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YAZAR NOTU
Acil Durum Yönetimi dersi genel olarak, zaman içinde ortaya çıkabilecek her türlü
afetlere hazırlıklı olmayı öğreten çalışma alanıdır. Bu ders kitabından iyi bir şekilde
yararlanabilmek için her bölümün düzenli bir biçimde çalışılmasının gerektiği açıktır. Bu ders
acil durum yönetimi ile ilgili mevzuatın el altında bulunmasında fayda bulunmaktadır. Bu
kanunların son biçimini www.mevzuat.gov.tr adresinde bulabilmek mümkündür.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Acil durum?

2-

Sivil savunma nedir?

3-

Tehlike nedir?

4-

Kriz nedir?

5-

Kriz ve afet arasındaki ilişki nasıldır?

6-

Risk nedir?

7-

Risk yönetimi nedir?
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Anahtar Kavramlar


Risk,



Tehlike,



Acil durum,



Tehlike
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1. Kuramsal ve Kavramsal Çerçeve
Acil durum yönetimi alanını tanımlamada büyük sorunlar yaşanmaktadır. Alanın
sınırlarını belirlemedeki güçlük, bunun en önemli nedenidir. Hangi durumun acil durum
yönetimi kapsamı içerisine gireceği, hangi durumun bu kapsam dışında tutulacağını kestirmek
oldukça güçtür.
Alanın sınırlarını çizmedeki zorluk nedeniyle alan her türlü acil ve olağanüstü duruma
yönelik olarak çalışabilmektedir. Doğal ve teknolojik felaketlerle ilgilenmenin; AIDS gibi
milyonlarca insanı etkileyebilecek sağlık tehditlerini, asit yağmurları, global ısınma ve
ormanların yok olması gibi büyük ekonomik kayıplara neden olabilecek çevre konularını ve
hatta görünüşte gerçek payı çok az olan, dünyaya büyük meteorların çarpması olasılığı gibi
astronomiyle ilgili konuları kapsaması için birçok neden vardır (Waugh, 2000, 17).
Quarantelli (1998, iv), dünyanın çeşitli yerlerinde görülen etnik temizlik (soykırım)
boyutundaki karışıklıklar, terörist saldırıları ve ayaklanmalar, depremler ve kimyasal
patlamalar gibi doğal ve teknolojik olaylar yüzünden meydana gelen sosyal krizler aynı tür
krizler midir? sorusunu sormaktadır. Blanchard (FEMA 1999a), aynı soruyu daha da
genişleterek, aşağıdaki olaylar için sormaktadır; 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 askeri harekâtlar aynı tür krizler
midir? (FEMA 2000, 4), bu soruların yanıtlanması, acil durum ile ilişkili kavramların
tanımlanması ve aralarındaki ilişkinin çözümlenmesi ile mümkün olabilir.
Acil durum yönetimi kavramının dünyadaki ve Türkiye’deki kullanılışı
incelendiğinde, birçok kavramla iç içe geçtiği ve bazı kavramlarla birbirlerinin yerine
kullanıldıkları görülmektedir. Bu kavramlardan çokça kullanılanları ile acil durum yönetimi
ile ilişkili olarak; ‘tehlike, ‘tehlike yönetimi’, ‘kaza’, ‘olay’, ‘kriz yönetimi’, ‘kaos yönetimi’,
‘risk yönetimi’, ‘facia’, ‘afet’, ‘afet yönetimi’, ‘felaket yönetimi’, ‘sivil savunma’, ‘sivil acil
durum hazırlığı’, ‘iş devamlılığı’, ‘işin devam ettirilmesinin planlanması’, ‘olasılık
planlaması’, ‘kriz veya sonuç yönetimi’, ‘felaket hizmetleri veya yönetimi’, ‘acil durum
hizmetleri’, ‘iyileştirme planlaması’ kavramları karşımıza çıkmaktadır.
Acil durum yönetimi alanının tanımlanabilmesi için, yukarıda sayılan ilişkili
kavramların tanımlanması ve çözümlenmesi gerekmektedir. Aşağıda, çalışma boyunca
kullanılacak kavramların anlamları açıklanacak ve kavramların farklı ve ortak kullanımlarına
değinilecektir. Aşağıda felaket sosyologları ve acil durum yöneticileri tarafından ortak olarak
kullanılan bazı önemli terimler yer almaktadır (Sylves, 1998, 34). Öncelikle tehlike ve ilişkili
kavramlar çözümlenecektir.

1.1. Tehlike
Birçok kişi “tehlike” ve felaket ” terimlerini birbirlerinin yerine kullanmaktadır. Bu
yüzden “kasırga tehlikesinden” veya daha geniş anlamda aralarında fırtınaların, hortumların,
depremlerin ve diğer doğal felaketlerin yer aldığı “doğal tehlikelerden” söz ederler. Tehlike
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bir potansiyeldir, felaket ise asıl olaydır. (Drabek, 1996, Akt: Sylves, 1998, 34 ) Tehlikeler,
hem doğal hem de teknolojik anlamda, insan yaşamını ve malını tehdit edebilecek
durumlardır (FEMA 1999a, 11). İnsanların yaşadıkları yerleşim birimleri için risk teşkil eden
aşırı doğal olaylardır (Deyle, 1998, 121). Topluma veya çevreye zarar verme olasılığı olan bir
durumdur.
Tehlike, kayıp yaratma potansiyeli çok yüksek, doğal veya insan kaynaklı bir süreç
veya olay olarak tanımlanır. Risk aslında insanlara göre değeri olan bir şeyin tehlikeye maruz
kalmasıdır, genellikle olasılık ve kaybın birleşiminden oluşur. Tehlikeyi, insanlara ve onların
yaşamlarına potansiyel bir tehdit, riski de belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı olarak
tanımlayabiliriz. Bu ayrım Okrent (1980, 372-375) tarafından yapılmıştır. Okyanusu geçen iki
adamdan birisi büyük bir yolcu gemisindedir, diğeri ise bir sandaldadır. Ana tehlike olan derin
su ve büyük dalgalar her ikisinde de aynıdır, ancak risk (boğulma olasılığı) sandaldaki adam
için çok daha fazladır. Bu sonuçla, deprem tehlikesi insan yaşamayan bir bölgede de var
olabilirken, deprem riski sadece insanların ve sahip oldukları malların bulunduğu bölgelerde
söz konusu olabilir. İnsanların değer verdikleri şeyler, bütün risk değerlendirmeleri ve bütün
felaket tanımları için önemli bir hareket noktasıdır (Smith 1996, 5; FEMA 1999a, 12).
Tehlikeyi belirli bir zaman diliminde ve belirli bir alanda yaşanan, tehdit edici bir olay
veya potansiyel olarak zarar verebilme olasılığı bulunan durum olarak tanımlayabiliriz.
Tehlike ile ilişkili olarak tanımlanması ve tartışılması gereken bir diğer kavram tehlike
yönetimidir. Tehlike yönetimi; ABD’de belediye birimlerine verilen görevleri tanımlayan ve
son derece seyrek kullanılan bir terimdir. Bunun nedeni olarak, tehlike ile ilgilenen örgütlerin
bir “tehditle” olay meydana gelmeden önce ilgilenmesi, meydana gelip bir “felakete”
dönüştükten sonra ise acil durum personeli gibi başka kişilerin olayla ilgileneceğini
düşünmeleri gösterilebilir. Bolin ve Stanford’un belirttiği gibi, teknik açıdan uzmanlaşmış
olan tehlike yönetimi felaketlerin geniş etkilerinden ve sosyal bağlamlarını gerektiği gibi
incelemekten kaçınmaktadır (1998, 219). Oysa, felaketler bir toplumu etkileyen tehlikelerin
sonuçlarıdır (FEMA, 1999 June, 2). Tehlike ile ilgili kavramlar olarak ele alınması gereken
diğer kavramlar ise kaza ve olay kavramıdır.
Kaza. Beklenmeyen veya istenmeyen bir olaydır, özellikle de az sayıda bireyin
ve/veya fiziksel yapının hasar gördüğü otomobil kazası, bir eve yıldırım düşmesi gibi
durumlarda kullanılabilir (FEMA 1999a, 17). Kazanın kritik özelliği olarak istemeden
meydana gelme, az sayıda bireyin etkilenmesi gösterilebilir.
Olay ise; kasten yapılmış, bir veya daha fazla sayıda acil durum müdahale kurumunun
müdahalesine ihtiyaç duyan şey (Australian Fire Authorities Council, 1996; FEMA 1999a,
17) olarak tanımlanabilir.
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
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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; 22).
Doğal afetlerin açık biçimde görülen doğrudan etkilerinin yanı sıra, birçok dolaylı
etkisi de mevcuttur. Dolaylı etkiler açık bir şekilde görülmemesine rağmen, bir afetin
zararlarının giderilebilmesi için yıllarca harcama yapılması gerekebilmektedir. Zararların
tamamen giderilmesi mümkün olmayıp, tehlikeler yaşam tarzlarını değiştirebilmektedir.
İnsan faaliyetleri bazen doğal tehlikelerin şiddetini ve etkilerini arttırabildiği için doğal
afetleri tanımak son derece önemlidir. Doğal tehlikelerin yaşamdaki etkilerini azaltmanın
birinci aşaması bir doğal tehlikenin ne zaman, nerede, niçin ve nasıl olacağını anlamaktır.
Katastorfik doğa olaylarına neden olan başlıca faktörleri anlamak için bilim insanları
sorunu disiplinlerarası bir yolla tanımlamak zorundadır. Doğal tehlikelerle ilgili sorunları
araştırmak için temel araştırma yöntemleri, uygulamalı araştırma yöntemleri ve tehlikeler
arasındaki etkileşimi anlama yöntemleri kullanılmaktadır (www.learn-hazards.org/2.php).

1.2.Acil Durum
Acil durum, can ve/veya malı tehlikeye sokan ve toplumsal rutin kaynak ve
prosedürleri uygulamaya sokmak suretiyle hemen tepki verilmesi gereken, beklenmedik bir
olay olarak tanımlanabilir. Buna örnek olarak, özellikle ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan,
zincirleme trafik kazaları, ya da bir yıldırım düşmesiyle ortaya çıkan yangının çevredeki
binalara yayılması gösterilebilir (Sylves, 1998, 30). Her toplum kullandıkları toplum
kaynaklarına göre sınıflandırdıkları bir kaç düzey acil durum seviyesine sahip olabilir
(FEMA, 1999a, 17)
Toplu acil durum ise, yerel kurumların kaynaklarının çoğunu kullanmasını ve
dışarıdan sınırlı oranda yardım almayı gerektiren, beklenmedik ya da arzulanmayan olaylar
şeklinde tanımlanabilir (Sylves, 1998, 30).
Acil durum hizmetleri. ABD’de polis, itfaiye veya ambulans gibi mevcut acil durum
birimleri ile ifade edilen bir terimdir (FEMA, 2000, 7).
Acil durum destek hizmetleri. Yerel yönetimlerin, acil durumlara günün 24 saati
müdahale etme kapasitesine sahip olan, genelde güvenlik, itfaiye, kurtarma ve belediye
hizmetlerini içeren bölümleridir. Bunlara aynı zamanda acil duruma müdahale eden personel
ya da acil durumda çalışan kuvvetler de denilebilir (Sylves 1998, 40)
Felaket yönetimi veya hizmetleri. Zaten meydana gelmiş bir şeye müdahale
etmekten bahseden bir müdahale oryantasyonudur (FEMA 2000, 7).
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1.3. Sivil Savunma
Konuyla ilgili bir başka kavram olarak sivil savunma, Amerika Birleşik Devletleri’nde
genellikle bir nükleer saldırı veya ulusal savunma hazırlığı ile ilgili olarak kullanılmaktadır.
Birleşmiş Milletler (BM), bu terimi sık kullanır. BM, sivil savunmayı, genellikle hükümete
bağlı bir kurum tarafından idare edilen ve sivil nüfusu savaş zamanında korumak, felaketlere
müdahale etmek ve barış zamanında büyük acil durumların sonuçlarını önlemek ve
hafifletmek için kullanılan önlemler sistemi şeklinde tanımlamaktadır (FEMA, 1999 June 4).
Sivil acil durum hazırlığı da benzer şekilde bir nükleer saldırı veya ulusal güvenlik
meseleleriyle ilgilidir, bu kavramda vurgu askeri kökenli “savunma” yerine “sivil” hazırlık
üzerinedir.

1.4. İşletme Alanında ve Endüstride Kullanılan Kavramlar
İşletmeler ve endüstride “acil durum yönetimi” yerine özel sektörde daha sık
karşılaşılan “iş devamlılığı planlaması,” “kriz veya sonuç yönetimi,” “olasılık planlaması”
veya “işin devam ettirilmesi veya iyileştirme planlaması” gibi terimleri kullanmayı tercih
etmektedirler. Bu terimler, daha çok hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirmeye odaklanırlar,
önleme ve hafifletmeye ise daha az odaklanırlar (FEMA 2000, 5).
Sonuç yönetimi. Acil durumlar nedeniyle ortaya çıkan hasarı, kaybı, zorlukları veya
acıyı hafifletmek için önlemleri içerir. Gerekli devlet hizmetlerinin restorasyonu, kamu
sağlığının ve güvenliğinin korunması ve etkilenen yönetimlere, iş kollarına ve bireylere acil
durum yardımı yapmak için gerekli önlemleri içerir (FEMA 1998b).
Olasılık planlaması. Olay meydana gelmeden önce hareket planlaması yapmayı, “ya
bu olursalara” odaklanmayı içerir. Hazırlıklı olmaya öncelikli olarak ilgi gösterilmesi, bir
bölgede yüksek risk hassasiyetini azaltma konusunu anlamayı göz ardı ederek planlama ve
problem çözme ile ilgilenilmesine neden olabilir. (FEMA 2000, 6) Olasılık planlaması,
örgütlerin çalışmalarında ve dış çevrede karşılaşılabilecek tehlikeler hakkında ‘ya böyle
olursa’ sorularını sormakla ilgilidir (Lerberger, 1997, 267; FEMA. 2000, 47).
İşin devam ettirilmesinin planlanması. Bir iş yerinin veya endüstriyel çalışmanın
felaket sonrasında kapanmasının ardından yeniden çalışmaya başlatılmasının bugünden
planlanmasıyla ilgilidir (FEMA 2000, 6)
İş devamlılık programı. Potansiyel kayıpların etkilerini belirlemek, uygulanabilir
iyileştirme strateji ve planlarını sürdürmek, personel eğitimi, planların test edilmesi ve bakım
ile hizmetlerin devamlılığını sağlamak için gerekli adımların atılması yönünde üst düzey
yönetim tarafından desteklenen ve finansmanı karşılanan sürekli devam eden bir süreçtir
(NFPA, 2000, 4).

1.5. Acil Durum Yönetimi
Acil durum yönetimi, her türlü tehlikenin etkilerine karşı hazırlıklı olmak, tehlikeleri
hafifletmek ya da önlemek, müdahale etmek ve iyileştirme amacıyla eldeki kaynakların
hazırlanması, analizi, planlaması, karar verme ve değerlendirilmesi süreçlerini kapsamaktadır.
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Acil durum yönetiminin amacı, bir acil durum meydana geldiğinde hayatları kurtarmak,
yaralanmaları önlemek ve mülkü ve çevreyi korumaktır (FEMA, 1995, 1-6; Sylves, 1998).
Acil durum yönetimi çok sayıdaki insanı yaralayabilen ya da öldürebilen, önemli miktarlarda
hasara yol açabilen ve toplum yaşamını bozabilen aşırı olaylarla baş edebilmek üzere bilim,
teknoloji, planlama ve yönetimin uygulanması disiplini ve uzmanlığıdır (Drabek, 1996;
Sylves, 1998, 41). Bu tanım felaket yaşam döngüsü aşamalarından hiç birine odaklanmaz.
Tehlikelere bir problem olarak yaklaşır ve onlara değinebilecek veya çözebilecek bilim,
teknoloji, planlama ve yönetim gibi şeylere odaklanır. Waugh (2000), acil durum yönetimini,
toplumların çevresel ve teknik tehlikelerle birlikte yaşayabilmeleri ve neden oldukları
felaketlerle başa çıkabilmeleri için yapılan bir risk yönetimi şeklinde tanımlamaktadır. Bu
tanımda da acil durum yönetimi risk yönetiminin bir alt kavramı ve bir tekniği olarak
belirtilmektedir. Amerikan Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu FEMA (Federal Emergency
Management Agency) (1999), acil durum yönetimini, topluluk yaşamını rahatsız eden yaygın
bir zarara, çok sayıda insanın yararlanması ve ölümüne neden olabilen, beklenilmeyen
olayların yönetimi, planlaması, teknolojisi ile ilgili çalışan uygulamalı bir disiplin olarak
tanımlamaktadır. İyi acil durum yönetimi sadece iyi günlük acil durum prosedürlerinin bir
uzantısı değildir. Sadece ek personel, tesis ve kaynak hareketinden fazlasıdır. (Auf der Heide
2002, 34).
Acil durum yönetimi mesleği, insanlara ve mallarına doğal ve insani nedenli
tehlikeler sonucunda oluşabilecek risklerden kaçınmak ve onların üstesinden gelebilmek için
plan ve program geliştirme ve uygulama işidir. (Sylves, 1998, 41)
Acil durum yöneticisi, acil durum yönetimi programları ve aktiviteleri ile sürekli
ilgilenen kişidir. Rolü, acil durumların bütün yaralarının hafifletilmesi, acil durumlara karşı
hazırlıklı olunması, tepki verilmesi ve kurtarma kapasitelerinin koordine edilmesidir. ABD’de
yerel acil durum yönetici pozisyonlarının farklı unvanları olduğu unutulmamalıdır. Bazı
bölgelerde sivil savunma koordinatörü veya yöneticisi, sivil hazırlanma koordinatörü veya
yöneticisi, felaket hizmetleri yöneticisi veya acil durum hizmetleri yöneticisi adını alabilir.
Olay Komuta Sistemi: Olay komuta sistemi (OKS), acil durumlarda kullanılabilecek
şekilde okullar için hazırlanmış yönetim ve kontrol sistemidir. Sistem her tür ve büyüklükteki
acil duruma hızlı, etkili ve organize bir müdahale ihtiyacını karşılamaktadır. Olaylara
müdahale ederken OKS’de işi ve sorumluluğu bölmek pratik bir metottur. Modelin, acil
duruma göre genişletilebilir bir sistemi vardır.
Okul Acil Durum Yönetimi Ekibi: Acil durumlara hazırlıklı olmak ve müdahale
etmek için özel görevleri olan okul-bazlı ekiplerdir. Ekip her okulun ihtiyaçlarına göre planlar
hazırlar ve ihtiyaç anında bu planları yürürlüğe koyar.
Okul Acil Durum Yönetimi Planı: Acil durumlara hazırlanmak, müdahale etmek ve
onlardan kurtulmak için güçlendirilmiş bir plan olarak yazılmış belgedir. Plan acil durum
yönetimi ekibinin görevlerini, acil durum protokolleri, vb. içerir.
Evrensel Acil Durum Prosedürleri: Evrensel acil durum prosedürleri belirli acil
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durumlara uygulanabilecek bir dizi açık direktiftir. Bu prosedürler arasında tahliye, tersine
tahliye, kötü hava koşullarında güvenli bölgeye gidiş, sığınma, kilitleme, çök, sığın ve bekle
yer almaktadır.
Acil Durum Yönetim Protokolleri: Acil durum protokolleri bir acil durum anında
okulların uygulayacakları adım-adım prosedürlerdir.
Hazırlıklı Olma: Hazırlıklı olma acil durumları mümkünse önlemek ve meydana
geldiklerinde de etkili bir şekilde müdahale etmek için bölge ve okul bazlı planlamadır.
Hafifletme: Bir acil durumun etkilerini azaltmaya yönelik çabalara verilen addır.
İyileştirme: Trajik olaylar yaşanması sonucu ortaya çıkan fiziksel, psikolojik ve
duygusal travmaların atlatılmasına yardımcı olma sürecidir. Bir acil durum sırasında
iyileştirme kısa dönemli ihtiyaçlardan oluşur, devam eden iyileştirme ise aylar ve hatta
yıllarca sürebilir.
Müdahale: Okuldakilerin sağlığını, güvenliğini ve refahını koruyabilmek için
evrensel acil durum prosedürlerinin ve/veya acil durum protokollerinin

