasına başvurulabilir.

Afet
Tanımlanması

Bu kazanımın elde edilebilmesi
için ders notunun ilgili bölümü çok
İletişimin Afet iletişimi içine giren iyi
özümsenmelidir.
Ayrıca
bileşenlerin belirlenmesi
“Kaynakça” bölümünde yer alan
temel
eserlere
ve
literatür
taramasına başvurulabilir.
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14. MEDYANIN ACİL DURUMLARDA ÖNEMI
Afet ve acil durum gerçekleştiği zaman planlı bir iletişim stratejisinin olmasının önemi
Bölüm 11 ve Bölüm 12’de verilmiştir. Etkin bir haberleşme acil durumlar sırasında hem can ve
mal kaybını azaltacak hem de kurumun imajına, kimliğine, itibarına katkı sağlayarak gelecek
zararların önüne geçecektir.
Afet Haberleşmesi (Disaster Communication -Emergency communication); Normal
haberleşme imkânlarından ayrı olarak afet sonrası acil durumlarda gerekli iletişimi sağlamak için
önceden veya geçici olarak tesis edilen yollardan yapılan haberleşmeyi ifade eder (Afet
Yönetiminde etkinlik öik Raporu, 2014).

14.1. Afetlerde Medya Kullanımı
Afet yönetiminin her aşamasında bilgi aktarımı ve haberleşme özel bir önem arz etmektedir.
Halkın doğru ve güvenli bilgiye ulaşması, medya organlarının bu bilgiye gecikmeksizin
ulaşabilmelerine ve halka doğru olarak aktarabilmelerine bağlıdır. Bu bağlamda, afet yöneticilerine
ve medya yöneticilerine önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir (Afet Yönetiminde Etkinlik
Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014).
Afetler öncesinde, zarar azaltma ve hazırlıklı olma konusunda etkin bir yöntem olan halkın
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarında son derece önemli bir araç olan medya, afet
yönetim sistemimize tam anlamıyla dâhil edilememiştir (Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, 2014).
Yerleşim alanlarında mevcut tehlike ve risklerin kamuoyu tarafından bilinmesi için
bilgilendirme yapılması ve bu alanda yapılacak zarar azaltma çalışmalarının neler olabileceğinin
belirlenmesine katkıda bulunması medyanın bu alandaki önemli rollerinden biridir. Olaya
müdahale ve iyileştirme aşamalarında ise halkın bu dönemlerde aşırı derecede yoğunlaşan bilgi
edinme talebi, medya kanalıyla yeterince karşılanamadığı için büyük afetler sonrasında önemli
sorunlar yaşanmıştır. Çağımızda risk haberleşmesi özel bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.
Medyanın bu görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için afet yönetimi konusunda uzman
kişilere de bünyesinde yer vermelidir. Bunun yanında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında da
basınla ilişkiler konusunda uzman kişiler bulunmalıdır (Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas
Komisyonu Raporu, 2014).
Kamusal iletişim afet yönetimi sürecinde “ikincil” ya da “yan” bir alt süreç değildir.
Toplumun riskler ve afetlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi, afet yönetiminin tüm aşamalarında
temel unsurdur. Kuşkusuz, afet ve risk iletişimi yurttaşları maruz kalabilecekleri ya da kalmış
oldukları acil durum, afet vb. olaylarda kamu yararına ve bilimsel gerçeklere en uygun davranışa
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yönlendirmelidir. Ancak çağdaş yönetim anlayışı gereği, bu yönlendirme “bireyleri mekanik
biçimde bir yöne sürüklemek” amacını değil, “bireyleri doğru biçimde, doğru içerikle
bilgilendirerek onlara risk ve afet karşısında kendi kararlarını vermelerini sağlamak” amacını