1.6. Felaket- Afet
Acil durum yönetimi ile ilişkili olarak karşımıza çıkan bir diğer kavram da felaket,
afet, facia ve bunların yönetimine ilişkin kavramlardır. Genellikle, felaket yönetimi ve afet
yönetimi kavramlarının acil durum yönetimi kavramı yerine sıklıkla kullanıldığı
görülmektedir. Son yıllarda, acil durum yönetimi kavramı daha geniş bir çerçeve çizdiği için
tercih edilmekte, bazı yazarlarca da bunun tam tersi ileri sürülmekte ve afetleri acil
durumlardan daha büyük müdahale gerektiren olaylar olarak tanımlamaktadır. Kaldı ki,
felaket ve afetin ne olduğuna ilişkin bir tanım üzerinde anlaşma olmadığı da görülmektedir.
Tehlikenin veya felaketin ne anlama geldiği, felaketle ilgilenen örgütlerin neyle
uğraşacaklarına karar verebilmeleri açısından, bu kavramların açıkça belirtilmesinin önemli
nedenleri olduğu anlaşılabilir. Buna rağmen, felaketin tanımı hakkında bir fikir birliği yoktur
(FEMA, 1999, 3). Felaketler, insanlık tarihimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve birçok farklı
bakış açısıyla incelenebilir. Sosyolojik veya Hümanist bir bakış açısı, doğal tehlikenin
şiddetinin kim olduğumuza ve felaket zamanında hangi topluma ait olduğumuza dayandığını
ileri sürer. Marksist teori, kuraklığın ve depremlerin insanları aynı şekilde öldürmediğini ve
çarpmadığını, fakirlerin ve baskı altındakilerin daha çok zorluk çektiğini ve toplumun farklı
derecelerde saldırıya uğrayan gruplar tarafından birbirinden ayrıldığını söyler. Daha coğrafi
bir yaklaşım da doğal, kontrol edilemez, fiziksel olayları tanımlama ve açıklama üzerinde
durur ve bunların sebeplerini ve sonuçlarını anlamaya çalışır (Frampton, Chaffey, McNaught,
Hardwick, 1996, 2 ). Görüşler, fiziksel tehlikeyi bir felaket olarak gören daha geleneksel bir
yaklaşımdan, “postmodernist çatı” denen ”felaketlerin davranışsal yönleri ancak onlara
sübjektif açıdan, özellikle de kurbanların bakış açılarından, bakıldığında anlaşılabilir”
(Quarantelli 1998a, iv) diyen görüşe kadar uzanır. Diğer bir deyişle, tehlike ve felaket ele
alınırken odak noktası fiziksel olaylardan sosyal sistemlere doğru kayma göstermektedir
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(FEMA, 1999, 5).
Felaket kelimesi ilk başlarda olumsuz etkilerden bahsetmek için kullanılmıştır,
zamanla felaket kelimesi depremler veya sel baskınları gibi daha büyük fiziksel anormallikler
veya geleneksel olarak ‘tanrının bir işi’ diye bilinen şeyler için kullanılmıştır. Daha dünyevi
ve dinle ilgili olmayan görüşlerin yayılmasıyla, doğa hızla doğaüstünün yerini almış ve doğal
felaket terimi ortaya çıkmıştır (Quarantelli 1987, 8).
Felaketi fiziksel bir etmen olarak tanımlayanlar, bir saldırı anında çöken sosyal
sistemlere dışarıdan yapılan bir saldırı olduğu modelini kabul etmişlerdir (Quarantelli 1998,
266). Bu yaklaşımı benimseyenler, büyük çaptaki ölümlerin ve hasarların ana nedeninin
insanlar yerine doğanın aşırılıkları olduğunu belirtmişlerdir. Felaketi, genellikle toplumda
büyük etkisi olan bir olay şeklinde tanımlamışlardır (Tobin ve Montz 1997, 6-8).
Pozitif yaklaşım, felaketi, sosyal bir hareket anlamında algılamaktadır. Bir yıkım
sonuçlarıyla anlaşılır, her rüzgâr fırtınası, yer sarsıntısı veya su baskını yıkıcı değildir. Gemi
fırtınada batmadıkça, şehir yer sarsıntılarına dayandıkça, nehir kenarındaki bentler
yıkılmadıkça felaket diye bir şey yoktur. Felaket gerçeğine yol açan şey korumaların
çökmesidir” (Carr 1932, 211 Akt; Dombrowsky, 1998, 24) Carr’ın vardığı sonuç, insanoğlu
felaketlerle ilgili olarak yaptıklarından olduğu kadar yapmadıklarından da sorumludur, bu
yüzden felaketler insan kaynaklıdır (Dombrowsky 1998, 24-25). Quarantelli, felaketlerde
dikkati olaydan çok toplumla ilişkilerine ve etkilerine çekerek, felaket tartışmalarında, önemli
değişikliğe yol açmıştır. Quarantelli sadece yıkıcı dış etmenleri değil, toplumları da analiz
ederek, felaketlere yeni yaklaşım modellerinin ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Bu değişikliğin
kısmi bir sonucu olarak, yıkıcı etmenler artık birer neden gibi değil, ancak sosyal içerikle
doğrudan ilgili kriz ve felaket davranışını hızlandırıcı olarak görülmeye başlanmıştır (Gilbert,
1998b, 13).
Postmodernizm, felaketin sosyal adaletsizlikleri yansıtan bir prizma olarak ele
alınması gerektiği görüşünden hareket eder. Felaketlere sübjektif olarak kurbanların gözünden
bakmak ve bazı hassasiyet yaklaşımları kullanmak gerektiğini savunur. Görüşlerine kanıt
olarak şunları ileri sürerler; felaketler toplum içerisindeki insanları farklı etkilerler ve farklı
toplumlar üzerinde çok farklı etkiler yaratabilirler. Sosyal sistemler, bazı insanları ve bazı
toplumları tehlikelere karşı diğerlerine oranla daha açık hale getirerek eşit olmayan riskler
üretirler. Aniden meydana gelseler bile felaketler doğal değildir, çünkü riskteki ve
fırsatlardaki eşitsizlikler yaratmaları nedeniyle bütün toplumlarda işleyen temel güç olan
sistemlerinin bir fonksiyonudur (Cannon 1994, 14).
Hewitt (1983) tehlike araştırmacılarını jeofizik sürece aşırı önem verip de, sosyal
güçleri göz ardı etmekle suçlar. Doğal felaketler ne hasarı başlatabilen jeofizik güçlerle
açıklanabileceğini ne de sadece onlara bağlanabileceğini belirtir. İnsanın doğal felaketlerden
haberdar olması ve onlara tepki vermesi sadece jeofizik durumlara bağlı değildir. Doğal
felaketlerin nedenleri, özellikleri ve sonuçları felaketlere dayalı durum ve davranışlarla
açıklanamaz; bunlar günlük kuvvetlerle açıklanabilir. Önemli parametreler olarak, sosyal
düzen ve onun çevreyle olan günlük ilişkileri ve toplumu şekillendiren daha büyük tarihi
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durumlar sayılabilir. Felaketler jeofizik süreçlerden ziyade sosyal süreçlerden meydana
gelirler ve tehlikeli olma jeofizik süreçlerden olduğu kadar (veya daha fazla) sosyal
süreçlerden de etkilenir” (Tobin ve Montz, 1997, 11-12).
Quarantelli (1998b. 246), felaketleri tanımlamada fikir birliğinin olmayışının önemli
olmadığını felaketleri tanımlamada fikir birliği sağlamanın olanaksız bir hedef olduğunu,
ancak kelime hazinesinin netliği arttıracağını, bu yüzden felaket araştırmacılığında daha çok
sayıda özel teknik terime ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Teknik kelimelere olan bağımlılığın
sürmesinin, felaketlere diğer yöntemlerle bakmaya engel olduğunu ifade etmektedir. Bu,
Quarantelli’nin felaketin tek bir ortak tanımını arıyor anlamına gelmemektedir (FEMA,
1999,9). “Şunu kabul etmeli ve anlamalıyız ki, bir tek ağızdan çıkan, bütün amaçlara hizmet
eden, yasal, kullanılan, bilimsel ya da sizin belirleyeceğiniz, bütün ihtiyaçlara cevap veren ve
bütün kullanıcılar için aynı derecede kullanışlı olan, tek bir tanım olamaz. Önemli olanın bir
tanım üzerinde fikir birliğine varmak değil, tanımın açık olması ve farklı kullanıcılar üzerinde
aynı etkiyi göstermesidir (Quarantelli, 1987, 22). Tıpkı felaketin kesin ortak bir tanımı
olmadığı gibi, tehlikelerin ve felaketlerin özellikleri veya bir olayı felaketten ayıran sınırlar
üzerinde de bir fikir birliği yoktur (FEMA, 2000, 9).
En genel tanımla afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran,
normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları
etkileyen doğal, teknoloji veya insan kökenli olaylar şeklinde tanımlanabilir. Teknoloji veya
insan kökenli bir olayın afet sonucunu doğurabilmesi için, insan toplulukları ve insan
yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini bozarak veya
kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi gerekmektedir. Afet, bir olayın kendisi
değil de doğurduğu sonuçtur. Afet yönetimi ise; afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması
amacıyla bir afet olayının ana safhasında yapılması gereken çalışmaların yönlendirilmesi,
koordine edilmesi ve uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla
kaynaklarının bu ortak amaç doğrultusunda yönetilmesidir (Ergünay 1999).
Bir olay “felaket” olarak tanımlandığında, çok kötü ve olağanüstü bir şeylerin
olduğunu düşünmek gerekmektedir. Durumun önemi ve şiddeti hemen anlaşılmaktadır. Ek
olarak, “felaket” kelimesi, bireylerin kendi başlarına üstesinden gelemeyecekleri olağanüstü
ve sıra dışı bir olayı çağrıştırmaktadır. Felaket kurbanları, genellikle daha önce hiç
karşılaşmadıkları problemlerle karşılaştıklarından zorluklarla kendi başlarına mücadele etmek
için hazır değildirler. Felaket kelimesi bu gibi durumlarda geniş halk katılımını ve toplu
hareketin gerekliliği anlamına gelen sembolik çağrışımı da içinde barındırmaktadır
(Schneider, 1995). Bir felaket, bir olayın (1) şiddeti çok büyükse, (2) etkilenen nüfus çok
fazla ise veya (3) insanların kullandığı sistem özellikle hassas ise ortaya çıkar (Burton vd.
1993, 232). “Felaket; doğal bir tehlikenin etkisiyle, artan oranda ölümcül, hasta edici ve/veya
sakat bırakıcı bir olaydır ve yaşam alanlarını yok eder veya hasar verir, o alanda yaşayanlar
eski hallerine dönebilmek için başkalarının yardımına muhtaç duruma düşerler. (Cannon
1994, 29).
Toplumun kendi kendine yetebilen bir alt bölümünün, bir zaman biriminde ve bir
yerde, şiddetli tehlike yaşaması, toplumun üyelerinde ve fiziki yapılarında meydana gelen
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kayıplar sonucunda sosyal yapının aksaması ve toplumun bazı önemli fonksiyonlarının yerine
getirilebilmesinin mümkün olmamasına neden olan” herhangi bir olaydır (Fritz 1961, 655;
Akt, FEMA 1999 September, 12).
Felaket, etkilenen toplumun kendi kaynakları ile mücadele edebilme yeteneğini aşacak
derecede insani, materyal veya çevresel kayıplar vererek toplumun işleyişine zarar veren
olaydır” (BM Sözlüğü, 1992) Toplumun, insanların ya da malların kaybedilmesiyle toplum
içerisindeki kaynakların yetersiz kalacak derecede bir tehlikeye girmesi ya da böyle bir
tehdidi yaşaması. Felaketlerde yerel otoritenin elindeki kaynakların ötesinde, eyalet
seviyesinde ya da Federal seviyede kaynaklar felaketten doğan ihtiyaçları karşılamalıdır.
(Sylves, 1998, 30). Felaketin nicel (eşik) tanımları incelendiğinde, felaket, en az 100 insanın
ölümü veya 100 insanın yaralanması veya 1 milyon Amerikan Doları ekonomik hasara
(Sheehan ve Hewitt 1969) yol açan bütün olaylar olarak tanımlanmaktadır (FEMA, 1999a,
15).
Bunun bir tür standardizasyon görüntüsü olsa da, bu tür eşiklerin farklı sosyal
sistemlerde karşılaştırmalı araştırmalar için çok az değeri vardır ve ekonomik eşikler
enflasyonla hızla yıpranır (Dynes, 1998, 112). Farklı kaynaklarına rağmen, felaket
tanımlarının ortak yanları vardır (FEMA, 1999a, 11 ;Frampton vd., 1996, 3).
1. Zarar verme sürecinin veya olayın kaynağı açıktır ve insan yaşamına veya refahına
karşı tehditler oluşturur, ör: sel baskınları boğulma nedeniyle ölümlere neden olur.
2. Uyarı zamanı kısadır (kuraklık haricinde), Diğer bir deyişle, genellikle tehlikeler,
hızlı başlayan, hızla meydana gelen plansız olaylar olarak bilinirler. Bu, tehlikeye açık olduğu
bilinen bir alanda bile beklenmedik şeyler olabilecekleri anlamına gelir, örneğin; ufak bir
nehir havzasındaki nehir taşması gibi.
3. Olay nedeniyle, meydana gelen can veya mal kayıplarının büyük çoğunluğu,
olaydan kısa bir süre sonra meydana gelir (o gün veya ilerleyen günlerde).
4. Tehlikeye karşı açık hale gelmek veya alınan riskin büyük bölümü istenmeden
yapılmıştır. Ör: bazı ülkelerin plansız bir biçimde gelişerek dengesiz dağ yamaçlarına
yerleşim birimleri kurmaları.
5. Meydana gelen felaket acil durum müdahalesini haklı kılacak yoğunlukta meydana
gelir, ör: kurbanlara uzmanların yardım etmesi. Müdahalenin boyutları yerelden uluslararasına
kadar değişebilir (Smith 1996, 15-16).
6. Beklenemezler, geçmiş emsalleri yoktur.
7. Yüksek derecede belirsiz olan olayların doğal süreçlerinde doğarlar.
8. Farkında olmama ve hazırlıklı olmama kurbanlarının tipik özellikleri olduğu
söylenebilir (Hewitt 1983, 10).
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9. Felaketler, ender olaylardır (Horlick-Jones 1995, 310).
Tablo 1: Rutin Acil Durumlarla Felaketler Arasındaki Farklılıklar

Kaynak: Auf der Heide, Erik. (2002). Sayfa 33-36

1.7. Facia
Belirli bir süreden beri araştırmacılar, günlük yaşamda rastlanan acil durumlar ile
felaketler arasında kaba bir ayrım olduğunu kabul etmektedirler. Hemen hemen tüm
araştırmacılar ve acil durum planlama ve yönetim şirketlerinde acil durum politikaları ve
işletmeyle ilgili çalışanların çoğu, sıradan kazalarla “felaketler” arasındaki farkları nitelik ve
nicelik olarak görüp iki kavram arasındaki sınırı çizmiş bulunmaktadır. Bir felaketin
normalden “daha vahim bir kaza” olmadığının farkına varılmıştır (Quarantelli, DRC).
Facia, toplumun, insanların ya da malların kaybedilmesiyle bütün toplumun
etkilenmesi ve bir kısmı başka uluslardan tedarik edilmek üzere olağanüstü kaynaklara ve
yeteneklere ihtiyaç duyulacak derecede bir tehlikeye girmesi ya da böyle bir tehdidi
yaşamasıdır (Sylves 1989, 30). Facia sadece toplumu rahatsız etmez, fakat aynı zamanda
günlük yaşamda da tamamen bir çökmeye yol açar. Faciaların bir yönü, bütün toplum
fonksiyonlarının ortadan kalkmasıdır; bir an için liderlik yoktur, hastaneler zarar görebilir
veya yok olabilir ve hasar o denli büyük olabilir ki, sağ kalanların yardım talep edebilecekleri
hiç bir yer kalmaz (Quarantelli, 1994). Felaketlerde sağ kalanların komşu yerlerden yardım
almaları olağandışı değildir, ancak bu facialarda mümkün olamaz. Bir felakette toplum işlerini
sürdürmeye devam eder ve planlanan işlerin devam etmesi normaldir (Tobin ve Montz 1997,
31).
Facialarla felaketler arasındaki fark sadece terminolojik bir fark olmaktan çok ötedir.
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Önemli olan nokta, büyük felaketlere oranla faciaların daha değişik bir planlama ve yönetim
şekli gerektirmesidir. Odak noktası her ikisinde de etkileri hafifletmek, olaya hazırlıklı olmak
yahut müdahale ve/veya kurtarma olsa bile bu durum geçerlidir Öte yandan, felaketlerde
görülmeyip facialarda görülen değişik talep ve ihtiyaçlar, facialarda felaketlere oranla daha
yaratıcı ve yenilikçi müdahale sistemlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. (Quarantelli,
DRC).

1.8. Risk ve Risk Yönetimi
Risk kavramı sosyal bilimler alanında değişik yönleriyle ele alınarak
tanımlanmaktadır. Daha çok finans ve işletmecilik disiplinlerinde araştırılan risk kavramı,
sosyoloji ve siyaset bilimi alanında ‘Risk ve Risk Toplumu’ kavramları olarak Anthony
Giddens ve Ulrich Bech tarafından öncelikle kullanılmıştır. Risk kavramının kökenini ve
batı kültüründe kullanılmasını Giddens şöyle açıklamaktadır. “Orta çağda ve öncelerinde
risk kavramı yoktu. Şu ana dek öğrenebildiğim kadarıyla diğer geleneksel kültürlerin
çoğunda da risk kavramına rastlanmıyordu. Risk fikrinin ortaya çıkışı on altıncı ve on
yedinci yüzyıllara denk gelir ve ilk defa dünyanın dört bir tarafına gitmekte olan Batılı
kâşifler tarafından bulunmuştur. "Risk" sözcüğü İngilizceye anlaşılan, bilinmeyen sulara
yelken açmak anlamında kullanılan İspanyolca ya da Portekizceden girmiştir. Başka bir
deyişle, köken itibariyle "mekân” a yönelik bir sözcüktür. Daha sonra, bankacılık ve yatırım
alanına girerek, borç verenlerle alanların yatırım kararlarının muhtemel sonuçlarını
hesaplamasını yansıtan bir yorumla "zaman" düzlemine taşınmış, belli bir süreç sonunda
belirsizlik gösteren diğer durumları da içeren geniş bir kapsama sahip olmuştur.” (Giddens,
2000;36)
Giddens riskin yenilenmeyle doğrudan bağlantılı olduğunu, riskin genelleme
yapılarak önemsenmeye değmez bir şey gibi gösterilmeyeceğini öne sürmekte, küreselleşen
ekonominin asıl itici gücünü oluşturan şeyin, girişimcinin riski etkili bir şekilde
göğüslemesi olduğunu söylemektedir.
Riskin tanımımı yazan diğer bir yazar sosyolog Frank Furedi’dir. Furedi öncelikle
riskin tanımını yapıp daha sonra riskin niteliği ve boyutunu incelemektedir. Bunu
incelerken de “risk altında” kavramı ile riski ve insan yaşamıyla ilişkisini irdelemektedir.
Furedi risk kavramını şöyle tanımlamaktadır. “Risk terimi, belirli bir tehlikeyle bağlantılı
olarak hasar, yaralanma, hastalanma, ölüm ve başka olumsuzlukların meydana gelme
olasılığını ifade eder. Tehlike ise genelde insanlara ve onların değer verdikleri varlıklara
yönelik bir tehdit olarak tanımlanır. Tehlike sadece zehir, bakteri, toksik atıklar ya da
kasırgalar gibi bariz tehditlerle sınırlı değildir. Zaman zaman, yer fıstıkları, tamponlar,
otomobiller ve doğum kontrol hapları da -ve daha niceleri de- birer tehdit olarak
görülmüştür.” (Furedi, 2001;43)
Furedi bu tanımlamasıyla risk ve tehlikeyi insanlığa yönelik tehdidin varlığı ve
oluşma olasılığı ile ayrıştırmakta, risk ve tehlike kavramlarını birbirinden ayırmanın
zorluğuna da değinmektedir. Furedi kendisinin yapmış olduğu risk tanımı dâhil hiçbir risk
tanımının kavramın kullanımı ve anlaşılmasını bütünlükçü olarak kavrayamayacağını da
öne sürmektedir. (Furedi, 2001;44) Furedi riskin anlaşılabilmesinin “risk altında” olma
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kavramı sayesinde olabileceğini öne sürmektedir. “Risk altında” kavramının yeni ve
kendine has kullanımı olduğu ve riskin bu şekliyle düşünülmesinin yeni bir gelişme
olduğunu söylemektedir. “Riskin özerk olması, herhangi bir davranış ya da bireyden
bağımsız olarak var olması anlamına gelir... Toplumun görevi, üyelerini içinde yaşamaya
zorunlu oldukları bu tehlikeler bütününe karşı uyarmaktır. Risk altında olmak yaşamın bir
zorunluluğudur.” (Furedi, 2001;45-46)
Riskin yaşamın bir parçası ve zorunluluğu olduğu ön kabulü ileri sürülmesine
rağmen, insanların somut olarak tehlikelerle yüz yüze geldikleri afet ortamlarında bile bu
somutlaşmış risk/tehlikeyi pekte ciddiye almayan bir davranış ve yaklaşım sergiledikleri, bu
yaklaşımın sonucunda ise karşılaştıkları kayıplarda artış olduğu görülmektedir. Belki de
insanın yaratmış olduğu modern toplumu ve modern toplumun sunmuş olduğu teknolojik
gelişim ve imkânları gereksizce abartması söz konusu olmaktadır. “Araştırmalar
göstermektedir ki; insanlar tipik olarak karşılaşacakları risklere ve bunların çözümlerine
karşı duyarsızdırlar. İnsanlar sadece yakın geleceklerini planlamakta, afetin ortaya çıktığı
zamandaki verebileceği karşılığı aşırı kendine güvenle abartmakta ve afet sonrası acil
yardım çalışmalarına da oldukça güvenmektedir.” (Mıleti, 1999;6)
Risk, tehlike ve risk toplumunu irdeleyen diğer bir bilim adamı olan Beck ise risk ve
tehlike kavramlarını aynı anlamda kullanmaktadır. Beck modernleşmenin getirmiş olduğu
risklerin, bitkilere, hayvanlara ve insanlara geriye dönüşü olmayan birer tehdit
oluşturduklarını öne sürmektedir. Beck risk kavramını “modernleşme sürecinin yol açtığı
tehditlerle sistematik olarak karşı karşıya kalma” şeklinde tanımlamaktadır. (Beck,
1992;21)
Risk kavramını kullanım açısından da irdeleyen Beck risk kavramının geleneksel
olarak ticaret ve sigortacılık alanında ekonomi dünyasında ve sağlık çalışanları ile
müşterileri arasında tıp dünyasında kullanılmakta olduğunu, buna ilaveten tehlikeli
sporlarda ve bazı kişilerin kendilerini başkaları için riske atmasıyla ilgili olarak
kullanıldığını ifade etmektedir. (Adam, Beck, Loon. 2000; 7)
Yukarıda risk kavramıyla ilgili olarak görüş ve yaklaşımları açıklanan bilim
adamları “Risk”i modern topluma ve bu toplum içinde yaşayan bireye yönelik bir tehdit
olarak algılayıp yargılarken, Richard Sennett’in risk kavramına farklı bir açıdan yaklaştığını
görmekteyiz. Sennett “risk” ile “cesareti” birlikte kullanmakta, riski “değişim, fırsat ve
yeni” ile birlikte anmaktadır. Risk alma isteği ve cesaretin ise bireysel olarak insanı
ilerlettiğini söylemekte, modern kapitalist toplum içerisinde üstlenilmesi ve yapılması
gereken bir eylem olarak görmektedir. Bu yaklaşımıyla Sennett “risk” kavramına modern
küresel toplum içinde ve kentsel yaşam açısından olumlu bir anlam yüklemektedir.
Risk yönetimi tehlikeler, felaket ve acil durum yönetimi alanına henüz yeni girmiş bir
terimdir. “Risk yönetimi” terimi özel sektörün yaralanmaları ve kayıpları sınırlama çabalarına
verilen addır. Risk yönetimi geçmişte, operasyonları “çok önemli” ve “riskli” olarak
değerlendirmek ve sonra kimin, neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını belirten hafifletme
planları geliştirmekle meşgul olmuştur. Avustralya ve Yeni Zelanda, son yıllarda acil durum

24

yönetimi alanında “risk yönetimi” terimini daha sık kullanmaktadırlar. Onların bu yaklaşımı
önlemeye ve hafifletmeye daha fazla öncelik verdiklerini göstermektedir. Gaustad (1994), risk
yönetimini bir örgütün insani, fiziksel ve finansal değerlerini korumak için yürütülen koordine
edilmiş çaba olarak tanımlamaktadır. Risk yönetiminin ilk adımı, bir bölgenin maruz
kalabileceği risklerin tanımlanması ve bu risklerin olası sıklık ve şiddetinin analiz edilmesidir.
Sonra riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için kayıp kontrol önlemleri uygulanır
Balamir (2001), risk yönetimi çalışmalarının, afet yönetiminden ayrı ve kapsamlı
olduğunu belirtmektedir. Afet yönetimini, afetlerin yol açmış olduğu zararları gidermek, acil
kurtarma ve yardım işlerinde verimli olmak, felaket sonrası çalışmaları planlamak vb.
çalışmalar olarak belirtmektedir. Balamir (2001), afetin etkilerine karşı yapılan hazırlıkları
“kriz planlaması” kapsamında düşünmektedir, risk yönetimi ise, afetin öncesi ve sonrasında
sürdürülmesi gereken işleri konu edindiğini ve olası afet zararlarının kabul edilebilir
düzeylere çekilmesinin hedeflediğini belirtmektedir. Bu tanımlamada risk, afetin aşamaları
dikkate alınarak açıklanmaktadır. Risk Yönetimi (TTB, 2003), tehlikelerin belirlenmesi,
ortaya çıkma olasılıklarının, bu tehlikelerin risk altındaki toplumlara etkisinin tahmin
edilmesi, riski azaltabilecek önlemlerin belirlenmesi ve tehlikeyi azaltacak adımın atılmasıdır.
Risk yönetimi, bir riskin varlığı belirlendiğinde ne yapılması gerektiğine karar vermek
için kullanılan bir süreçtir. Bir toplumun belirli bir risk veya risk grubuna karşı olan tolerans
seviyesini belirlemeyi içerir. (Britton, 1998, 1; FEMA, 2000, 49).
Ülkemiz için Ulusal Deprem Konseyi tarafından hazırlanan ‘Deprem Zararlarını
Azaltma Ulusal Stratejisi Raporu (2002), yapılan çalışmaları (Şekil 1);
(i) ‘Risk Yönetimi’ (deprem öncesi hazırlık çalışmaları) ve
(ii) ‘Afet Yönetimi’ (deprem sonrası çalışmaları) olarak iki genel başlık altında
toplamaktadır. Acil durum yönetiminin aşamaları dikkate alınarak yapılan bu tanımlamada
risk yönetimi ve afet yönetiminin daha dar anlamdaki kullanımları görülmektedir.
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Tablo 2: Deprem Zararlarını Azaltma Ulusal Stratejisi Raporuna Göre Ulusal Deprem
Politikası Boyutları

Kaynak: Başbakanlık 2002.
Risk yönetimi teriminin ne anlama geldiği bugüne kadar, net bir biçimde ifade
edilememiştir. Ayrıca, risk yönetimi esasen bir felaketin fiziksel neden ve sonuçlarına
odaklandığı için sınırlayıcı bir kavram olarak görülebilir, yani sorumluluk azaltma ve kapasite
kurma ile ilgili birçok önemli sosyal, politik, kültürel, ekonomik, psikolojik ve örgütsel
değişkeni muhtemelen göz ardı eder (McEntire,Fuller, Jonston, Weber, 2002, 280).

1.9. Kriz Yönetimi
Acil durum yönetimiyle ilişkilendirilerek kullanılan bir diğer kavram da kriz
yönetimidir. İlişkilendirme, daha çok acil durum yönetiminin bir kriz anında gerçekleştirildiği
varsayımıyla yapılmaktadır. Bu durum, acil durum yönetiminin tanımını müdahale aşamasına
yoğunlaşarak yapan eksik bir anlayışın ürünüdür.
Krizin tanımı konusunda değişik görüşler mevcuttur. Kavram kargaşasına neden
olmamak için krizin mümkün olan en geniş tanımı şu şekilde yapılabilir. Kriz, bir örgütün
(hükümet, bakanlık, belediye, şirket, aile vb.) üst düzey hedeflerini ve işleyiş mekanizmasını
tehdit eden veya hayatını tehlikeye sokan, acil tepki verilmesi gereken, örgütlerin önleme ve
uyum sistemlerinin yetersiz kalmasına yol açan gerilim durumudur. Her şeyden önce kriz bir
gerilim durumudur. Kriz bir tehdittir ve acil tepki verilmesini gerektirir. Bazılarına göre
beklenmedik, bazılarına göre de önceden sinyal verdiği halde belirtilerinin çeşitli nedenlerden
dolayı geç ve yanlış anlaşıldığı bir durumdur (Mitroff 2000).
Kriz örgütün yaşamını tehdit eden bir durum olarak da tanımlanmaktadır. Kriz, bir
örgütün üst düzey hedeflerini tehdit eden, bazen de örgütün yaşamını tehlikeye sokan ve ivedi
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tepki gösterilmesini gerektiren gerilim yaratan bir durumdur Kriz bireyin ya da örgütün
işlevlerini yerine getirmesini engelleyen ve acil çözüm gerektiren, beklenmeyen bir durum ya
da değişiklik şeklinde tanımlanabilir. Afetler meydana geldiğinde oluşan durum, “kriz”
kelimesi ile açıklanabilir (Can 1992).
Can (1992), kriz yönetimi kavramına araştırmacıların iki farklı görüşle yaklaştıklarını
belirtmektedir. Araştırmacılarından bazıları, krizin ayırt edici özelliği olarak “tehdit edici
koşula müdahale edebilme yetersizliği” üzerinde odaklaşmış, bazı araştırmacılarsa
beklenmeyen koşulların üstesinden gelme gerekliliği ve ivediliği üzerinde durmuşlardır.
Beklenmedik, olağanüstü bazı olayların meydana gelmesi; deprem, el felaketi, nükleer
tehlikeler, kimyasal maddelerin insan sağlığını yaygın bir biçimde tehdit etmesi, uçak
düşmesi, demiryolu kazaları, gemilerin batması, terör amaçlı saldırılar, savaş tehlikesi,
yanardağ patlamaları ve diğer doğal afetler yanında, borsa ve finans piyasalarında meydana
gelen olağan dışı gelişmeler kriz nedenleri arasında sayılmaktadır. Literatürde, kriz yönetimi
terimi belirsizdir ve geniş anlamda kullanılmıştır. Kriz yönetimi ya krizlerin oluşmaması için
bir yönetim sergilemek ya da bir kriz sonrası, kriz durumuna müdahale etmeyi de içeren krizle
uğraşmak anlamına gelebilir. Krizle birlikte kullanılan yönetim terimi, genellikle krizlerle
ilgili sorunların çözümü gibi algılandığından krizle uğraşmak anlamında daha çok
kullanılmaktadır. En çok kullanılan anlamda kriz yönetimi, krizler kaçınılmaz hale gelince
veya felaket halini alınca onlarla ilgilenmeyi tanımlar. (Allinson 1993, 92)
Kriz yönetimi, literatürde daha çok birinin mevcut bir krize nasıl müdahale edeceğini
veya birinin krizi nasıl önceden tahmin edebileceğini ve bu sayede ona müdahale
edebileceğini belirtmek için kullanıldığından, kriz yönetimi sıklıkla müdahale yönetiminin bir
felaket öncesinde veya felaket beklerken yan anlamı olarak kullanılır. Bu her iki tarzda da, bu
ne olursa olsun bir “yarabandı” yaklaşımıdır, çünkü ya yaradan sonra kullanılır ya da yarayı
hemen sararak çok fazla kanama yapmasını önler (Allinson 1993, 93). Kriz yönetimi bu
nedenlerle acil durum yönetimine göre daha dar bir anlamı içerir ve acil durum yönetiminin
tanımını tam karşılayamaz.

1.9. Kaos Yönetimi
Acil durum yönetimi ile karıştırılan bir diğer kavram da kaos yönetimidir. Erçetin
(2001), kaosu, önceden kestirilemeyen durumlar ve davranışlar üreten rastlantısal
dalgalanmalar olarak ifade etmektedir. Kaos yönetimi; bu yaklaşımla, önceden
kestirilemeyen, dalgalanmalar yaratan durum ve davranışların kontrol edilmesi olarak
tanımlanabilir. Bu tanım da acil durum yönetiminin zarar azaltma aşamasının açıklanmasında
kullanılabilir. Literatür kavramların kullanımları açısından incelendiğinde iki kavramın öne
çıktığı görülmektedir. Afet yönetimi (felaket yönetimi) ve acil durum yönetimi kavramları
yapılan işi tanımlama ve buna göre örgütlenme ve kurumları bu amaçla isimlendirmede
sıklıkla kullanılmaktadır. “Acil durum yönetimi” kavramı alanın sınırlarının genişlemesine
paralel olarak daha fazla kullanılmaya başlamıştır. Acil durum yönetimi kavramı, sembolik
çağrışım açısından da afet yönetimi kavramına göre daha genel ve daha az kaygı vericidir.
ABD’de alanda çalışan kurumlar çok farklı isimlerle çalışsalar da ağırlıklı olarak “acil durum
yönetimi” teriminin benimsenme oranının hızla arttığı görülmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-

Doğal afetler nelerdir?

2-

Teknolojik kaynaklı afetler nelerdir?

3-

Sosyal açıdan afet tipleri nelerdir?

4-

Afetlerin genel özellikleri nelerdir?

5-

Afetlerde ekonomik kayıplar nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Doğal afet



Teknolojik afet



Afetlerin ekonomisi
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2. Afet Türleri
Afetin türlerinin açıklanmasında farklı yaklaşımlar vardır. Afet bazen ikili, bazen
üçlü tasnife tabi tutulmaktadır. Afet türlerinin algılanması toplumların gelişmişlik
düzeylerine göre değişim göstermektedir. Gelişmiş toplumların afet olarak kabul ettiği bazı
olayları, daha az gelişmiş toplumlar afet olarak kabul etmemektedirler. Ayrıca, önceleri afet
olarak algılanmayan olayların daha sonraları afet olarak kabul edildikleri de görülmektedir.
Afet, beklenmeyen ve önceden oluş zamanı bilinmeyen bir olgu olarak tanımlanmaktadır.
Doğa olayı insanı ilgilendirdiği ölçüde afet olarak nitelendirilmektedir. Afetler genelde,
doğal afet ve doğal olmayan afet olarak iki türe ayrılmaktadır. Yazında afet olarak
tanımlanan olayların bir kısmı Türkiye’de henüz afet olarak değerlendirilmemektedir
(Yıldırım, 2004; 4).
Avrupa Atlantik afet müdahale merkezi yönergesi ekinde, afet türleri olarak doğal
afetler ve teknolojik afetler benimsenerek ikili bir tasnifte bulunulmaktadır. Doğal afetler
kapsamında deprem, dev dalgalar, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, tropikal siklonlar,
sel, kuraklık, çevre kirlenmesi, ormanların yok edilmesi, çölleşme, veba salgını gibi afetler
bulunmaktadır. Teknolojik afetler kapsamında, nükleer kazaları, kimyasal ve endüstriyel
kazalar, uçak kazaları, demiryolu ve gemi kazaları, terörizm ile ilgili eylemler yer
almaktadır. Teknolojik afetler kendi başına tetiklenebileceği gibi tabii bir afet tarafından da
tetiklenebilmektedir (Kadıoğlu, 2005; 21).
Konuya ilişkin Türkçe kaynaklarda afet türlerinin detaylı bir ayrımı yapılmamıştır.
Türk afet mevzuatına göre afet türleri zamana göre genişleme göstermiştir (BİB, 2000; 31,
354). 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirlerle yapılacak
yardımlara dair kanunda 02.07.1968 tarihinde değişiklik yapan 1051 sayılı kanunun
1.maddesinde; ‘ Deprem(yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ
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.’ denilmektedir. 1968 yılı değişikliğiyle kanunda
yer alan ifadeye göre sadece doğal kaynaklı afetler benimsenmektedir (JİCA, 2004; 22).
Söz konusu yıllar itibariyle Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve teknolojik gelişme
düzeyi insan kaynaklı ve ye teknolojik kaynaklı afetlerin sıkça yaşanmasına yol açmamıştır.
Bu nedenle, Türkiye’de beşer ve ya teknoloji kaynaklı afetlerden daha çok doğa kaynaklı
afetlerin yaşanmış olması bu tür anlayışın yerleşmesine neden olmuştur.
Türkiye’deki meydana gelen afetlerle ilgili istatistiksel bilgilere göre, 1999
Marmara depremi hariç, son 60 yılda Türkiye’de afetlerden kaynaklanan can ve mal
kaybının yüzde altmış beşine depremler neden olmuştur. Bu bağlamda, Türkiye’de afet
denilince akla genelde deprem gelmekte ve alınan önlemler bu kapsamda olmaktadır.
1999 Marmara depremi, Türkiye’nin 20nci yüzyılda yaşadığı en büyük tabii afet olarak
kabul görmektedir (JİCA, 2004; 22).
Başbakanlık teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin (KHK)
değiştirilerek kabulü hakkında değişiklik yapılmasına dair kanun hükmünde
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kararnamenin (KHK) birinci maddesi acil durum yönetimini gerektiren halleri
saymaktadır. Afetin türleri olarak hangi hallerin kabul edildiği bu kararnamenin ilgili
maddesinden anlaşılmaktadır. Söz konusu kanun hükmünde kararnamenin birinci
maddesine göre; ülke güvenliğini etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan, kaya düşmesi,
yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve göç hareketleri
ile ilgili acil durum yönetiminin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için
gerekli önlemleri almak ve acil durum yönetimi gerektiren olayların vukuundan önce
alınacak önlemler, olay sırasında yapılacak arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri ve
olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonu sağlamaktır (RG, 22.11.1999 gün ve 23884 sayılı mükerrer nüs).
17 ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra çıkarılan 1999 tarihli ve 583
sayılı KHK ile acil durumu gerektiren olaylar sayılırken, doğal kaynaklı olayların yanı
sıra, beşer kaynaklı ve teknolojik kaynaklı olayların da kabul edildiği görülmektedir.
Oysa 1968 tarihli ve 1051 sayılı kanun ile getirilen düzenlemede sadece doğal kaynaklı
afetlere yer verilmiştir. Bu değişiklik Türkiye’de afetin tanımının ve algılamasının
pozitif anlamda geliştiğini ve genişlediğini göstermektedir.