taşımalıdır (Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014).
Devlet -siyasi, idari sorumlular ve kamu örgütleri- afet yönetimi bağlamında asıl aktördür
ve bu durumun yakın bir gelecekte değişmeyeceği de açıktır. Ancak yine kabul edilmesi gereken
bir gerçek de tüm imkânlarına karşın devlet mekanizmasının özellikle bazı risklerin azaltılmasında
ve afet yönetiminde tüm görevlerin üstesinden gelemeyeceğidir. Yurttaşların birey ya da grup
olarak risk, acil durum ve afetlere ilişkin sorumluluklarını kabul etmeleri ve üstlenmeleri şarttır.
Bireyler, yaşamlarının başka alanlarında tüm kontrolü elde tutmaya çalışırken, risk ve afetle ilgili
olarak bütün sorumluluğu siyasi ve idari sorumlulara bırakarak kendi adlarına karar alınmasını
bekleyemezler. Kamusal iletişim bu sorumluluk alanlarından biridir. Bu nedenle, risk ve afet
iletişimini gerçekleştirmek resmi makamlar bakımından bir görev olduğu gibi, risk ve afetle ilgili
bilgilenmek ve gerekiyorsa kendi sağlık ve esenliğine ilişkin tercihleri yapmak da yurttaşların
görevidir (Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014).
Afet yönetiminde kamusal iletişime bu “devlet-yurttaş arasındaki karşılıklı sorumluluk ve
görevler” çerçevesinden bakıldığında bu ilişkide aracı rolü oynayan medyanın da ağır
sorumlulukları olduğu görülür. İletişim teknolojisindeki gelişmenin bireysel iletişim kanallarını
olağanüstü derecede çeşitlendirmesi ve arttırmasına karşın, “eski tip” medya hâlâ etkisini
kaybetmiş değildir. Son birkaç yıldaki gelişmeler de yeni haberleşme kanallarının sağlıklı bilgiyi
yaymak kadar, bilgi kirliliğine yol açmaya uygun olduğunu göstermiş olduğundan, afetler gibi
kitlesel olaylarda “kaynağı ve ileteni belli, doğrulanabilir bilgi” arayan toplum, bu gereksinimini
karşılamak için “klasik” medya organlarına başvuracaktır. Afet yönetimi bağlamındaki diğer “çokaktörlü” süreçler gibi, kamusal iletişimin de sorumlu makamlar, yurttaşlar ve medya arasında
karşılıklı güvene dayanması gerekir, bu ise ancak uzun bir birbirini tanıma ve inşa süreci ile
mümkündür, afet anında başlayarak hızla gelişmesi ve verimli işlemesi mümkün değildir (Afet
Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014).
Etkin bir risk ve afet iletişimi bir dizi ilkenin uygulanması ile yapılabilir. Bilgiyi veren
tarafların (çoğunlukla kamu yöneticilerinin ya da hükümet temsilcilerinin) uyması gereken
prensipler aşağıda yer almaktadır (Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu,
2014):
• Risklere ilişkin doğru verileri elde etmek, sistemli biçimde toplamak,
• Riskle ilgili verileri riske maruz kalan gruplara, anlayabilecekleri şekilde biçimlendirerek
ve açıklayarak sunmak,
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• Yurttaşları ve onları temsil etmek amacını taşıyan sivil toplum kuruluşlarını ciddiye almak
ve iletişim biçimiyle bunu göstermek,
• Bilgilendirmede, tek kaynak olmak ve ulaşılabilir olmak,
• Şeffaf olmak. Riskin olası sonuçlarını ya da gerçekleşen afetin sonuçlarını asla
gizlememek. Paniğe yol açmayacak şekilde alternatif senaryoları paylaşmak,
• Hatayı kabul etmek ve sorumluluk üstlendiğini göstermek,
• Afet yönetim sistemi dâhilinde bu ilkeler üzerine kurulmuş bir kamusal iletişim planına
sahip olmak, bu planın gerektirdiği ilişkileri (özellikle basın temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları
ile) kurmak, zaman içinde tazelemek.