2.1. Doğal Afetler
Doğal afetler, kaynaklarına göre iki alt kısımda değerlendirilmektedirler. Jeolojik
faktörlerle ilgili afetler olarak, depremler, volkanlar, taşkınlar, heyelanlar, tsunamiler kabul
edilmektedir. Atmosforik faktörlerle ilgili afetler olarak, yangınlar, yıldırımlı fırtınalar, kar,
buz ve sis kabul edilmektedir (www.learn-hazards.org/2.php).
Deprem: Yeraltındaki çatlamalar ve kırılmalar nedeniyle oluşan hareketlerin yer
yüzeyini sarsmasına deprem denir (ODTÜ, 1999; 1). Deprem, faylar üzerinde yarı
düzlemsel deformasyon zonları boyunca oluşan hareketler nedeniyle yeryüzünün
sarsılmasıdır. Depremler, oluşan gerilmenin büyüklüğünün yerkabuğunu oluşturan
malzemenin dayanımını aştığı zaman meydana gelir. Deprem, yerkabuğundaki bir takım
jeolojik olaylar sonucunda, yerin sarsılması ile oluşan bir titreşim hareketidir. Sayısız
depremin pek azı yeryüzünde duyulur. Süresi saniyelerle ölçülmesine karşılık etkisi son
derece dehşetli ve büyüktür. Deprem, doğal afetlerin en korkunçlarından biridir. Şehirleri,
kasabaları yerle bir eder, yangınlar çıkartır, binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına
sebep olur (Akyel, 2000; 141). Deprem çok kısa süreli yerden gelen uğultu ve gürültüyle
birlikte azdan çoğa doğru yükselen bir sarsıntı ile kendisini hissettirir. Büyük depremlerin
öncesi ve sonrasında da depremler olur. Büyük depremlerden önce gerçekleşen, şiddetli
olmayan depremlere “öncü depremler” denir. Şiddetli depremin ardından olan depremlere
de “artçı depremler” denir. Bu depremler uzun süre devam eder ve büyük depremle kırılmış
yeraltı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlar. Yeryüzünde depreme daha hassas bölgeler
vardır. Şiddetli bir deprem can ve mal kaybına sebep olabilir. Deprem zararları yer
sarsıntısından ziyade, evlerin doğru yerlere ve doğru biçimde inşa edilmemesiyle ve ev
içindeki ağır eşyaların sabitlenmemesi suretiyle ortaya çıkar (ODTÜ, 1999; 1).
Çığ: İçerisinde kayaç, toprak veya buz parçaları bulundurabilen, düşen kar
kütlesidir. Çığlar, kar tabakalarının özelliklerine, başlangıç bölgelerinin türlerine, oluşum
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mevsimine ve arazi morfolojisine göre, genel olarak; tabaka çığları, kuru kar çığları,toz
çığlar ve ıslak çığlar olarak sınıflandırılmaktadır (Varol, 2005; 7). Topografik,
jeomorfolojik, jeolojik, meteorolojik parametreler ve bitki örtüsü ile olan doğrudan ilişkisi
sebebiyle ortamdaki farklı etkilerle oluşan bir doğal afettir. Bu nedenle, çığın boyutları
ortaya konulmalı, alan ve zaman içerisindeki etkileşen parametrelerin dağılımı
belirlenmelidir (BİB, 1999; 4). Çığ olayının başlangıcında, kar kütlesini etkileyen
kuvvetlerin dengesi incelendiğinde, olayın sebebinin doğal veya yapay olduğu görülür:
Yamacın normalden fazla kar tutması, kar tabakasını yerinde tutan desteğin ortadan
kalkması, deprem ve benzeri olaylardan dolayı oluşan titreşim, dâhili gerilim
kuvvetlerindeki dengesizliğin yenilmeye neden olacak şekilde oluşması, bunların birkaçının
aynı anda gerçekleşmesi çığ için ön koşuldur (Gürer ve Yavaş, 1994; 25).
Volkan: Magmanın, gazların ve diğer malzemelerin fışkırdığı yüzeydeki
bacalardır. Bunlar özellikle tektonik plaka sınırlarında bulunmakla birlikte, sıcak manto
yükselimlerinin yer kabuğunda kırıldığı sıcak fışkırma noktalarında da gözlenirler. Bazı
volkanlar şiddetli bir şekilde püskürürken, bir bölümü ise daha yavaş bir şekilde
patlarlar. Şiddetli şekilde patlayan volkanlar; zehirli gazlar, sıcak kaya ve kül parçalarını
içeren akıntılar, kızgın bulut, hızla hareket eden, aşırı derecede sıcak gaz bulutları ve
ince taneli küller ve çok büyük hacimde küller gibi yaşamı ve çevreyi tehdit edici ürünler
üretirler. Volkanların moloz akmaları, depremler, taşkınlar, heyelanlar ve yangınlar gibi
diğer doğal tehlikeleri tetiklemesi de olağan ve yaygındır. Deniz altındakiler hariç,
yeryüzünde 500 aktif volkan bilinmektedir. Bunlar yeryüzünde gelişigüzel bir dizilim
göstermezler. Bu volkanların çoğu kıtaların kenarlarında, ada yayları veya deniz
altındaki dağ sıraları boyunca dizilirler. Dünyada deniz seviyesi üzerindeki aktif
volkanların yarısından fazlası Pasifik Okyanusu’ndaki "Ateş Çemberi"ni oluşturur
(www.learn-hazards.org/2.php).
Tsunami: Tsunami, uzun mesafeler katedebilen ve çok aşırı dalga boyuna sahip
okyanus dalgaları olarak tanımlanır. Bununla birlikte, tusnamiler büyük göllerde de
oluşabilirler. Günümüzde sismik deniz dalgaları yaygın olarak tsunami şeklinde
adlandırılmaktadır. Japonca "liman dalgaları" anlamına gelir. Tsunami yaratan başlıca
kuvvetler aşağıdaki gibidir; deniz tabanındaki fay bloklarının ani hareketiyle meydana
gelen denizaltı depremlerinin neden olduğu deniz suyunun düşey yönde yer değiştirmesi;
deprem hareketlerinin bir sonucu olarak su kolonunun yatay yönde yer değiştirmesi,
denizde meydana gelen volkanik patlamalar, deniz tabanında hızlı kütle hareketleri,
heyelanlar tusnamilerin oluşmasında etkili olurlar. Tsunamiler genellikle kıyılara
yaklaştıklarında tehlikeli olurlar. Tsunamiler oluştuklarında okyanus dalgalarını
kilometreler boyunca kıyılara doğru taşırlar ve geri çekilene değin insanları denize
sürükleyebilirler. Tsunamiler deprem, volkanik patlama veya heyelan gibi olayların
etkisi sonucunda büyük miktarda okyanus suyunun yer değiştirmesiyle meydana gelirler
(Learn- hazards.org/2.php).
Hortum: Diğer adıyla tornadolar, çok sayıda can ve mal kaybına yol açan en
tehlikeli hava olaylarından biridir. Havanın çok güçlü konveksiyonel yükselmesi sonucunda
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doğan girdaplardan biridir (Örnek, 2004; 15).
Heyelan: Heyelan, kaya, zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir
yamacın yerçekimi ve diğer kuvvetlerin etkisiyle eğim aşağı ve dışa doğru hareketidir.
Nehirler, göller ve denizlerin etkisiyle yamaç topuğundaki erozyon, aşırı yağışlar ve ani kar
erimeleri, yer altı suyu tablasının yükselmesi, yamaç üzerindeki yapı yükleri ve deprem
yükleri 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. Heyelanlar, birkaç saniye gibi kısa bir sürede meydana
gelebilecekleri gibi, çevresel koşullara ve tetikleyici faktörlere bağlı olarak uzun süre
sonunda da gelişebilirler. Ancak hangi sıklıkta meydana gelebileceklerini tahmin etmek
güçtür (www.learn-hazards. org/2.php).
Taşkın: Taşkın, aşırı yağış ve karların hızlı erimesi sonucunda karaların geçici
olarak sular altında kalmasıdır. Taşkınının olma olasılığı diğer jeolojik tehlike türlerinden
daha iyi tahmin edilebilir. Taşkınlar fırtınalar, heyelanlar, depremler tusunamiler, doğal
veya yapay barajların yıkılmasıyla oluşabilirler. Taşkınlar pek çok meteorolojik faktörün
tesadüfi çakışması ile oluşurlar. Taşkınlar, aşırı yağış ve ani kar erimeleri sonucunda
olurlar. Bazı taşkınlar, donmuş nehrin üzerindeki buzun eriyip, akması ve doğal veya yapay
bir engelle karşılaşması sonucunda buzul barajlarındaki suyun yükselmesiyle oluşabilirler.
Taşkınlar düzenli olarak nehir yatağında oluşan bir doğa olayıdır. Taşkınlar, insanların
Asya ve Afrika'nın büyük nehir düzlüklerindeki ilk kalıcı yerleşimleri inşa ettikleri tarım
devriminin başlangıcından beri insanoğlunun bu konudaki deneyimlerinin bir parçası
olmuşlardır (www.learn-hazards.org/2.php).
Fırtına: Aşırı hızlı rüzgârlar, yıldırımlar, şiddetli yağmur, dolu, karların varlığı
nedeniyle fırtınalar şiddetli atmosferik olaylardır. Buradaki şiddete neden olan önemli
olaylar rüzgârlardır. Zaman zaman şiddetli yağışla birlikte oluşan fırtınalar önemli
taşkınlara neden olmaktadır. Bazı fırtınalar şimşekli ve gök gürültülü olabilir. Böyle
durumlarda en güvenli yerler kapalı alanlardır. Şimşeğin hareketi rastgele bir harekettir ne
zaman nasıl oluşacağı bilinemez. Genelde bulutlar arası gezen bu elektriksel hareket bazen
yeryüzünü de etkisi altına alabilir (www.yelkenokulu.com/ firtina.html).
Yangınlar: Ormanlar doğal süreç ve oluşumların etkilerine açık, son derece
karmaşık ekosistemlerdir. Orman yangınları pek çok ekosistemde karşılaşılan bir doğa
olayıdır. Şiddeti büyük olur ve insan yaşamı ile mülk ve arazileri tehdit ederse, doğal
felaket olarak nitelendirilirler (Çağlar, 2001; 14). Orman yangınları kasırga gücünde
rüzgârlar yaratabilirler ve dik yamaçların bulunduğu dağlık arazilerde kolaylıkla yükseklere
sıçrayabilirler. Kentleşmiş ve yüksek nüfuslu alanlarda, yıldırımlar ve volkanik
patlamaların neden olduğu yangınlara doğal yangınlar denir. Yıldırımlar, yanan sigaralar,
kamp ateşi gibi insanlardan kaynaklanan aktiviteler yangınların başlamasına neden olan
yaygın olaylardır. Kuraklık, rüzgâr hızı, topoğrafya gibi faktörler yangının yayılmasını
belirler (www.learn-hazards.org/ 2.php).
Sis: Yeryüzündeki yatay görüş mesafesini 1 km'nin altına düşüren meteorolojik bir
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olaydır. Sis, bir alçak seviye bulutu olan Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede
oluşması olarak ta bilinir. Sis, su buharının yoğunlaşması veya donarak kristalleşmesi
sonucu ortaya oluşan çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana
gelmiştir. Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif yağış görülebilir. Sis büyük ölçüde güneşe
engel olur ve özellikle deniz ulaşımı olmak üzere hava ve kara ulaşımını da olumsuz yönde
etkiler. Sis türleri olarak, radyasyon sisi, adveksiyon sisi, oroğrafik sis, cephe sisleri kabul
edilmektedir (http://www.yelkenokulu.com/sis.html).

2.2. Teknolojik (İnsan Kaynaklı) Afetler
Teknolojik kökenli afetler genelde nükleer, kimyasal ve büyük endüstriyel kazalar
ile savaş sırasındaki nükleer, biyolojik ve kimyasal silahların etkileri sonucu oluşmaktadır
(Akdağ, 2002; 6). İnsan kaynaklı afetler, kimi kaynaklarda doğal olmayan afetler, kimi
kaynaklarda insan yapısı afetler şeklinde adlandırılmaktadır. İnsan kaynaklı afetler, doğa ile
aralarında bir neden-sonuç ilişkisi kurulamayan ve doğrudan insan faktöründen
kaynaklanan afetlerdir. Bu afetler, sosyal ve doğal yapıyı tahrip eden, toplumda büyük
çapta yaralanmalara ve ölümlere neden olan afetlerdir. Doğal olmayan afetler kapsamında,
savaşlar ve onların yol açtığı göçler ile kıtlık olayları değerlendirilmektedir. İnsan kaynaklı
afetler kapsamında uçak kazaları, bireysel saldırılar, büyük çaptaki motorlu araç kazaları,
savaş, terörizm, yangınlar, kimyasal kazalar , sabotajlar, bina yıkılmaları ele alınmaktadır
(Yılmaz, 2003; 29). Geleneksel terörist yöntemler olarak bilinen rehin alma, bombalama,
intihar eylemleri, uçak kaçırma, çatışmalar gibi eylemlerin yanı sıra siber terör ve kitle
imha silahları ile teröre karşı önlemler alınmalıdır (Çitlioğlu, 2006; 322). Bakterilerin
terörizm amaçlı kullanımları mümkündür. Biyolojik saldırılarda şablon gibi bakterilerin su
ve gıda kaynaklarına bulaştırma amaçlanabilir. Biyolojik silahlara ve biyoterörizme
hazırlıklı olunmalıdır (Karayılanoğlu, 2002; 31).

2.3. Afetlerin Alternatif Açıklamaları
Doğal afetler dünyanın yaratılışından itibaren varola geldiklerinden ve insanlara
zarar verdiklerinden dolayı sürekli insanların dikkatini çekmiştir. Doğal afetlerin nasıl
oluştuğu ve ne demek olduğu gibi konularla ilgili olarak doğal afetlerin açıklanmasına
yönelik bilimsel çabalar ve kafa yormalar insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Doğal
afetlerin ne oldukları ve niçin oluştuklarına dair açıklama çabaları, tarihsel süreç içerisinde
farklı şekillerde ortaya çıkmışlardır. Afetlerin neden olduklarına dair açıklamaları üç temel
grup altında toplamak mümkündür. Doğal afetlerin Tanrı işi olarak (doğaüstü güçlerle)
açıklanması. Doğal afetlerin 'doğa' işi olarak (doğal güçlerle) açıklanması. Doğal afetlerin
'insan ve toplum işi' olarak açıklanması (Güvel, 2001; 14).

2.3.1. Dinsel Retorik: Doğal Afetlerin 'Tanrı işi' Olarak Açıklanması
Doğal afetlerin nasıl oldukları ile ilgili açıklanmasına yönelik bilinen ilk temel
yaklaşımdır. Çok eski çağlara kök salan ve günümüzün gelişmiş toplumlarında dahi yer yer
etkisini sürdüren bu açıklama biçimi, doğal afetleri, kaderci bir tutumla, doğaüstü güçlerin bir
sonucu ve Tanrı'nın işi olarak görülmektedir. Dolayısıyla bunlara, yani doğal afetlere karşı
yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Herhangi bir sosyal grubun bunlarla ilgilenmesi ve uyum
arayışı içerisinde olması boş bir çabadır. Üstelik bu tür sorgulama doğru da görülmemekte;

35

Tanrı'nın işine karışma olarak algılanmaktadır. Dinsel retoriğe göre, doğal afetler Tanrının
insanlarla bir tür iletişim kurma biçimidir. Göksel düzenle yer arasındaki uyumsuzluklardan
kaynaklanmaktadır. Bir tür ihtardır ve Tanrı tarafından günahlara ceza olarak
gönderilmektedir. Ya da eski Yunan mitolojisinde olduğu gibi Tanrılar insanlarla oyun
oynamaktadır. Buna karşı yapılabilecek en doğru iş pasifize olmak; çeşitli ritüellerle,
sembolik adaklarla, dualar ve kurbanlarla Tanrı'ya yönelmektir. Bu çerçevede bir sosyal
kurum olarak din, sosyal alanda meydana gelen tehditlere karşı kolektif bir cevap
geliştirmektedir. Ancak bu tür kaderci açıklamalar, büyük ölçüde eylemsizliği beslemektedir
(Güvel, 2001; 14). Dinsel retoriğin tez çalışması açısından en önemli olumsuzluğu, kişilerin
toplumsal yapılaşma ve kurumsallaşmada afeti hesaba katmamalarına ve afet azaltımı, afete
hazırlık çalışmalarını yapmamalarına yol açmasıdır.

2.3.2. Doğal Retorik: Doğal afetlerin 'Doğa İşi' Olarak Açıklanması
Aydınlanma çağı ile birlikte yaşanan sekülerleşme ve bilimsel gelişme süreci
sonucunda, doğal afetleri 'Tanrı işi' olarak gören anlayış yerine 'Doğa işi' olarak gören yeni
bir anlayış ve açıklama biçimi gelişmiştir. Bu çerçeve içerisinde doğal afetlerin nedenleri
ve çözüm önerileri, insan unsurunun rolünü dışlayan mekanik bir doğa retoriği kullanılarak
analiz edilmektedir.
Bu açıklama biçimine göre, bir doğal afet, örneğin depremin tektonik hareketlerden
kaynaklanması gibi, bütünüyle fiziksel bir olgudur. Deprem gibi aniden ya da kuraklık,
çekirge istilası ya da hayvan kırılmaları gibi yavaşça ama bütünüyle dışsal olarak meydana
gelmekte olduğundan mekanik ve kaçınılmazdır. Bu nedenle doğal afetin kendisi doğrudan
kontrol edilemeyecektir. Ancak doğal afetin doğasına ilişkin bilimsel açıklamalar geliştikçe
afet etkisinin zayıflatılmasına yönelik önlemler alınabilecek, gerekli fiziksel hazırlıklar
yapılarak bir ölçüde uyum sağlanabilecek ve doğal afetlerin negatif etkileri
azaltılabilecektir. Bu çerçeve içerisinde geliştirilecek en uygun çözümler de bu fiziksel ve
mekanik olgunun daha iyi açıklanması, afete karşı daha iyi fiziksel hazırlık sağlanması gibi
mühendislik çözümleri olacaktır. Tarihte doğa retoriğine uygun olarak açıklanan ilk modern
doğal afet, 1 Ekim 1755 tarihli Lizbon Depremi'dir. Bu durum depremin etkisinin
büyüklüğünden değil, anlamlandırmasından kaynaklanmaktadır. Tarihte ilk olarak Lizbon
depremi modern bilince uygun olarak doğal güçlere atfedilmiştir (Güvel, 2001; 15).
Günümüzde doğa retoriğine dayanan açıklamaların ve çözüm önerilerinin orjini,
doğal bilimlerle uğraşan akademik çevreler, uzman kuruluşlar ve komiteler, özel ya da
kamusal kuruluşlarda görev yapan yerbilimciler, mühendisler ve orta düzeylerdeki
bürokratlar ile deprem tahminine ilişkin bilim hikâyeleri anlatan televizyon programlandır.
Doğal afet hazırlığına ve planlamasına bilimsel ve teknik enformasyon sağlamayı
amaçlayan bilgi ve çözüm üretime süreci, doğal afet problemi ile ilgili açıklamalarda ve
çözüm önerilerinde doğa retoriği'nin sürdürülmesine de kaynaklık etmektedir. Bir anlamda
teknokratlar ve bürokratlar, bütün değerlendirmelerini ve çözüm önerilerini doğa retoriği
'ne dayanan bir deprem kurgusu etrafında kurmaktadır.
Doğal afetlerin açıklanmasında doğa retoriğine dayanan ve sadece fiziksel
büyüklükler üzerinde odaklaşan yerleşik yaklaşım, doğal afet trajedisini açıklama ve çözme
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noktasında yetersiz kalmaktadır. Alınan bütün fiziksel önlemlere ve yapıların fiziksel
direncini artıracak teknolojik ilerlemelere karşın, her doğal afette yaşanan ekonomik
kayıplar artmaya devam etmektedir. Bu durum doğal afetlerin açıklanmasına yönelik
alternatif yaklaşımları da beraberinde getirmektedir (Güvel, 2001; 16).

2.3.3. Sosyal Retorik: Doğal Afetlerin 'İnsan ve Toplum İşi' Olarak
Açıklanması
Dinsel retorikte de doğal retorikte de doğal afetler dışsal ve insanların kontrolü
dışındaki olaylar olarak açıklanmaktadır. İnsanlar sadece kurbanlar olarak görülmekte ve
negatif etkiler üzerindeki sorumlulukları göz ardı edilmektedir; Tanrı ya da Doğa
suçlanmaktadır. Ancak bu açıklamalar yanında sorumluluğun insanda ve toplumda
olduğunu, doğal afetlerin esasında sosyal bir olgu olduğunu vurgulayan alternatif bir
açıklama geleneği de söz konusudur. Bu geleneğin kökeni, dinsel inançları nedeniyle
Voltaire'in görüşlerini büyük ölçüde reddeden bir diğer Aydınlanma düşünürüne,
Rousseau'ya kadar uzanmaktadır. Rousseau, 1755 Lizbon Depremi'nin, doğa işi olarak
değil, kentsel yapının ve yüksek düzeyde sismik bölgelere dikkatsizce konut yapılmasının
sonucu olarak algılanması gerektiğini vurgulamıştır. O’na göre insan davranışları ve sosyal
faktörler depremin etkileri üzerinde önemli rol oynamıştır. Bu geleneğin bir uzantısı olarak
günümüzde, doğal afetlerin bütün sorumluluğunu Tanrı'ya ya da doğaya yüklemenin
olanaksız olduğu giderek daha çok vurgulanmaya başlanmıştır. Özellikle de fiziksel direnci
artıracak teknolojik ilerlemelerin doğal afetlerle mücadele etmede tek başına yetersiz
kalması karşısında, doğal afetlerin çok da doğal olmadığı, insan ve toplum işi olduğu ileri
sürülmeye başlanmıştır (Güvel, 2001; 17). Tez çalışması açısından doğal afetlerin alternatif
açıklamalarından en uygun olanı sosyal retorik’tir. Doğal afetlerin insan ve toplum işi
olarak açıklanması durumunda insanlar afetlerin zararından korunmak ve kurtulmak için
ellerinden gelenleri yapacaklardır. Sosyal retorik verimli ve etkin bir afet yönetim sistemi
kurulmasını zorunlu kılmaktadır.

2.3.4. Ajana Özgü Açıklamalara Karşı Jenerik Açıklama
Doğal afet 'problemi'nin doğasının açıklanmasında ortaya çıkan bu eksen kayması
ilk olarak afetlerin fiziksel orjinlerine ve özelliklerine bakılarak yapılan Tanrı işi/doğal
afetlerle teknolojik/insan işi afetler ayrımında ortaya çıkmıştır (Ouarantelli ,1993; 2). Bu
ayrımı dışsal risk ve imal edilmiş içsel, risk ayrımında tipik biçimde görmek mümkündür.
Dışsal risk, doğal ajanlardan kaynaklanan risktir. İmal edilmiş (ya da içsel) risk ise,
doğadan ve doğal ajanlardan değil, Çernobil faciası gibi nükleer felaketlerden ve küresel
ısınmaya yol açan endüstriyel aktivitelerden kaynaklanmaktadır. Günümüzde ise, afetler,
fiziksel orjinlerine ve özelliklerine bakılarak, yani ajana özgü terimlerle değil, afetlerin
sosyal bir olgu olduğunu vurgulayacak biçimde jenerik ya da genel terimlerle
düşünülmektedir. Daha önce dışsal kabul edilen doğal ajan orjinli riskler de imal edilmiş
risk, ya da içsel risk olarak tanımlanmaktadır (Güvel,2001; 17).
Doğa retoriğinin temeli olan ajana özgü yaklaşım, her riskli ajan tipinin (depremin,
selin, volkan patlamasının, nükleer radyasyon sızmasının) ya da ajan sınıfının (kaynağına
göre doğal afetlerin ve teknolojik afetlerin), sonucu etkileyecek özgün karakteristikleri
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olduğunu öngörmektedir. Jenerik yaklaşım ise afetler arasındaki fiziksel farklılıklardan
çok bireysel ve sosyal faktörler üzerinde durmaktadır. Günümüzde afetlerle ilgilenen
sosyal bilimciler, tek tek fiziksel ajanlar ya da ajan sınıfları arasındaki farklılıklara dayalı
bir tipoloji kullanmak yerine, problemi ele alırken jenerik yaklaşımı benimsemektedir.
Sosyal bilimlerin paradigmasına göre doğal afetler; hem sosyal olgulardır ve hem de
orjinleri sosyal sistemin derinliklerine kök salmaktadır (Quarantelli, 1994; 5). Sosyal bilim
dallarında çalışan akademik çevreler ve araştırmacılar arasında hâkim olmaya başlayan bu
görüşe göre doğal afetler, doğası gereği beşeri ve sosyal olgulardır. Doğrudan ya da dolaylı
olarak insanların niyetlenilmiş ya da niyetlenilmemiş eylemlerinin bir sonucu ve
toplumların işi olarak açıklanmaktadır (Güvel, 2001; 18) .
Bu eksen kayması, yerkürenin yapısındaki değişmelerle değil, çeşitli bilimsel
disiplinlerin ve uzmanlıkların etkisinin bir sonucu olarak gerçekleşmiştir. Problem
başlangıçta sadece can kaybı bazında ele alınırken, 1970'lerden itibaren sosyal disiplinler
(sosyoloji, psikoloji, iktisat, siyaset bilimi) de doğal afetleri ve doğal afet riskini yakından
incelemeye başlamıştır. Can kaybı yanında psikolojik hasarın da son derece önemli olduğu
keşfedilmiştir. Mikroiktisatçılar, politika analizcileri ve fayda maliyet analizleri de deprem
tehdidinin ekonomik yönü üzerinde durmuşlardır. Siyaset bilimciler ve yönetim bilimcileri
kurumsal karar alma süreçlerinin önemi ve etkinliği üzerinde odaklaşmışlardır.
Günümüzde doğal afet riskinin ve doğal afetlerin, bir sosyal problem olarak tanımlanıp,
disiplinler arası bir yaklaşımla toplumsal ölçekte analiz edilmesinin önemli olduğu
vurgulanmaktadır (Güvel, 2001; 18).
‘Colorado Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Enformasyon Merkezi’ (NHRAIC)
öncülüğünde çeşitli disiplinlerden ve kurumlardan uzmanların katılımıyla hazırlanan ve
1999'da yayınlanan raporda, doğal afetlerin doğal evrelerinin ve nedenlerinin
açıklanmasının ötesine gidilerek, doğal afetlerin büyük kısmının, jeofizikle ya da
mühendislik bilimleriyle ilgili olmaktan çok sosyal orjinli olduğu vurgulanmaktadır. Buna
göre doğal afetler, toplumların işleyişini yansıtmaktadır. Doğal, afetlerin etkileri, arazi
kullanımına, mühendislik uygulamalarına, ekosistem yönetimine ilişkin seçimlerle ve
politikalarla olduğu kadar sosyal, politik ve ekonomik kurumların yapısı ile de yakından
ilişkilidir (Güvel, 2001; 18).

2.3.5. Uluslararası Doğal Afetler Azaltım On Yılı (IDNDR)
Doğal afetlerin nedenlerinin ve etkilerinin doğru olarak açıklanmasında sosyal,
ekonomik ve politik analizlerin de zorunlu olduğunu vurgulamak amacıyla BM, 1989
yılında, 44/236 sayılı Genel Kurul Kararı ile 1990-1999 yılları arasındaki on yılı
Uluslararası Doğal Afetler Azaltım On Yılı (IDNDR) ilan etmiştir. Bu karara göre 1990 2000, on yılının amacı, uyumlu uluslararası eylemler aracılığıyla, özellikle de gelişmekte
olan ülkelerde, depremler, rüzgâr fırtınaları, tsunamiler, seller, heyelanlar, volkanik
patlamalar, vahşi yangınlar, çekirge istilaları, kuraklık, çölleşme ve diğer doğal orjinli
afetlerden kaynaklanan can ve mal kaybını, sosyal ve ekonomik aksamaları azaltmaktır
(Güvel, 2001;19).
Amaç vatandaşların doğal risk algılamasını artırarak uluslararası toplumun
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duyarlılık düzeyini artırmak, doğal risklerin gündelik yaşamı nasıl etkilediğini, bu tür
etkilerin nasıl azaltılabileceğini ya da önlenebileceğini ortaya koymak, böylece toplumların
doğal afet ve özellikle de deprem direncini güçlendirmektir. IDNDR düşüncesi, birlikte
çalışılarak toplumların gelecekteki doğal afetlere, özellikle de depreme karşı daha dirençli
yapılabileceğini vurgulamaktadır. Doğal afet azaltımının bilimsel, teknolojik ve sosyoekonomik yönlerini kuşatan bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir. Birleşmiş Milletler
IDNDR Sekreteryasının 8 Ekim 1997 Çarşamba Günü'nü ‘Dünya Afet Azaltım Günü’ ilan
ettiği açıklamada doğal afetlerin insani ve sosyal boyutları üzerindeki vurgu açıkça
görülmektedir (Güvel, 2001; .20).
Birleşmiş Milletler Uluslararası Doğal Afet Azaltım Onyılı (IDNDR) Sekreteryası,
‘Doğal afetler gerçekte doğal değildir’, sloganıyla hareket ederek; 8 Ekim 1999 Çarşamba
gününü, Doğal Afet Azaltım Günü ilan etmiş; bireylerin ve toplumların doğal afetlerin
meydana gelmesindeki ve önlenmesindeki rolü üzerinde odaklaşarak, ana temanın 'afet
önlemesi ve sürekli gelişme' olduğunu duyurmuştur. Doğal afetlerin büyük kısmının
yetersiz gelişme politikaları ve uygulamalarının sonucu olduğu noktasından hareketle,
afetlerin artan etkisi sürdürülemeyen gelişmenin genel göstergesi olarak tanımlanmıştır. Bu
risklerin yönetilmesinin ve halkın doğal olgulardan daha az zarar görmesinin sağlanmasının
olanaklı olduğu vurgulanmıştır (Güvel, 2001; 20).

2.4.Doğal Afet Kavramı'nın Sosyal Bilimler Açısından Tanımı
Sosyal retoriğe göre doğal afet olgusu sadece fiziksel nitelikte değildir; doğal afet
olgusunun sosyal, ekonomik ve politik boyutları da söz konusudur. Dolayısıyla sosyal
yaşamın diğer alanları gibi doğal afetlerin de sosyal bilimlerce açıklanması bir
zorunluluktur. Bu alanda atılacak ilk adım, doğal afet olgusunun sosyal, ekonomik ve
politik boyutlarını açıklayabilecek kavramsal bir çerçevenin geliştirilmesi olacaktır (Güvel,
2001; 20).
Doğal Risk ve Doğal Afet Kavramları: Doğal riskleri ve doğal afetleri fiziksel
karakteristiklerinden çok sosyal yıkıcılığına bağlı olarak tanımlanmaktadır. Doğal risk,
fiziksel çevrenin, bireylerin ve toplumun refahını tehdit eden yönleri olarak
tanımlanmaktadır. Toplumsal refaha yönelik bu tehditler, sosyal, ekonomik ve politik
sistemler ya da yapısal çevre (binalar, barajlar, enerji ve su sistemleri, köprüler ve yollar)
üzerinde meydana gelecek, normal ve gündelik sosyal yaşamı sarsacak zararlı ya da yıkıcı
etkileri içermektedir. Doğal afet ise bu tehdidin gerçekleşmesi sonucu yapısal ve sosyal
çevrenin etkilenmesi, sosyal sistemin büyük bir baskı altında kalması; bir kolektif gerilim
ortamının yaşanması; ekonomik sistemin vatandaşlar tarafından rutin biçimde talep edilen
mal ve hizmetleri tedarik etme gücünü kaybedecek ölçüde tahrip olması biçiminde
tanımlanmaktadır Güvel, 2001; 21).
Doğal Afetler ve Doğal Olmayan Afetler: Afetler; insan yapısı afetler ( silahlı
çatışma, doğal kaynak azalışı ve kirlenme vs.) ve doğa orjinli afetler (jeolojik olaylardan,
kuraklıktan, hortumlardan ve sellerden kaynaklanan riskler) biçiminde iki gruba
ayrılmaktadır. Ani ve Yavaş Afetler: Jackson (1998)'un bir diğer ayrımı ise ani ve yavaş
doğal afet ayrımıdır. Ani doğal afetlere deprem, volkanlar, kasırgalar; yavaş doğal afetlere
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ise kuraklık, çekirge istilası ve hayvan kırılmaları örnek olarak verilmektedir.
Sosyal bilimcilere göre her doğal risk, bir doğal afet değildir. Doğal risk, bir doğal
olgu; doğal afet ise bu doğal olgunun toplum üzerindeki negatif etkisidir. Doğal riskler,
rutin doğal süreçler olarak, hiçbir doğal afete yol açmadan da gerçekleşebilecektir. Bir
nehrin taşarak sellerin, hava sistemi sonucu kasırganın ya da tornadonun, fayın harekete
geçmesi sonucu depremin vs. bir doğal riskin meydana gelmesi, bir doğal afetin meydana
gelmesi için gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Rutin bir doğal sürecin afet olarak
nitelendirilebilmesi için sosyal bir sonuç doğurması; insanoğluna, sosyal sistemlere ve
binalara yaygın bir hasar vermesi; bireysel, sosyal ve fiziksel tahribata yol açması; genel
sosyal, ekonomik ve politik faaliyeti sekteye uğratması gereklidir (Güvel, 2001; 22).

2.5. Sosyal Açıdan Afet Tipleri
Doğal afetlerin belirli bir doğal ajanın fiziksel özellikleri yerine jenerik bir
yaklaşımla sosyal etkilerine göre tanımlanması, sosyal etkilerine göre farklı afet tipleri
ayırdedilmesini de beraberinde getirmiştir. Buna göre rutin olanı aksatma noktasında farklı
fiziksel özelliklere sahip afetler arasında bir farklılık bulunmayacaktır. Afetler, belirli
sosyal boyutlarıyla birbirlerinden ayırd edilebilecektir (Quarantelli, 1993; 2, 7). Bir afetin
özellikleri, sosyal bir durum olarak, bireylerin ve örgütlerin bu durumdaki davranışlarının
karakteristikleri cinsinden tanımlanabilecektir. Afetler, sosyal bilimler açısından, sosyal
etkilerine göre üç gruba ayrılmaktadır (Güvel, 2001; 22):
Toplum Tipi Afetler: Kasaba, şehir, metropol gibi kentsel bir yerleşim biriminin
gündelik yaşamının ve işleyişinin, can ve mal kaybına yol açan teknolojik ya da bir doğal
neden sonucu aniden ve büyük ölçüde yıkılması, aksaması ve engellenmesidir (Güvel,
2001; 23). Toplum Tipi Olmayan Afetler: Kentsel bir bölgenin rutin yaşamını ve işleyişini
aksatmayan, ancak gerçekleştiği anda bölgede bulunanlara hasar veren uçak düşmesi, büyük
trafik kazaları, tren kazaları, boru hattı kazaları, kimyasal patlamalar gibi afetlerdir (Güvel,
2001; 23).
Katastrofik Olaylar: Teknik olarak, nadiren meydana gelen ancak meydana
geldiğinde yerel kaynakların acil talepleri karşılamada yetersiz kaldığı olayları
tanımlamaktadır. Bu durumda bir topluluğun rutin işleyişini geçici denilebilecek etkilerden
daha fazla aksatmaktadır. Afetler ile katastroflar arasında niceliksel olduğu gibi niteliksel
farklılıklarda söz konusudur. Afetler ile katastroflar arasında dört temel farklılık
belirtilmektedir (Güvel, 2001; 23; Quarantelli, 1994; 8). Buna göre, katastroflarda,
toplumun büyük bir kısmı ya da tamamı etkilenir. Kriz yönetimi örgütlerinin işlerliği büyük
ölçüde tahrip olur. Yerel yönetim birimleri de kriz ve daha da ötesi toparlanma periyodunda
faaliyet gösteremeyecek derecede etkilenir. Gündelik toplumsal aktiviteler kesin ve eşanlı
olarak kesilir. Afetlerde ise bu dört özellik görülmez. Sosyal bilimler alanındaki çalışmalar,
bu afet türleri arasından daha çok toplum tipi afetler üzerinde odaklaşmaktadır (Güvel,
2001; 23).

2.6. Sosyal Faktörlerin Doğal Afet Oluşumuna Etkisi
Afetlerin fiziksel bir olay olmaktan çok sosyal bir durum olarak açıklanmasının
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önemli bir sonucu da afetin dışsal faktörlerin değil, içsel faktörlerin bir sonucu olarak
gerçekleştiğinin vurgulanmasıdır. Kısacası doğal afetlerin kaynağı sosyal (ekonomik,
politik, kültürel) sisteme kök salmaktadır. Bu görüşe göre, doğal afet, sosyal sistemi
etkileyen dışsal bir güç değildir; fakat içsel defoların ve toplumsal zayıflıkların bir
ifadesidir. Buna göre tehdit dışarda bir yerde deprem, kasırga ya da sel olarak duruyor
değildir; bilakis sosyal sistemin içinde yer almaktadır (Quarantelli, 1993; 16). Afetlerin
etkisi, toplumun fiziksel, sosyal ve ekonomik direncinin bir fonksiyonudur. Öyleyse doğal
afetlerden insanların ve toplumların eylemlerinin ve kararlarının dışında var
olabileceklermiş gibi bahsetmek doğru olmayacaktır. Bir doğal riskin doğal afete
dönüşmesi, doğrudan ya da dolaylı olarak insanların niyetlenilmiş ya da niyetlenilmemiş
eylemleri sonucunda gerçekleşmektedir. Seller, depremler, volkanlar, tsunamiler ve diğer
doğal ajanlar, ancak bireylerin ve toplumların etki öncesindeki, anındaki ve sonrasındaki
eylemlerine bağlı olarak sosyal sonuçlara yol açacaktır. Bir anlamda doğal afet yoktur;
belirli fiziksel olaylar ile belirli sosyal olayların biraraya gelmesinin yol açtığı bir kriz
vardır. Sosyal olaylar olmadan fiziksel olayların, yani tetikleyici olayların sosyal bir anlamı
olmayacaktır (Güvel, 2001; 25; Quarantelli, 1993; 14).
Doğal afetler ile kurumsal yapının niteliği arasında ilinti kuran çalışmalarda da
farklı kurumsal yapıların doğal afet etkisinin de farklılaşmasına yol açtığı
vurgulanmaktadır. Buna göre doğal afetlerin gelişmiş ülkelerden çok gelişmekte olan
ülkelerde meydana gelmesinin, bu ülkelerdeki ekonomik kayıpların gelişmiş ülkelere oranla
çok daha yüksek olmasının temel nedeni kurumsal yapıdaki farklılık olarak görülmektedir.
Bu nedenle doğal afet etkisinin açıklanmasında ülkeler arasında karşılaştırmalı çalışmalar
yapılması, özellikle de gelişmiş ve kentleşmiş modern devletlerden farklı kurumsal
konfigürasyona sahip ülkelerde doğal afet etkisinin analiz edilmesi gerekli görülmektedir.
Doğal afetlerin fiziksel büyüklüğü ile meydana gelen hasarın ve can kaybının büyüklüğü
arasındaki büyük tutarsızlıklar nedeniyle, doğal afet araştırmaları, fiziksel faktörler yanında
farklı sosyal sistemlerin de doğal afetlerin etkisi üzerindeki rolü üzerinde odaklaşmaya
başlamıştır (Güvel, 2001; 25).