14.2. Afetlerde Sosyal Medya Kullanımı
Afetlerde iletişim ve afet yönetimi ile ilgili çok farklı teori ve stratejiler geliştirilmiş
olmasına rağmen bunların çoğu tek yönlü iletişimin uygulandığı geleneksel yöntemler olmuştur.
Bilgi çağını yaşadığımız bu dönemde, afet anında ve afetlerden hemen sonra iletişim ihtiyacı,
geleneksel medyanın yanı sıra yeni medya olarak adlandırılan sosyal medya ile de
karşılanmaktadır. Sosyal medya araçları, afet olduğu anda iletişimde çift taraflı ve eş zamanlı bilgi
paylaşımı özelliği ile yeni bir platform oluşturmaktadır.
Sosyal medya acil durumlarda yetkililer ile afetten etkilenenlerin doğrudan iletişim
kurmalarına olanak sağladığı gibi, sıradan insanları kilit oyuncular haline de getirebilmektedir. Son
yıllarda yaşanan afetlerde sosyal medya, afet olduğu anda çıkan kargaşanın yatıştırılmasında ve
ihtiyaçların belirlenmesinde önemli roller üslenmektedir. Özellikle Van depreminde bölgeden bilgi
edinilmesi, bölgeye uygun kaynakların aktarımı konularında sosyal medyanın gücünü daha önce
görmüştük. Geçtiğimiz 15 Temmuz 2016 terör olayları sırasında ve sonrasında sosyal medyanın
gücünü ülke olarak yakından görmüş bulunmaktayız.
Günümüzde Facebook, Twitter, Instagram, Vine ve LinkedIn gibi sosyal ağlar, sosyal
iletişim biçimimizi kökten değiştirmiştir. Daha da ilginç olanı insanlar, dünyada ne olup bittiği ile
ilgili sosyal medya kaynaklarına, geleneksel medya kaynaklarından daha fazla güvenmeye
başlamış olmalarıdır. Benzer şekilde insanlar, afet durumlarında sosyal medyanın çabukluğu ve
kitlelere hızlı ulaşma gücü sayesinde daha sıklıkla tercih edilmeye başlanmıştır. Sosyal medya
ortamları pek çok ülkede, farklı afet iletişimi durumlarında kullanılmıştır ve kullanılmaya devam
etmektedir. Afet durumlarında sosyal medya üzerinden olası iletişim biçimleri aşağıdaki gibi
özetlenebilir (Hartvd, 2012; Ersöz vd., 2015):
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- Diğer bilgi kaynaklarına bağlantı yapma (diğer sosyal medya siteleri, haber web siteleri,
kurumlar)
- Konumu, gelişmeleri ve olayın ciddiyetini ya görerek ya da başkalarının söyledikleri
üzerinden tarif eden kullanıcı gözlemleri
- Olay ile ilgili fikirler, görüşler, duygusal içerikler.
Bu kullanımlardan başarılı sonuçlar doğarken, bazı koordinasyon isteyen çalışmalar
bazında olumsuz sonuçlar da doğabilmektedir. Olumlu kullanımlar arasında 2013 yılında Calgari,
Kanada’da meydana gelen sel felaketi gösterilebilir. Şehrin etkilenen bölgelerinde tahliye işlemi
gerçekleşirken en sık kullanılan sosyal medya aracı Twitter olmuş ve yetkililerde bu sayede en
büyük ihtiyacın nerede olduğunu tespit edebilmişlerdir (Antoniou, Ciaramicoli, 2013). Benzer
şekilde, 2011 yılında Güneydoğu Queensland, Avustralya’da meydana gelen sel felaketinde
Twitter üzerinden yayılan ve paylaşılan kriz haberleri hem yetkililer hem de vatandaşlar tarafından
güncellenerek etkin bir medya kullanımı ortaya koymuştur (Bruns, Bruges,2012, Ersöz vd., 2015)
Değişik medya platformlarının, örneğin Facebook ve Twitter’ın, güçlü ve zayıf yönleri göz
önüne alınarak afet iletişimi performansları değerlendirilmeli ve buna uygun olarak kullanılmalıdır.
Hükümet, acil durum kuruluşları, medya ve halkın koordinasyon içinde çalışması ve çelişkili
mesajların önlenmesi önemlidir. Bunun içinde alarm durumu ya da alarm durumu bitimi gibi
mesajlar yayılmadan önce ilgili kurumlardan onay alınmalıdır. Bu anlamda olumsuz örneklerden
biri 2011 yılında Japonya’da meydana gelen deprem sırasında yaşanmıştır. Yerel yetkililer ve sivil
toplum kuruluşları, yardım amaçlı gönderilen tweetlerin ve Facebook mesajlarının alakalı
olmadığını fark etmişlerdir. Bunun sebebi ise pek çok mesajın doğrulanmamış bilgi içermesi ve
bunu görenler tarafından da tekrar paylaşılmasıdır (Appleby’den aktaran, Antoniou, Ciaramicoli,
2013, Ersöz vd., 2015).
Sosyal medyanın özellikle afet iletişimi durumlarında bu şekilde kullanımı toplumu da
yanlış yönlendirerek panik durumuna yol açabilir. Benzer bir durum Tuscany, İtalya’da 2013
yılında meydana gelen deprem sırasında yaşanmıştır. Meydana gelen sismik olaylardan etkilenen
küçük bir belediye, resmî Twitter hesabından bir açıklama yaparak 6 gün içinde başka sallantıların
olabileceğini duyurmuş ve vatandaşlara evlerini terk etmelerini önermiştir (Antoniou, Ciaramicoli,
2013). Daha sonra bunun yanlış bir uyarı olduğu açıklansa da, akılları karışan halk yanlış
yönlendirilerek ekstra bir panik durumu yaşamışlardır (Ersöz vd., 2015).
Ülkemizden de bir örnek olarak 2011 yılında Van’ın Erciş ilçesinde meydana gelen deprem
gösterilebilir. Burada AKUT görevlilerine ulaşan tweet sayesinde iki insanın hayatı kurtarılmıştır.
AKUT Başkanı Nasuh Masruki depremle ilgili basına yaptığı açıklamalarında kendilerine 7000
tane Facebook mesajı, 5000 tane Twitter mesajı geldiğini belirtmiştir. Mükerrer, boş ve gereksiz
340