2.7. Doğal Afetleri Sosyal Açıdan İnceleyen Kuruluşlar
Doğal afetlerin sosyal bir olgu olarak açıklanmasıyla birlikte, günümüzde, sosyal
bilimler alanında doğal afetlerle ilgili çalışmalar giderek artmakta ve uluslararası bir nitelik
kazanmaktadır. Doğal afetlerle ilgili sosyal araştırmalar yapan ulusal ve uluslararası
akademik kuruluşların sayısı da hızla artmaktadır. Sosyal bilimler alanındaki ilk afet
araştırma merkezi olan Delaware üniversitesi afet araştırma merkezi (DRC) uzun yıllar tek
başına faaliyet göstermiştir. Bir diğer öncü kuruluş Kanada kriz iletişim araştırma birim
(ECRU)'dir. Bu kuruluşlara günümüzde İngiltere'de afet önleme ve sınırlama birimi
(DPLU), Almanya'da katastroflar ve kazalar sosyal bilim merkezi, Avusturalya'da doğal
riskler araştırma merkezi (NHRC) katılmıştır. Bunlara Belçika'da yüksek kriz planlama
enstitüsü, merkezi İspanya'da bulunan Avrupa halkı kriz durumlarında enforme edecek
teknikleri araştırma merkezi (CEISE) Avrupa afet tıbbı merkezi (CEMEC) ve Türkiye'de
Avrupa doğal afet eğitim merkezi (AFEM) katılmıştır. Bunlar yanında Çin, Fransa,
Meksika Yunanistan, Japonya, Hollanda, Hindistan, İsveç, İtalya ve Rusya'da aktif küçük
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araştırma grupları bulunmaktadır. Uluslararası düzeydeki aktivitelere ise Avrupa
Konseyi'ne üye ülkelerde afet problemleri konusunda uzmanlaşmış merkezler arasında bir
network kuran Avrupa büyük riskler sözleşmesi örnek olarak verilebilmektedir (Güvel,
2001; 28).

2.8. Afetlerin Genel Karakteristikleri
İfade edildiği üzere, bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için, sosyal, fiziksel vb.
açılardan kayıplar doğurması gibi belirli bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu
doğrultuda, her ne kadar, ortaya çıkacak olan kayıpların miktarı yerleşim birimlerinin
özelliklerine, kişilerin hazırlıklı olup olmamalarına vb. bağlı olarak değişmekte ise de,
afetlerin günümüzdeki genel karakteristiklerinin şu şekilde sıralanması mümkündür: (Yılmaz,
2003; 3-4)

Afetler, insan toplulukları ve yerleşmeleri üzerinde kayıp ya da hasarlar
meydana getirir; şaşkınlık, panik, şok, yaralanma, sakatlanma ve ölümlere neden olur; bulaşıcı
ve salgın hastalıklara yol açar.

Afetlerin söz konusu etkileri, fiziksel, psikolojik, sosyal vb. nitelik
taşıyabilmekte; bireyler ve toplumlar üzerindeki etkilerinin sona ermesi günler, aylar ve hatta
yıllar boyu sürebilmekte ya da etkisi asla sona ermeyecek etkiler bırakabilmektedirler.

Afetler, özellikle sınırlı kaynaklara ve de yetersiz teknik elemana sahip ülkeler
açısından, uluslararası işbirliği gerektiren küresel tehlikeler niteliği taşımakta; ayrıca belirli
bir bölgede afet meydana geldiğinde, çözüm, genellikle bölgenin kendi imkânları ile
bulunamamakta, ancak bölge dışından yardımlarla gelmektedir.

Afetler ile nüfus artışı arasında paralellik vardır ve afetlerin yol açtığı kayıplar,
az gelişmiş ülkelerde, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmaktadır.

Afet riski taşıyan yerleşim birimlerinin genişlemesi ile bu bölgelerde nüfus
yoğunluğu arttığı ve büyümenin olumsuz sonuçlarını kontrol güçleştiğinden, geçmişte
meydana gelen bir afetin tekrar meydana gelmesi sonucunda can ve mal kayıpları çok daha
fazla olmaktadır.
Sonuç olarak afetler, temelde insan topluluklarının can ve mal güvenliğine yönelik
büyük tehlikelerdir. Ancak burada unutulmamalıdır ki, afetlerin büyüklük ve etkisinin az ya
da çok olmasına yol açan bazı unsurlar da mevcuttur; ki bunlar, afetin fiziksel büyüklüğü,
afetin meydana geldiği yerleşim alanı ya da alanlarının büyüklüğü, fakirlik ve az gelişmişlik,
bölge halkının bilgisizliği ya da eğitim eksikliği, vb. unsurlardır (Yılmaz, 2003; 41).

2.9. Afetlerde Ekonomik Kayıplar
1975 ile 1990 arası afetlerin yarattığı ekonomik kayıplar yılda ortalama 40
milyar ABD Doları’dır.
•

•

1990 ile 1995 yılları arasında bu kayıp yaklaşık yüzde 50 artışla 60 milyar
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ABD Doları’na yükselmiştir.
1995 ile 2008 yılları arasında oranlar bazı yıllarda düşmekle birlikte, genel
olarak hızlı artış eğilimine girmiştir.
•

2005 yılında artan afet sayıları ve büyüklüklerine bağlı olarak kayıplar en
yüksek noktaya ulaşmış ve 225 milyar ABD Doları’nı bulmuştur.
•

2050 yılında, doğa afetlerinin yıllık faturasının 300 milyar ABD dolarına
çıkması beklenmektedir.
•

2008 yılında Çin’deki Sichuan depremi ve Myanmar’daki Nergis
kasırgasının etkisiyle bu kayıp yaklaşık 180 milyar ABD Doları’nı bulmuştur.
•

2.10. Afet Çalışanları
Afet çalışanlarını resmî kurumlar ve gönüllüler diye iki gruba ayırabiliriz. Resmî
kurumlar, kamuda afetler konusunda çalışan ekiplerin elemanlarıdır. Bunlar afetlerde
çalışmaya zorunludurlar. Gönüllüler ise sivil toplum kuruluşlarına üye olan bireylerdir
ve çalıma zorunlulukları yoktur. Sadece gönüllü olarak çalışırlar. Bir afet sırasında öne
çıkan afet çalışanları; arama - kurtarma ekipleri, itfaiye, sağlık ekipleri, güvenlik
kuvvetleri olarak bilinir, fakat ilk aşamada en önemli afet çalışanları afete uğrayanların
kendileri olmaktadır. Hiçbir planlama olmaksızın ve içgüdüsel olarak aile bireyleri, önce
kendi içlerinde bir yardımlaşma ağı kurmakta, daha sonra da komşularına yardım
etmektedirler. Özellikle depremde, kurtarma ekipleri gelinceye kadar kurtarma
çalışmalarının büyük bir çoğunluğunu afete uğrayan ama fiziksel zarar görmeyen
insanlar yapar.
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3. ACİL DURUM YÖNETİMİNİN İLKELERİ VE STANDARTLARI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Acil Durum İlkeleri Nelerdir?

2.

Acil Durum Müdahale Operasyonlarında İcra Edilen Fonksiyonlar?

3.

Acil Durum Standartları Nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Acil durum ilkeleri



Acil durum standartları
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3. Acil Durum Yönetiminin İlkeleri ve Standartları
Acil durum yönetimi, toplumların tehlikelere karşı hassasiyetlerinin
azaltılması ve afetlerle başa çıkabilmeleri için gerekli sistemleri kurmakla görevli bir
yönetim fonksiyonudur.
Acil durum yönetimi, tehlike ve afetlerle başa çıkabilecek kapasitenin
sağlanmasıyla, güvenli ve hassasiyetleri daha düşük toplumların oluşmasına gayret
eder
Acil durum yönetimi, terörizm hareketleri, doğal kaynaklı afetler ve diğer insan
kaynaklı afetlerin tehdidi nedeniyle toparlanma, zarar azaltma, hazırlık, müdahale
kapasitesini geliştirmek, sürdürmek ve oluşturmak için gereken bütün faaliyetleri
bütünleştirerek ve koordine ederek toplumları korur.

3.1.Kapsamlı - Çok Yönlü
Acil durum yöneticileri afetler ile ilgili tüm etkileri ve tüm paydaşları, tüm
safhaları, tüm tehlikeleri dikkate alırlar.
Çok yönlü acil durum yönetimi ister insan, ister teknolojik, ister doğal kaynaklı
olsun tüm tehlikeler nedeniyle oluşan acil durum ve afetlerin zararını azaltmak, hazırlık
yapmak, müdahale etmek ve toparlanmak için gereken bütün acil durum görevlerini
üstlenmek ve hazırlık yapmak olarak tanımlanabilir. Çok yönlü acil durum yönetimi ile
ilgili dört bileşenden, tüm tehlikeler, tüm safhalar, tüm etkiler, tüm paydaşlardan oluşur.
Tüm Tehlikeler: Bir mülki idare alanı içinde tüm tehlikeler, tehlikelerin etkisi ve
gerçekleşme olasılığı temelinde eksiksiz önceliklendirme ve risk değerlendirmesinin bir
parçası olarak dikkate alınmalıdır. Kaynakların paylaştırılmasının planlanması ile bütün
tehlikelerin aynı şekilde ele alınması sonuçta başarısızlığa yol açabilir. Herhangi bir kişinin
bütün tehlikelere nasıl tepki gösterdiği konusunda benzerlikler vardır. Olay-özellikli
hareketler, tehlike bazlı hareketler birçok acil durum planı için temel oluşturur. Bunlar, afet
kurumları, çalışanları arasında veya tehlike özellikli planlarda gösterilmesi gereken belirgin
farklardır ve sadece risk değerlendirme süreci yoluyla saptanabilir.
Tüm Safhalar: Modern acil durum yönetiminin dayandırıldığı çok yönlü acil durum
yönetim modeli (Ulusal Eyalet Valileri Birliği,1978) acil durum yönetiminin dört safhasını
tanımlar. (zarar azaltma, hazırlık, müdahale, toparlanma) Zarar azaltma; önlemek veya
afetlerden kaynaklanan kayıpları azaltmak için tasarlanmış faaliyetlerden oluşur. Diğer
safhaların bir parçası olabilmekle beraber genellikle acil durum yönetiminin ilk safhası
olduğu düşünülmektedir. Hazırlık; etkili afet müdahalesi için yeteneklerin ve planların
geliştirilmesine odaklanmaktadır. Müdahale; afetlere karşı acil tepkidir. Afetler beklenirken
olabileceği gibi hemen başladıktan sonrada olabilir. Toparlanma; acil dönemin dışında
yeniden inşa yapılırken ve kritik toplumsal işler yeniden yerine konmaya çalışırken devam
eden faaliyetlerden oluşur. (Waugh,Jr,2000).Her safha için detaylı planlama ve uygulama
gereklidir. Bundan başka, bir safhanın bittiği diğerinin başladığı yerde çoğunlukla açık bir
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şekilde tanımlanmış sınırlar olmadığı için safhalar birbirinin üstüne biner. Başarılı acil
durum yönetimi bütün dört safhada faaliyetleri koordine eder. Tüm Etkiler: Acil durum ve
afetler, altyapı ve üstyapı, insanlar, ekonomi üzerindeki etkileri anlamında geniş bir alanı
kaplar. Plan ve protokoller geliştirilirken bütün tehlikelerin dikkate alınması gereklidir ve
bu tehlikelerle ilgili tahmin edilebilir sonuçlar veya tüm etkilerde ifade ve analiz
edilmelidir.
Tüm Paydaşlar: Bu bileşen acil durum yönetiminin prensiplerinden koordinasyon ve
işbirliği ile yakından ilgilidir. Etkili acil durum yönetimi halk, özel sektör, resmi sektör,
hükümetin tüm seviyeleri arasında yakın ilişkiyi, irtibatı gerektirir.

3.2.İlerlemeye Açık
Acil durum yöneticileri afetlere karşı esnek ve dirençli toplumlar oluşturmak için
hazırlayıcı ve önleyici hususları ele alır ve gelecek afetleri önceden sezerek eyleme geçerler.
Bilim adamlarının araştırma ve verileri afetlerin daha sık, daha güçlü, daha aktif ve
daha karmaşık olmaya başladıklarını göstermektedir. Son on yılda ilan edilen afetlerin sayısı
dramatik bir şekilde artmıştır. Daha çok mülk risk altına girdiği için parasal kayıplar misliyle
artıyor. Altyapı ve binaların inşası, yerleşim yerleri, potansiyel tehlikeleri dikkate
almamaktadır. Çevrenin yanlış yönetimi, sağlıklı inşaat yönetmeliklerinin geliştirilmesi ve
yürütülme-sindeki başarısızlıklar afetleri daha fazla üretmektedir. Kitlesel İmha Silahları
kullanılan terörist saldırı riski artmıştır.
Acil durum yönetimi önleme ve zarar azaltma faaliyetlerine daha çok dikkat sarf
etmelidir. Geleneksel olarak acil durum yöneticileri afetlerden sonra hemen müdahalenin
koordinasyonu ve acil durum müdahale planlarının geliştirilmesiyle faaliyetlerini sınırlı
tutmaktadır. Halkın karşılaştığı artan riskler nedeniyle acil durum yöneticileri düşünce
yapılarında daha ilerici ve stratejik olmalıdırlar. Acil durum yöneticisinin rolü artık bir
teknisyenin görevi olmayıp, acil durum yönetimi döngüsünün tüm safhaları ve tüm
tehlikelerini kapsayan toplumsal bir programı izleyen uzman politik danışman ve yönetici
görevi olarak evrim geçirmelidir.
Acil durum yöneticileri zarar görebilirliği azaltan yasaların nasıl yürütülmesi,
kanunların kabul edilmesine nasıl destek verilmesi, kamu görevlilerinin desteğinin nasıl
aranması, tehlikelerin nasıl değerlendirilmesi ve zarar görebilirliğin nasıl azaltılacağını
öğrenmelidirler. Kar amacı gütmeyen sektörler, özel ve kamu sektöründe uzmanlar ve
organizasyonlar arasındaki işbirliği 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. Acil durum yönetimi yönlendirmede reaktif değil
ilericidir.

3.3.Risk Odaklı
Acil durum yöneticileri kaynakları ve öncelikleri tahsis ederken sağlam ve geçerli risk
yönetim ilkeleri (tehlikelerin belirlenmesi, risk analizi ve etki analizi) kullanırlar.
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Acil durum yöneticileri riski yönetmek için mevcut kaynakları etkili ve verimli
kullanmaktan sorumludurlar. Politika ve program önceliklerinin saptanması yaşamsal, mülki,
çevresel olarak hesaplanmış risk seviyelerine dayandırılmalıdır. NFPA 1600 standardı acil
durum yönetim programlarının tehlikeleri tanımlaması, bu tehlikelerin izlenmesi, bunların
olma olasılıklarının izlenmesi, insanların, mülklerin, çevrenin zarar görebilirliğinin
izlenmesi, bizzat bu tehlikelerin programa verebileceği hasarların izlenmesi gerektiğinden
bahseder. (NFPA, 2007) Acil durum yönetimi akreditasyon programı standardı kamusal acil
durum yönetim programları için bu gerekliliği tekrarlar.
Etkili risk yönetimi aşağıdakilere bağlıdır:
Toplum veya organizasyonu etkileyebilecek doğal ve insan kaynaklı
tehlikelerin tanımlanması;
(1)

Ortaya çıkardıkları risklerin özelliklerini belirlemek için toplumun zarar göre
bilirliğine bağlı olan tehlikelerin analizi;
(2)

Diğer programlar, organizasyonlar, toplumlar üzerinde olabilecek olası
etkilerin saptanması için etki analizi
(3)

Zarar azaltma stratejisi, acil durum operasyon planları, operasyonun süreklilik
planları, afet öncesi ve sonrası toparlanma planları, tanımlanan bu özel risklere dayandırılmalı
ve bu ifade edil en riskler ile kaynaklar ilişkilendirilmelidir.
Diğer ülkelerde olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletlerinde toplumların farklı riskleri
vardır. Halka, kamuya özel risklerin ifade edilmesi, gösterilmesi acil durum yöneticilerinin
sorumluluğudur. Bütçe, insan kaynakları yönetim kararları, planlar, toplumsal eğitim
programları, eğitim ve tatbikatlar ve diğer çabalar ortaya çıkan en fazla riske önce ve buna
bağlı tehlikelere odaklanmalıdır. Tüm tehlikelere odaklanma planların değişik afet türlerine
kolayca uyum sağlamasını garantiye alır.

3.4.Bütünleşik
Acil durum yöneticileri toplumun tüm unsurları ve hükümetin ve yönetimin tüm
seviyeleri arasında birleşme çabasını garantiye alırlar.
1980'lerin ilk yıllarında, acil durum yöneticileri, afetlerin karmaşıklığı, büyüklüğü,
konumları ne olursa olsun Bütünleşik Acil Durum Yönetim Sistemini (IEMS) benimsediler.
IEMS kamunun, halkın karar verme sürecindeki tüm paydaşları kapsayan ortaklıkları
bütünleştirir. IEMS özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kilit toplum ortakları, hükümet
arasında çabaların birleşmesini başarmak için kritik olan organizasyonel kültürü yaratmayı
planlamıştır.
Çabaların birleşmesi hem yatay hem dikey bütünleşmeye bağlıdır. Buda yerel
seviyede acil durum programlarının hükümetin faaliyetleri ile bütünleştirilmesi demektir.
Örneğin, birimlerin acil durum planları toplumun bütün acil durum planlarıyla desteklenmeli
ve birbirlerine uydurulmalıdır. Buna ek olarak, yerelde mülki makamların her seviyesinde
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planlar en sonunda toplum değerleriyle tutarlı olarak ve toplumun vizyonuna destek vererek
bütünleştirilmelidir.
Benzer şekilde özel sektör iş sürekliliği planları toplumun acil durum operasyon
planlarını dikkate almalıdır. İşyerleri, işin sürekliliğini tehdit eden olaylara nasıl tepki
verileceğini anlamak için hükümet ile daha fazla ara yüzey oluşturmayı talep etmektedir. Ek
olarak, işyerleri, toplumum acil durum operasyon planlarının kritik bir parçası olabilen belirli
kaynakları verebilirler. Özel sektörün yüksek oranda sahip olduğu kritik altyapıyı sunması,
acil durum programlarında işyerlerinin de başarısızlığı toplum için sonuçların mezara
gömülmesine neden olabilir.
Yerel acil durum programları daha yüksek seviyedeki plan ve programlar ile birbirine
uydurulmalıdır. Bu afetler sırasında yerel, federal ve devlet kaynaklarının yerel mülki
makamlara güvenin, bağlılığın en çok göze çarpan durumudur. Eğer planlar birbirine
uydurulmazsa ve bütünleştirilmezlerse kaynaklarda gecikmeler olabilir.
Acil durum yönetimi sadece afetler sırasında değil günlük kararlarda da
bütünleştirilmelidir. Nüfusun, halkın korunması hükümetin birincil ve temel sorumluluğu
iken, medya, özel sektör dâhil bütün sektörler ve disiplinler arasında ortaklık kurmadan bu
becerilemez.

3.5.İşbirliğine Açık
Acil durum yöneticileri iletişimi tesis edip kolaylaştırmak, ortak karar oluşturmak,
bir takım atmosferi savunmak, güven ortamını cesaretlendirmek için bireyler ve örgütler
arasında samimi ve sınırsız bir ilişki yaratır ve sürdürürler.
İşbirliği 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 işl em, yöntemden söz eder. İşbirliği; toplum içinde var
olan yardımseverliği ve birlik düzeyini tanımlayan kurumsal kültür veya tutum olarak
görülmelidir. Esasında işbirliği koordinasyonun etkili çalıştığı, işlediği ortamı yaratır.
Afet durumlarında, toplumun performansını geliştirmekte sürekli itibar edilen
faktör, ilgili birey ve kurumlar arasındaki açık ve yardımsever ilişkinin düzeyidir. Katrina
kasırgasından hemen sonra, hükümet gazetesi temsilcisi, Jonathan Walters: '' Hükümet
arasındaki zincir gücünü n en önemlisi, yüksek stres anında birlikte çalışmak için
çağrılanlar arasındaki sıkı, sağlam ilişkidir.'' (Jonathan Walters, govexec.com,
Aralık,1,2005.) demiştir. New York Acil Durum Yönetimi sözcüsü Jarrod Bernstein'in
ifade ettiği gibi, molozun etrafında dururken ilk defa göreceğiniz biriyle karşılaşmak
istemezsiniz. İşte işbirliğinin kurulması için tasarlanan bu tür bir kültür ve ilişkidir.
İşbirliği taahhüdü diğer temel rol ve işlevleri olanaklı kılar. L.K.Comfort and
A.G.Cahill acil durum fonksiyonu içinde gerekli doğal işbirliğini tanımaktadır: ''Yüksek
belirsizlik ortamında kişiler arası güvenin özelliği kolektif hareketin temelidir. Bir den çok
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kurumun çalıştığı ortamda güvenin inşası karmaşık bir süreç olup, belkide bütünleşik acil
durum yönetim sistemini yaratmakla ilgili en zor iştir.'' ( Louise K.Comfort ve Anthony
G.Cahill, Politika ve Strateji Perspektifi, Afet Yönetimi. Durham, NC: Duke University
Pres, 1988.) Thomas Drabek ( Thomas E Drabek. Afet Müdahalesi Koordinasyonu için
Stratejiler. Boulder, CO: Davranış ve Çevre Programı, Monografik 61, University of
Colorado, 2003.) işbirliğinin aşağıdaki üç unsurla ilgili olduğunu belirtmektedir.
1)
Afet olayında hazırlık ve planlamanın her yönünü kapsamak için çalışmak
ve afet olayında tüm potansiyel oyuncuları tanımak için her şeyin yapıldığının garantiye
alınmasından kendimizi sorumlu kılmalıyız.
2)
Bu geniş bağlantıyı elde ederek, afet olayında sistemin çalışması için
gereken gerçek insani bağlantının korunması ve sürdürülmesi için azimle çalışmalıyız.
3)
Son olarak, bütün ortaklarımızla bağlantımız onların kaygıları ve
düşüncelerini planlama ve hazırlık çabasına katmak ve dinlemek için samimi arzuya
dayandırılmalıdır. Anlayış, işbirliği ve güvenin meydana getirdiği ve afet zamanında
toplumu korumak için takım ruhuna gerçekten sahip olmamızı sağlayan bu samimi ilgi
muhtemelen en önemli kritik unsurdur.
Bu ilke ''Afet öncesi el sıkışırsak, sonrasında birbirimizi parmakla göstermeyiz''
hatırlanarak belki en iyi bu şekilde çerçevelenebilir. ( Michael D. Selves. ABD Meclisi
Altyapı ve Ulaşım Komitesi, Acil Durum Yönetimi Alt Komitesi Sözlü ifade, Nisan 26
2007.)

3.6.Koordineli
Acil durum yöneticileri ortak bir amaca ulaşmak için bütün ilgili paydaşların
faaliyetlerini senkronize ederler.
Acil durum yöneticileri nadiren acil durum yönetimi programında ilgili birçok birim
ve kurumun faaliyetini yönetecek konumdadırlar. Birçok durumda bu kurumların
sorumluları özerktir veya kıdemli memurlara direkt bağlı ya da acil durum yöneticilerinin
kıdemlileridir. Her paydaş planlama sürecine kendi operasyon görevlerini, kültürlerini,
yönergelerini, otoritelerini getirir. Koordinasyon ilkesi tamamen ortak bir amaca doğru
farklı birimler arasında acil durum yöneticisinin mutabakat kazanması ve birimlerin
bağımsız faaliyetlerinin bu ortak amacı başarmaya yardım etmelerini sağlamayı gerektirir.
Esasen, koordinasyon ilkesi acil durum yöneticisinin büyük resmi görmesi ve her
paydaşın bu mozaiğe nasıl uyduğunu görmesi için stratejik düşünmesini gerektirir. Bu tür
düşünce Acil Durum Yönetimi Akreditasyon Programı ve Amerikan Ulusal Hazırlık
Standardı (NFPA 1600) stratejik program planını gerektirir. Stratejik planı geliştirirken,
acil durum yöneticisi mutabık kalınan hedeflerin tanımlanmasına yardım eder ve sonra
paydaşların spesifik performans amaçları için sorumluluk almaları yönünde ikna eder. Bu
durumda stratejik plan, program sürecini ve başarısının değerlendirmek için bir mekanizma
haline gelir.
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Aynı süreç, daha küçük ölçekte taktik ve müdahale planının doğal parçası olan
iyileştirme planı gibi spesifik bir planın geliştirilmesinde de kullanılabilir.
Koordinasyon ilkesi, bütünleşik acil durum yönetimi döngüsünün tüm dört
safhasına uygulanabilir ve acil durum yönetimi programı ile ilgili operasyonel faaliyetler
ve başarılı planlama için esas olarak gereklidir. Koordinasyon ilkesinin uygulanması, acil
durum yöneticisine ortak amaca ulaşmak için gereken sonuçları üreten yönetim araçlarını
sağlar.

3.7.Esnek
Acil durum yöneticileri, afet sorunlarını çözmek için yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar
kullanır.
Acil durum yöneticileri, çeşitli ve değişken sorumlukları gereği, kurumlarının en
esnek unsurlarını oluştururlar. Görevlerin performansında çok az esnekliğe izin veren
yasalar, politikalar, uygulama prosedürleri kurumları daha geleneksel bölümlere sevk eder.
Acil durum yöneticileri bunun yerine hedefleri başarmak ve problemleri çözmek için
yaratıcı çözümler geliştirmeye cesaretlendirilmektedir.
Risklerden kurtulmak veya azaltmak için kullanılabilecek uygun stratejilerin
geliştirilmesi ve hasar görebilirlik analizi acil durum yöneticilerinin esas rolüdür. Bununla
birlikte, belirlenen her hangi bir risk için birden fazla potansiyel zarar azaltma stratejisi
olabilir. Acil durum yöneticisi sadece en etkili hareket yol ve yöntemini değil en fazla
uygulanabilme imkânı olanı seçmelidir.
Hazırlık safhasında, acil durum yöneticisi iyi organize olmuş toplumsal müdahale
yapısını sürdürmek ve oluşturmak için birçok kaynak kullanır. Bu gibi kaynaklardan biri
risk odaklı toplumsal müdahale eylem planının geliştirilmesidir. Kurumlarda politika ve
prosedürlerin çoğu, yoruma çok az imkân vermek için tasarlanmıştır ve spesifiktir.
Olayların sonucuna bağlıdır.
Acil durum yönetiminin en dramatik safhası müdahaledir. Bu safhada acil durum
yöneticisi bütün amaçların, hedeflerin karşılandığından emin olmak için faaliyetleri
koordine eder. Acil durum yöneticisi, hızlı değişen sıklıkla belirsiz durumlara hızla
uymak ve prosedürler veya taktiklerde varyasyonları tavsiye edecek şekilde esnek
olmalıdır. Mevcut planlara katı ve sıkı bir şekilde yapışmaktansa olaya bağlı yaratıcı
problem çözme üzerinde durulmaktadır.
İyileştirme veya toparlanma önceliklerini belirleyecek takımın bir parçası olarak,
acil durum yöneticisi bu kararları verirken politik, ekonomik ve sosyal baskılarla başa
çıkabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Afetin iyileştirme safhasında kısa dönemli çabalara
odaklanmak doğaldır. Ama bununla birlikte acil durum yöneticisi uzun dönemli
ihtiyaçların manzarasını kaybetmemelidir. Zaten genellikle iyileştirmenin bu yönü genelde
acil durum yöneticileri tarafından yürütülmelidir.
Esneklik acil durum yönetiminin kilit özelliğidir ve acil durum yönetimi alanında
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başarı buna bağlıdır. Paydaşlara alternatif çözümler sunabilmek ve bu çözümler
doğrultusunda bunu tamamlayacak esnekliğe sahip olmak acil durum yönetimi başarısın bir
formülüdür.

3.8.Profesyonel
Acil durum yöneticileri, eğitim, öğrenim, deneyim, etik uygulamalar,
kamuya hizmet ve sürekli kendini geliştirmeye bağlı bilimsel ve bilgiye dayalı
yaklaşımlara değer verir.
Acil durum yönetiminin ilkeleri bağlamında profesyonellik acil durum yöneticisinin
kişisel nitelikleri ile ilgili olmayıp kendisinin acil durum yönetimine bir profesyonel olarak
bağlılık göstermesiyle ilgilidir.
Bir profesyonel, yetenek veya bilgiye gerek duyduğu gibi aşağıdaki gibi belirli
karakteristik özelliklere sahip olmalıdır.
Sertifikasyon- acil durum yöneticileri İAEM'in Sertifikalı Acil Durum Yöneticisi
programı gibi programlar yoluyla profesyonel sertifikaları elde etme yolları ararlar.
Profesyonel sertifika, asgari uzmanlık seviyesindeki başarıyı gösterir ve periyodik sertifika
yenileme yolluyla sürekli profesyonel gelişmeyi cesaretlendirir.
Uzmanlaşmış bilgi - acil durum yöneticilerinin bilgi temeli 3 esas alandan ibarettir.
Özelikle toplumda bunun acil durum yöneticisinin sorumluluğu olmadığı görüşü olmasına
rağmen birincisi tarihi afetlerin incelenmesidir. İkinci olarak acil durum yöneticisi afetle
ilgisi olmayan meselelerde bile sosyal bilimler literatürüyle benzer çalışma alanına sahip
olmalıdır. Üçüncü olarak acil durum yöneticisi acil durum yönetimi uygulamaları,
standartları ve kılavuzlarını anlamalı ve çok iyi bilmelidir.
Standartlar ve en iyi uygulamalar - acil durum yönetiminde uygulanan temel
standart olarak 'NFPA 1600' kabul edilir. Bu standart diğer standartların kullanımı için üst
düzeyde bağlantı kurulmasını sağlar.
Acil durumlarda, işletmenin, operasyonun, işin sürdürülmesi için yukarda
gördüğünüz başlıkları kapsayan planlar çalışanların, yönetimin, paydaşların katkılarıyla
hazırlanmış olmalı, test edilmeli, gözden geçirilmeli, düzeltilmeli, yeniden test edilmeli
yeniden düzeltilmelidir...
Yani görevlendirilmiş bir ekip, kurum harici uzmanlarında dâhil edildiği bir tavsiye
komitesiyle birlikte kurumda bir acil durum programı, iş sürekliliği programı yürütmelidir.

3.9. Acil
Fonksiyonlar

Durum

Müdahale

Operasyonlarında

İcra

Edilen

Kurum odaklı ve müdahale odaklı talepleri karşılama girişimi için birçok fonksiyon
icra edilir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır.
Acil Durum Operasyon Planını Uygulamak Bir tehlikenin olması yakınlaşıyorsa, bir
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afet meydana gelmiş ise acil durum yönetim personeli bilgilendirilmeli ve acil durum
operasyon planı uygulanmalıdır.
Uyarı Yayınlamak. Bir tehlike yaklaşıyorsa ve bir tehlike meydana geldikten sonra
bundan nasıl korunulacağı ile ilgili halka uyarı yapılmalıdır.
Tehdit Altındaki Nüfusun Tahliyesi İnsanlar hasar görecekleri yerden taşınmalıdır.
Buna örnek olarak bir yanan binadan insanların çıkartılması, fırtına, sel tehlikesi
yaklaşıyorsa insanların yaşamlarını organize bir şekilde sürdürmeleri için yardımcı olmak
verilebilir.
Barınak ve Toplu Bakım Sağlamak Apartmanlar, evler yıkılmış ise,
yaşanılamaz konumda ise, etkilenenlere geçici barınak ve geçici iaşe sağlamak
gerekebilir. Yiyecek, banyo, temizlik sağlanmal ıdır.
Arama Kurtarma İcra Etmek Bina yıkılmış ise, içindeki kurbanlar bulunmalı ve
çıkartılmalıdır.
Kitlesel Yaralanmalarda Acil Tıbbi Tedavi Afet genellikle birçok yaralı
oluşturacaktır. Yaralıların korunması için triyaj uygulaması icra edilmelidir.
Toplu Ölümlerle İlgilenmek Afetlerde çok sayıda insan ölebilir. Ölülerden
kalanların kimliklerinin saptanması, saklanması, gömülmesi için prosedürler takip
edilmelidir.
Medya/Kamuya Bilgi Vermek Daha önce bahsedildiği gibi, afetlerde bilgi genelde
eksiktir ya da yoktur. Acil durum yöneticisi ya da acil durum planında şirket politikası
gereği görevlendirilmiş kişi medya ya düzenli, doğru bilgi vermelidir. Bilgi vermekten
kaçınmak, yanlış ve eksik bilgi vermek medyanın kendi haberini kendinin oluşturmasına
izin vermek demektir. Bu konuya ve yeri gelmişken ifade etmek gerekir ki kurum dışındaki
tüm kurumlarla, temsilcileriyle, operasyonel birimleriyle önceden bir araya gelmek,
tanışmak, tartışmak tercih edilmelidir.
Gönüllülerin Yönetimi Afetler bireylerin ve grupların yardım etme güdüsünü
harekete geçirir. Kontrolsüzlük çeşitli problemler çıkartabilir.
Hasar Analizi Afet sonrası, yıkımın büyüklüğünü belirlemek önemlidir. Hasar
analizi, iyileştirmek, müdahale etmek için ne yapılması gerektiğini, ani ihtiyaçları
belirlemek için, ne olduğunu anlamak için, yürütülür.
Acil Durum/Afet İlanı Bir toplum, bir bölgede vatandaşlara ve başkalarına bir acil
durumun yaşandığını belirtmek için afet ilan edilir. Afet ilanı, devlet yardımının elde
edilmesi için gerekli bir adımdır.
Enkaz Kaldırma Güçlü tehlikeler evleri araçları binaları kişisel eşyaları yıkabilir.
Afet sonrası oluşan enkazın, molozun atılması, taşınması, kaldırılması için adımlar
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atılmalıdır.
Bireysel Yardım Sağlamak Hükümet, bireylere, ailelere, işyerlerine yardım ve
destek sağlayabilir. Afet hizmetlerin ve yardımların dağıtımında hükümet yetkilileri temel
rol oynarlar.
Topluma Halka Yardım Sağlamak Devlet bireysel yardıma ek olarak kamuya,
toplumsal kurumlara da kaynak sağlayabilir. Bu yardımlar selden zarar görmüş binanın,
depremden zarar görmüş bir binanın okulun zarar azaltma önlemlerine destek vermeyi
içerir.
Psikolojik Destek Sağlamak Ölüm, hasar, yıkım, yaralanmalar, acil durum ve afetler
hem kurbanlar hem kurtulanlar hem de kurtarıcılar üstünde duygusal hasarlar bırakabilir.
Bu görüntülerle, bu durumla başa çıkmak için insanlara psikolojik destek verilmelidir.
Belirli Tehlikelerle Uğraşmak Acil durum yöneticileri ve acil durum
müdahalecilerine değişik tehlikeler değişik problemler yaratır. Müdahale ile ilgilenen
personel her tehlikeden ne beklemeleri gerektiğini bilmelidirler. Örneğin, acil durum ya da
afet olan bölge tehlikeli ise çalışanların iyiliğini sağlığını korumak için özel dikkat ve özen
sarf edilmelidir. Ek olarak, afet bölgesinden yetkisiz personeli uzak tutmak için gereken
adımlar atılmalıdır.
Özel Nüfusun İhtiyaçlarını Karşılamak Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler,
azınlıklar ve yoksulların her biri afetten birbiriyle orantısız şekilde acı çekerler. Acil durum
yönetimini müdahale fazında bireylere ve gruplara yardımcı olmak için özel dikkat sarf
edilmelidir
Doğru Kararı Almak ve Politik Uyuşmazlıklarla Başa Çıkmak Afetler farklı
seçimler sunar ve müdahale öncelikleri hakkında politik uyuşmazlıklarla sonuçlanır.
Kararlar dikkatle alınmalı ve politik karışıklık önlenmelidir.
Etkin Haberleşme Sürdürmek ve Yeterli Koordinasyonu Sağlama Almak
Haberleşme ve koordinasyon herhangi bir afette en büyük problemlerdendir. İşbirliğini
cesaretlendirmek ve bilgiyi özel yayınlamak için ekipman ve metotlara gereksinim vardır.
Masrafları Takip Etmek ve Alınan Dersleri Belgelemek Masraflar belgelenmedikçe
masraflar, afet masrafları, müdahale operasyonlarının masrafları ödenmez. Gelecekteki
müdahaleler geçmişin hatalarından ders almadıkça geliştirilemez.
Yasal Hususların Üstesinden Gelmek Davadan sakınmanın en iyi yolu ilk aşamada
bunların yapıldığı hata yapmayı önlemek. Sorumluluğu azaltmak için özen gösterilmelidir.

3.10. Standartlar
Acil durum yönetimine yönelik mevcut standartlar arasında BS 25999, NFPA 1600,
ISO 22301 standartlarını sayabiliriz. Bunlardan NFPA 1600 standartının eski bir
versiyonu, ekleri olmadan sizin okumanız ve incelemeniz için aşağıdadır. Doğrudan sınav
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için bu standarttan sorumlu değilsiniz. Ama dolaylı bir şekilde içeriği ve kapsamı bu dersin
içeriği ve kapsamı ile ilgili olduğu için dersten başarılı olmanız için okumanız ve
incelemeniz gereken bir belgedir.
NFPA 1600
ACİL DURUM YÖNETİMİ VE İŞ SÜREKLİLİGİ STANDARDI
NFPA 1600 Acil durum yönetimi ve iş sürekliliği standardının kapsamı acil durum
yönetimi ve iş sürekliliği için bir dizi kriterden ibarettir. Bu standart iş sürekliliği ve acil
durum yönetim programını, programı değerlendirme kriterlerini, acil durumları önleme,
zarar azaltma, hazırlık ve iyileştirme için gerekli yönleri desteklemeyi, uygulamayı ve
geliştirmeyi sağlar. Bu standart kamuya, kar amacı gütmeyen kurumlara, özel şirketlere
uygulanır. Bu standart ayrıca NFPA 1561. Acil Durum Servisleri Olay Komuta
Sistemlerini baz alır. Bu standartta ki tanımlara aşağıda yer verilmiştir.
İş Sürekliliği. İyileştirme planlarının, iyileştirme stratejilerinin devam ettirildiği
olası hasarların etkisini belirlemek için uygun adımların atıldığını garantiye almak için
fonlanan ve üst yönetim tarafından desteklenmeye devam eden süreçtir. Hasar Analizi.
Doğal, ekonomik, fiziki ve insan kaynakları üstünde afetin etkilerinin saptanması veya
değerlendirilmesidir.
Afet/Acil Durum Yönetimi. Çevreyi, operasyonu, üretimi, mülkü, insan hayatını
tehdit eden bir olay ya da kazayı önleme, zarar azaltma, hazırlık yapma, müdahale etme ve
iyileştirmek için süren bir süreçtir.
Acil durum Yönetim Programı. Kurum ve kurumdaki programın yönetim
çerçevesinin uygulanması kadar misyon, vizyon, stratejik hedefler ve amaçlarında
uygulandığı bir programdır.
Bağımsız Kurum. Acil durum yönetimi ve iş sürekliliği sorumluluğu olan kurumlar,
kar amacı gütmeyen kurumlar, ortaklar, paydaşlar, devlet kurumları, kamuya ait şirketler,
özel şirketler, yetkili ve sorumlu devlet kurumlarıdır.
Etki Analizi(İş Etki Analizi) Kurum kaynaklarının kaybedilmesinin etkilerini
belirleyen yönetim seviyesindeki analizdir.
Olay Eylem Planı. Olay komutanınca geliştirilen emniyet ve güvenliği, risk
yönetimini, taktik ve stratejileri yansıtan ve olay süresince güncellenen yazılı, sözlü ya da
hem yazılı hem sözlü planlardır. Olay Yönetim Sistemi. Olaylar veya kazalar sırasında
kaynakların yönetimine yardımcı olmak için tasarlanan ortak bir kurumsal yapı içinde
çalışacak haberleşme, prosedür, personel, donanım ve tesislerin birleşimidir.
Zarar Azaltma. Bir acil durumun sonuçlarını veya şiddetini azaltmak için yapılan
eylemlerdir.
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Karşılıklı Yardımlaşma/Yardım Anlaşmaları Olay ya da kazalara müdahalede
kaynaklarını paylaşmak için bir ya da daha fazla kurum arasında önceden yapılan
anlaşmadır.
Hazırlık. Acil durumları önleme, zarar azaltma, hazırlanma, müdahale ve
iyileştirmek için verilen desteği kullanmak üzere acil durumlar öncesi uygulanan ve
geliştirilen aktivite, görev, program ve sistemlerdir.
Önleme. Acil durumların meydana gelmesini durduracak veya olayları kazaları
önleyecek eylemlerdir. İyileştirme. Şartları kurum için kabul edilebilir seviyeye
döndürmek için tasarlanan eylem ve programlardır.
Kaynak Yönetimi. Olay veya kazaları önlemek, zarar azaltmak, hazırlanmak,
müdahale etmek, iyileştirmek için gereken kaynaklara engelsiz ve zamanında ulaşmaya
imkân verecek şekilde mevcut kaynakları belirleme sistemidir.
Müdahale Çevreyi, operasyonu, üretimi, mal ve yaşamı tehdit eden olay ya da
kazaların etkisini yönetmek için hemen uygulanan ve sürdürülen sistemler, programlar,
görevler, eylemlerdir.
Durum Analizi. Sonuçların duyurulduğu ve olay ya da kaza sonuçlarının ve
şiddetinin değerlendirilme sürecidir.
Paydaş. Acil durumdan etkilenebilecek, etkilenen, kendini etkilenme durumuna
sokan kurum, grup ya da bireylerdir.
Bu standarda uyacak kurum aşağıdaki hususları da içeren yazılı, belgelenmiş bir
programı sahiplenecektir.
a-Otorite sağlayan, sorumluluk, roller, vizyon, misyon ifadelerini içeren üst düzey
yönetim politikası b-Program değerlendirme metodu, program hedef ve amaçları c-Program
plan ve prosedürü
d-Uygulanabilir otorite, yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge ve endüstriyel standartlar,
kodlar f-Program bütçesi, proje listesi, önemli olaylar g-Kayıt yönetimi
Bu standarda göre Acil durum yönetimi bir program olarak kabul edilip, programı
yürütecek ve yönetecek Program Koordinatörü görevlendirilir. Program için kurumun
politikasına uygun bir tavsiye komitesi tesis edilir. Bu komite programın gözden
geçirilmesi, değerlendirilmesi, uygulanması ve hazırlıkların koordinasyonuna yardımcı olur
ve girdi sağlar. Bu komiteye kurumu tanıyan ve uygun uzmanlık deneyimi olan kurum
haricinde uygun temsilcilerin, kurum dâhilinde bütün kilit fonksiyonel alanlardan
temsilcilerin ve program koordinatörünün bu komitede yer alması sağlanır. Acil durum
yönetimi ve iş sürekliliği programı için performans hedeflerini kurum tespit eder ve kurum
hedeflere bağlı olarak periyodik değerlendirmeyi yürütür. Program acil durum öncesi,
sırası, sonrası diye özetleyebileceğimiz bütünleşik acil durum yönetimi anlayışına uygun