mesajları AKUT’un öğrenci topluluklarından gelen destek ile ayıkladıklarını sosyal medyayı
olabildiğince yönetmeye çalıştıklarını belirtmiştir (Mahruki’den aktaran Zincir, Yazıcı, 2013).
Sosyal medyanın güvenilirliği sorununu bir tarafa bırakırsak afet durumlarında sosyal
medya üzerinden ne tür bir iletişim olması gerektiği sorusuna cevap aramak önemlidir. Sosyal
medyanın afet durumları ve acil durumlarda kurumlar bazında kullanımı iki kategori çerçevesinde
tasarlanabilir. Bunlardan ilki sosyal medyanın daha pasif olarak bilgi ve kullanıcı geri bildirimlerini
yayınlamasıdır. Pek çok afet ve acil durumda, sosyal medya bu şekilde kullanılmaktadır. İkinci bir
yaklaşım ise sosyal medyanın acil durum yönetim aracı olarak sistematik biçimde kullanılmasını
içerir. Bu sistematik kullanım (Lindsay, 2011; Ersöz vd., 2015):
- Sosyal medyayı, acil durum iletişimi ve uyarı amaçlı yönetmek
- Sosyal medyayı afetzedelerin ihtiyaçlarını tespit ve yardım amaçlı kullanmak
- Durumsal farkındalık yaratmak amaçlı kullanıcı hareketliliğini ve kayıtlarını izlemek
noktalarını içermektedir.

14.2.1. Afet İletişimi ve Facebook
Dünyada 50 milyondan fazla ve ülkemizde 5 milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook
uygulaması oldukça popüler bir sosyal medya uygulamasıdır. Facebook’un acil durum
uygulamaları için geliştirdiği Facebook Güvenlik Durumu Kontrolü uygulaması da bunlardan
biridir. Doğal afet durumlarında yakınlarından ya da bölgede afete uğrayan kişilerden haber almak
amaçlı başlıca kullanılan araçlar arasında gelen Facebook’un Güvenlik Kontrolü ile
yapılabilecekler aşağıda sıralanmıştır:
- Bir doğal afetin gerçekleştiği yere yakın olabileceğiniz anlaşılırsa güvende olup
olmadığınızı sorabilir,
- İyiyseniz, bunu arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize hemen bildirmek için “Güvendeyim”
düğmesine tıklayın veya dokunun,
- Başkalarını kontrol edip güvende olduklarında bildirim alabilirsiniz.

14.2.2. Afet İletişimi ve Twitter
Afet iletişimi durumlarında Twitter kullanımı, bu medya ortamının kendine has bazı
uygulamaları sebebiyle farklı özellikler geliştirmiştir. Afet durumlarında Twitter kullanımı ve
tweetlerin içeriklerine ilişkin yapılmış iki çalışmada (Viewing vd. 2010,Starbird vd. 2010) iki farklı
içerik üretimi tespit edilmiştir. Bunlardan ilki üretici tweetler olarak adlandırılmış ve daha çok
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hammadde gibi bilgi içeren mesajlardan oluşmaktadır. İkinci olarak ilk kaynaktan üretilen
tweetleri; web, diğer tweetler ve haber kaynaklarından gelen bilgilerle sentez yaparak oluşturulan
bilgiler içermektedir. Araştırmada bu iki tür bilgi üretimi dışında Twitter üzerinde türetilmiş
bilgilere de değinilmektedir. Twitter yapısı gereği sadece bilgi paylaşımı yapılan bir platform değil
ancak karşılıklı etkileşimde bulunulan bir platform olduğu için, birinci kaynaktan dahi üretilmiş
olsa da, afet durumlarında gereksiz bilginin dolaşımını engellemek oldukça güçleşmektedir (Ersöz
vd., 2015).
Aslında bu konuda kullanıcılar arasındaki uzlaşma sayesinde öne çıkmasını istedikleri
bilgileri retweet yoluyla paylaşmaktadırlar. Bunun dışında hashtag takibi, URL paylaşımı ve dış
kaynak bilgilerinin paylaşımı ile geçerli bilginin daha sık paylaşımı sağlanmaktadır. Bu bahsedilen
Twitter’a has etkileşim özellikleri, bu platformun bir çeşit aşağıdan yukarı iletişim yapısını ortaya
koymaktadır (Ersöz vd., 2015).

14.2.3. Sosyal Medya Kullanımına Dair Öneri ve Çekinceler
Afet yönetiminde iletişim ve sosyal medya kullanımının en önemli noktalarından biri
düzenli güncellemelerle, geleneksel medyanın yetersiz kaldığı noktalarda halkı anında
bilgilendirmesidir. Bu bölümde acil durumlarda sosyal medya kullanımına dair öneri ve çekinceler
sıralanmaya çalışılacaktır. Sosyal medyanın hayatımıza girişi son 10 yıl içerisinde gerçekleşmiştir.
Burada yapılacak değerlendirme kısıtlı sayıdaki afet ve acil durumlar için sosyal medyanın tepkisi
üzerinden yapılmıştır. Elbette platform sayısı artıp kişiler kullanım konusunda bilinçlendikçe
sosyal medyanın çok daha faydalı olacağı doğrultusunda kanaatim tamdır. Burada belirtilen
çekince ve öneriler genelleme olarak değerlendirilmemelidir.
Afet durumunda sosyal medya platformları sundukları hızlı iletişim imkânı daha hızlı bilgi
akışı sağlayacaktır. Bu noktada iki temel sorun ortaya çıkmaktadır.
1) Afete uğrayan bölgede elektrik kesintisi ve cep telefonu iletişiminin kesintiye uğraması
nedeni ile herhangi bir sosyal medya platformuna ulaşılamaması.
2) Afetin gerçekleştiği bölgede herkesin aynı sosyoekonomik profile sahip olamayacağı
göz önüne alınarak ekonomik durumlarından dolayı bu platformlara herkesin ulaşamayacağı
gerçeği.
3) Sosyal medya kullanıcılarından gelen mükerrer, boş, gereksiz ve yanıltıcı masajların
güven duygusunu sarsması.
4) Bir başka olası olumsuz durum ise iyi niyetli ya da değil, afet bölgesine para toplama
amaçlı platform üzerinden başlatılan yardım kampanyaları.
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5) Yanlış ve bilinçsiz kullanım durumlarında, yardım arayan ve yardım etmek isteyenler
arasında bilgi kirliliğinden ötürü çok daha fazla kaosa yol açması
Bu bağlamda afet iletişiminde, mükemmel sosyal medya kullanım kılavuzu gibi bir şey
önermek çok da olası değildir. Ancak yine de bu alana ait sorunları önlemek için çeşitli çözüm
yolları aranmakta ve geliştirilmektedir. Örneğin Amerikan Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı,
FEMA, 2012 Sandy Kasırgası sırasında yanlış bilgileri, asılsız söylenti içeren haberleri önlemek
adına dedikodu kontrol sayfasını çalıştırmıştır (Antoniou, Ciaramicoli,2013). Popüler olan
söylentileri sayfasında yayınlayarak kullanıcılara neyin doğru neyin yanlış olduğunun ayırt
edilmesi konusunda yardımcı olmuştur (Ersöz vd., 2015). Bu durum için öncelikle bazı stratejik
çalışmalar yapılmalıdır.
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Uygulamalar
Herhangi bir acil durum karşısında yaşadığınız bölgede sosyal medyada yapılan
değerlendirmeleri derleyip sınıflandırınız. Örneğin destek mesajları, yardım mesajları, gereksiz
mesajlar gibi.
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Uygulama Soruları
1) Facebook ya da twitter uygulamalarından birini seçerek yine kendinizin seçeceği acil
durum karşısında yapılan değerlendirmelerin ortak ve ayrılan yönlerini belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde acil durumlar sırasında ve sonrasında kullanılan medya ve sosyal medya
uygulamaları konusunda bilgilendirme ve değerlendirme yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yoğun olarak kullanılan sosyal medya
platformlarından biri değildir?
a) Facebook
b) Twitter
c) LinkedIn
d) TrkedIn
2) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yoğun olarak kullanılan sosyal medya platformun
olumlu özelliklerinden biri değildir?
a) Felaket bölgesinden hızlı şekilde bilgi edinilmesini sağlar.
b) Yardım kampanyalarının daha geniş bir alana duyurulmasına yardımcı olur.
c) Yardım ihtiyacı bulunan bölgede insanların koordine olmasına yardımcı olur.
d) Bilgi kirliliği yaratır.
3) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yoğun olarak kullanılan sosyal medya platformunun
olumlu özelliklerinden biridir?
a) Dolandırıcılara fırsat vermesi
b) Bilgi kirliliği yaratması
c) Afet bölgesinde fazla veri akışı nedeni ile kaos yaratması
d) Hızlı bilgi akışına müsaade etmesi
4) Aşağıdakilerden hangisi
yapılabilecekler arasında değildir?

Facebook’un

Güvenlik

Kontrolü

uygulaması

ile

a) Bir doğal afetin gerçekleştiği yere yakın olabileceğiniz anlaşılırsa, güvende olup
olmadığınızı sorabilir,
b) İyiyseniz, bunu arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize hemen bildirmek için “Güvendeyim”
düğmesine tıklayın veya dokunun,
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c) Başkalarını kontrol edip, güvende olduklarında bildirim alabilirsiniz
d) En yakındaki güvenlik birimine bu uygulama ile ulaşabilme
5) Aşağıdakilerden hangisi bir acil durum sırasında sosyal medya kullanımından
beklenenler arasında yer almaz?
a) Sosyal medyayı, acil durum sırasındaki finans hareketlerini denetlemek amaçlı
kullanmak
b) Sosyal medyayı, acil durum iletişimi ve uyarı amaçlı yönetmek
c) Sosyal medyayı afetzedelerin ihtiyaçlarını tespit ve yardım amaçlı kullanmak
d) Durumsal farkındalık yaratmak amaçlı kullanıcı hareketliliğini ve kayıtlarını izlemek
6) Aşağıdakilerden hangisi afet durumlarında sosyal medya üzerinden olası iletişim
biçimlerinden biri değildir?
a) Finans ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verilmesi
b) Diğer bilgi kaynaklarına bağlantı yapmak (diğer sosyal medya siteleri, haber web siteleri,
kurumlar)
c) Konumu, gelişmeleri ve olayın ciddiyetini ya görerek ya da başkalarının söyledikleri
üzerinden tarif eden kullanıcı gözlemleri
d) Olay ile ilgili fikirler, görüşler, duygusal içerikler
7) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya araçlarından biri değildir?
a) Facebook
b) Gazete
c) Dergi
d) Televizyon
8) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde yoğun olarak kullanılan sosyal medya
platformlarından biri değildir?
a) Facebook
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b) Twitter
c) LinkedIn
d) Televizyon
9) Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki ortak
özelliklerden biri değildir?
a) Her iki medyada monolog biçiminde iletişime fırsat verir.
b) Her iki medyada da olay ile ilgili fikirler, görüşler, duygusal içerikler paylaşır.
c) Her iki medyada da acil durum iletişimi ve uyarı amaçlı kullanılabilir.
d) Her iki medyada afetzedelerin ihtiyaçlarını tespit ve yardım amaçlı kullanılabilir.
10) Aşağıdakilerden hangisi etkin bir risk ve afet iletişiminde bilgiyi verenin uyması
gereken ilkelerden biri değildir?
a) Risklere ilişkin doğru verileri elde etmek, sistemli biçimde toplamak
b) Bilgilendirmede ulaşılabilir olmak
c) Şeffaf olmak.
d) Riskin olası sonuçlarını, ya da gerçekleşen afetin sonuçlarını gizlemek

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) d, 4) d, 5) a,6) a, 7) a, 8) d, 9) a, 10) d
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