57

şekilde zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme safhalarını, acil durum yönetiminin 8
ilkesini kapsayacak şekilde anayasa, yasa, tüzük, yönetmelik, yönergelere uyum içinde
olacaktır. Kurum kendisinin, çalışanlarının, çevresindeki kurumların ve toplumun
tehlikelere maruz kalmasını, bahsedilen bu tehlikelerden zarar görebilirliği belirleyecek,
izleyecek risk analizini yürütecektir.
Risk analizleri için değerlendirilecek tehlikeler aşağıdakileri kapsayacaktır.
a-Olay ya da kaza anında (yaralanma ve ölüm) etkilenen alandaki kişilerin sağlık ve
güvenliği
b-Olay ya da kazaya müdahale eden personelin sağlık ve güvenliği
c-İşin sürekliliği
d-Mülk, tesis ve altyapı
e-Hizmetlerin teslimatı
f-Çevre
g-Ekonomik ve finansal şartlar h-Zorunlu ve sözleşme mecburiyeti i-Kurumun
itibarı ve güveni j-Bölgesel, ulusal, uluslar arası şartlar
Kurum, çevreyi, mülkü, insanları tehdit eden olay ya da kazaları önleme stratejisi
geliştirecektir. Önleme stratejisi, haber alma, bilgi toplama tekniklerini kullanarak elde
dilecek bilginin güncelliğinin sağlanmasına bağlı olacaktır. Kurum, risk ile uygun olacak
önleme ölçüsü seviyesini ayarlayacaktır ve belirlenen tehlikeleri izlemek için bir sistem
uygulayacaktır. Kurum, makul bir şekilde önlenemeyen olay ya da kazanın şiddetinin veya
kapsamının, sonuçlarının kontrolü, sınırlandırılması için alınacak önlemleri kapsayacak
zarar azaltma stratejisini uygulayacak ve geliştirecektir. Zarar Azaltma stratejisi, maliyetfayda analizi ve operasyonel deneyim, program zorlukları, etki analizi, risk analizi,
tehlikelerin teşhisinin sonuçlarına bağlı olacaktır. Zarar Azaltma stratejisi, zarar
görebilirliği azaltmak için ara ve uzun dönemli eylemleri kapsayacaktır.
Kurum belirlenen tehlikelerin belirlendiği toplam program amaç ve hedefleri ile
uygun kaynak yönetim hedefleri saptayacaktır. Kurum programı desteklemek için
bağışlanan veya sağlanan tesisler in, malzemelerin, kaynakların, personelin, hizmetlerin
hesaplandığı test edildiği sürdürüldüğü, dağıtıldığı depolandığı, elde edildiği, yerinin tespit
edildiği prosedürleri tesis edecektir.
Kaynak yönetim hedefleri aşağıdaki hususları kapsayacaktır.
a-Zaman çerçevesi içinde ihtiyaç duyulabilecek istihbarat, bilgi, teknoloji, malzeme,
uzmanlık bilgisi, fonlama, tesis, eğitim, donanım, personel
b-Miktar, müdahale zamanı, kapasite, limitler, maliyetler, ve yasal sorumluluklarla
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bağlı ilgili kaynaklar kullanmak
c-Program için esas olan ihtiyaç duyulan ortaklık anlaşmaları ve kaynaklar Kaynak
yönetimi aşağıdaki görevleri kapsayacaktır.
a-Kaynakların izini sürmek, talep etmek, envanterini tutmak, tanımlamak için süreç
tesisi b-olay ya da kaza sırasında ve öncesinde bu sürecin aktive edilmesi c-olay ya da kaza
sırasında ve öncesinde kaynakları yollamak
d-Olay ya da kaza sonrasında veya sırasında kaynakları çağırmak ve etkisiz hale
getirmek e-Kaynakların eksikleri için iş sürekliliği planlaması
Herhangi bir eksiklikle başa çıkmak için gereken adımları ve kaynak kapasitesinin
yetersizliğini belirlemek için bir değerlendirme analizi yürütülecektir. Dâhili ve harici
kaynakların güncel envanteri sağlanacaktır. Tesisler, personel, malzemeler, hizmetlerin
bağışı, yönetimce talep edilsin ya da edilmesin kaynak yönetiminde dikkate alınacaktır.
Karşılıklı yardım /lojistik desteğe ihtiyaç duyulursa anlaşmalar yapılacaktır. Karşılıklı
anlaşmalar program planında irtibatlandırılacaktır.
İyileştirme, iş sürekliği, acil durum operasyonu, müdahale, zarar azaltma, önleme
stratejisi için planlar geliştiren planlama süreci izlenecektir. Kurum, planlama sürecine
düzenli aralıklarla katılacaktır veya şartlar değiştiğinde mevcut planın doğruluğunu
sorgulayacaktır. Uygulanabildiği yerde kurum planlama sürecine kilit paydaşları dâhil
edecektir. Planların açıkça ifade edilen amaçları olacaktır. Planlar dâhili ve harici kurumlar,
organizasyonlar, bölümlerin, pozisyonların sorumlulukları ve fonksiyonel rollerini
belirleyecektir. Planlar bu pozisyonlar, bölümler, organizasyonlar, kurumlar için yetki
zincirini, otorite şemasını belirleyecektir. Planlar lojistik destek ve kaynak gereksinimini
belirleyecektir. Planlar bir olay ya da kaza yönetimi sürecini belirleyecektir. Planlar hem
dâhili hem harici bilgi akışı ve haberleşme yönetiminin sürecini belirleyecektir.
Program stratejik planı, acil durum operasyon/müdahale planı, önleme planı, zarar
azaltma planı, iyileştirme planı, ve iş sürekliliği planını kapsayacaktır. Geliştirilen planlar
tekil ya da tek bir plan belgesiyle bütünleştirilmiş veya her ikisiyle birleştirilmiş olacaktır.
Stratejik plan program amaçlarını, hedeflerini, misyon ve vizyonunu tanımayacaktır. Acil
durum operasyon/müdahale planı acil durumda özel bir faaliyeti yürütmek için
sorumlulukları belirleyecektir.
Önleme planı kurumu etkileyen tehlikelerden kurtulmak için geçici ve uzun dönemli
faaliyetleri tesis edecektir. Zarar Azaltma planı kurtulanamayan tehlikelerin etkisini azaltmak
için geçici ve uzun dönemli faaliyetleri tesis edecektir. İyileştirme planı altyapı, program,
tesisler, kaynaklar, hizmetler, fonksiyonların onarımı yenilenmesi için kısa dönem ve uzun
dönem öncelikleri sağlayacaktır. İş Sürekliliği planı bilgi verilecek, uyarılacak paydaşları,
kritik ve zamana duyarlı uygulamaları, alternatif çalışma alanları, hayati kayıtlar, irtibat
kişilerinin listesi, sağlanacak ve sürdürülecek fonksiyonlar ve süreçler kadar kurumun
yenileme, onarım süresince ihtiyaç duyulan personeli, prosedürleri, kaynakları
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belirleyecektir. Kurum planların uygun bölümlerini gerektiği gibi diğer paydaşlara ve verilen
özel görevler ve sorumluluklar için müsait olmasını sağlayacaktır. Kurum iyileştirme
operasyonları ve müdahaleyi idare etmek, kontrol etmek, koordine etmek için olay- kaza
yönetim sistemi geliştirecektir.
Olay Yönetim Sistemi her bir olay yönetim fonksiyonu için sorumlulukları, unvanı,
özel organizasyonel rolleri tanımlayacaktır. Kurum iyileştirme operasyonları, iş sürekliliği,
müdahale ile doğrudan ilgili paydaşlarla müdahale, iş sürekliliği, iyileştirme aktiviteleri için
uygun prosedür ve politikaları tesis edecektir. Kurum müdahale, iş sürekliliği, iyileştirme
aktivitelerinin koordinasyonu için yasalarla uyum içinde olmasını sağlayarak yetki,
sorumluluk, kaynak, planların aktive edilmesini ve deaktive edilmesini tesis edecektir. Acil
durum operasyonları/müdahalesi yönetim ve plan amaçları tarafından yönlendirilecektir.
Haberleşme sistemlerinin programı desteklemek için düzenli olarak test edilmesi
sağlanacaktır. Haberleşme prosedürleri programı desteklemek için kurum tarafından
yapılacak düzenli tatbikatlarla tesis edilecektir. Kurum acil durum müdahale personeli ve
görevlileri alarma geçirme için yeterli beceri ve kapasiteyi sağlayacak ve geliştirecektir.
Olması yakın acil durumlar veya gerçekleşen acil durumlar tarafından potansiyel olarak
etkilenecek insanları uyarmak için acil durum haberleşme ve uyarı ikaz protokolleri sistemleri
süreç ve prosedürleri düzenli olarak kullanılacak, test edilecek ve geliştirilecektir.
Kurum bir den çok müdahale organizasyonlarının idare edilebilirliğini ifade etmek ve
incelemek, planları yürütebilme kapasitesini, haberleşme ihtiyacını belirleyecektir. Kurum
planları yürütmek ve programı desteklemek için operasyonel prosedürleri uyarlayacak,
koordine edecek ve geliştirecektir. Prosedürler kurumun bulunduğu ilçe veya ildeki çevrenin
korunması, mülkün ve malın korunması, operasyon/üretim/iş sürekliliği, olay ya da kazanın
kontrol altına alınması, sağlık ve güvenlik hususlarına hitap edecektir. Prosedürler daha önce
belirtilen tehlikelerin sonuçlarını iyileştirmek, müdahale etmek için uyarlanacak ve tesis
edilecektir. Daha önce belirtilen tehlikelerin sonucunu iyileştirmek, müdahale etmek için
prosedürler mülkün korunması, operasyon/iş sürekliliği, olay ya da kazanın kontrol altına
alınması, can güvenliği dâhil uyarlanacak ve tesis edilecektir. Prosedürler müdahale ve
iyileştirme operasyonlarını desteklemek için gereken kaynakların belirlenmesi, hasar analizi,
ihtiyaç analizini kapsayan bir durum analizi yürütmek için yerleştirilecektir. Prosedürler acil
durum müdahalesi sırasında aynı zamanda oluşan iyileştirme ve zarar azaltma aktivitelerine
izin verecektir.
Kurum, iyileştirme, müdahale operasyonlarını, iş sürekliliğini idare etme
kapasitesini, sanal ya da gerçek asıl veya alternatif acil durum operasyon merkezini tesis
edecektir. İş Sürekliliği, Müdahale ve iyileştirme operasyonlarını destekleyebilecek tesisler
belirlenecektir. Kurum programı desteklemek için bir eğitim müfredatı uygulayacak ve
geliştirecektir. Eğitimin amaçları programı yürütmek, idame ettirmek, uygulamak,
geliştirmek için gereken becerileri arttırmak ve bilinçlendirme sağlamak olacaktır. Eğitimin
kapsamı ve sıklığı belirlenecektir. Personel kurumun olay ya da kaza yönetim sistemi
içinde eğitilecektir. Eğitim kayıtları tutulacaktır. Eğitim ve öğretim müfredatı yasal
gerekliliklere uyum içinde olacaktır.

60

Kurum, planları, prosedürleri ve kabiliyetleri düzenli gözden geçirerek, tatbikat ve test
ederek programı değerlendirecektir. Ek gözden geçirme ve incelemeler olay ya da kaza
sonrası raporlara, öğrenilen-alınan derslere, performans değerlendirmelerine bağlı olacaktır.
Tatbikatlar planın tümünü, ilgili birimlerini, esas kısımlarını test etmek için tasarlanacaktır.
Prosedürler belirlenen yetersizlik ya da hatalar üzerinde düzeltici hareketleri tesis edecektir.
Kurum olay öncesi, sırası, sonrası medya dâhil harici ve dâhili izleyicilerin istekleri
ile uğraşmak için bilgi sağlamak, talepleri yanıtlamak ve yaymak için prosedürler
geliştirecektir. Kurum aşağıdaki hususları da içeren halkla ilişkiler kapasitesi, halka acil
durumlarla ilgili bilgi verme kapasitesi sağlayacak ve tesis edecektir.
a-Medya için iletişim merkezi
b-Acil durum bilgilerini izleyen, toplayan, yayan bir sistem c-önceden hazırlanarak
yazılmış bilgi bülteni
d-Bilginin koordine edilip, temiz, belirgin, doğru bilgi olarak yayınlanması için bir
metot
e-Engelli ve özel ihtiyacı olan nüfus ile haberleşme kapasitesi
f-Koruyucu hareket kılavuzları/tavsiyeler(yerinde barınak veya tahliye gibi)
Halkın potansiyel olarak bir tehlikeden etkilenmesinin söz konusu olduğu yer ve
durumlarda halk bilinçlendirme programı uygulanmalıdır. Kurum çevreye, mülke,
insanlara tehditlerle ilgili halka tavsiyeler verecek yetkili ve sorumlu kurumlar aracılığıyla
prosedürler geliştirecektir.
Kurum acil durum veya afet öncesi, sırası, sonrasında programı desteklemek için
finansal ve idari prosedürler geliştirecektir. Prosedürler finansal politika ve yetki seviyeleri
ile uygun finansal kararları çabuklaştırmak için yaratılacak ve sürdürülecektir. Prosedürler
aşağıdakiler kapsayacaktır
a-Program koordinatörünün raporlaması,
sorumlulukların tanımlanması ve tesis edilmesi

program

finans

yetkilisi

için

b-Program uygulama prosedürleri
c-Ödemeler
d-Maliyet belgelerinin izlenmesi için muhasebe sistemi
e-Dış kaynaklardan fonlamanın yönetimi
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4. ACİL DURUM YÖNETİMİ AŞAMALARI, SINIFLAMALARI VE
ORGANİZASYONU
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Acil durum yönetimi aşamaları nelerdir? Açıklayınız

2.

Acil durum sınıflamaları nelerdir?

3.

Acil durum organizasyonu nedir?
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Anahtar Kavramlar


Acil durum aşamaları



Acil durum sınıflamaları



Acil durum organizasyonu
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4. Acil Durum Yönetimi Aşamaları, Sınıflamaları ve Organizasyonu
Felaketler, basitçe bir günde kendiliğinden ortaya çıkmazlar. Daha ziyade, zaman
içerisinde vardırlar ve tehlike hafifletme, acil durumlara karşı hazırlanma ve müdahale etme
ve bunların etkilerinden kurtulma ile ilgili stratejileri içeren bir dizi yönetim aşaması ile
karşılanması gereken bir yaşam döngüsüne sahiptirler (FEMA, 1993 September, 1-5).
Acil durum yönetimi, aşamaları konusunda farklı yaklaşımlar söz konusudur.
Literatürde yaygın olarak kullanılan 4 aşamalı sınıflama aşağıdaki gibidir (Şekil 2): Bunlar,
felaket öncesi aktiviteleri zarar azaltma/hafifletme (mitigation) ve hazırlıklı olma
(preparedness); felaket anındaki aktiviteleri içeren müdahale (response), felaket sonrası
yapılacak aktiviteleri içeren iyileştirmedir (recovery) (FEMA, 1999, Waugh, 2000, 48).
Acil durum yönetiminin bu dört evresi bazen aynı anda yürütülmesi gerekebilir. Bu
evreler arasındaki kesin ayırımı zorlaştırabilir, ancak kavram olarak bu dört evrenin
kullanılması yararlıdır (Tezer, 2001, 1-12). Aşamaların büyük ölçüde üst üste binebileceği ve
binmesi gerektiği konusunda alanın uzmanlarının artan bir kabulü vardır (Waugh 2000, 48).

Bir başka sınıflama, Wisconsin Üniversitesi tarafından yapılmıştır (ODTÜ AYM,
2003). Yedi aşamalı bu sınıflama, azaltma ve önleme, hazırlıklı olma, tahmin ve ikaz, tepki,
iyileşme, afet analizi, duyarlılık analizi safhalarından oluşmaktadır. Bu sınıflamadaki
aşamalar diğerine göre fazla olsa bile, yapılacak iş ve işlemler, 4 aşamalı sınıflandırmada
yapılacak iş ve işlemlerden farklılık göstermemektedir.

4.1.Zarar Azaltma/Hafifletme Aşaması
Çeşitli tehlikeler ve onların etkileri sonucu oluşacak can ve mal kaybından
kaynaklanacak zararları uzun dönemde azaltmak veya önlemek için düzenlenmiş, sürekliliği
olan aktivitelerdir. Risk ve olabilecek felaketin potansiyel etkilerini hedef alan felaket öncesi
aktiviteleri ve olan felaketlerin hasarlarını azaltmak için felaket sonrası aktiviteleridir
(Waugh, 2000, 163). Bu aşama zarar azaltmayı içerdiği için, acil durum planı yürürlüğe
girmeden önce ve sonra oluşturulabilir.
Hafifletme tehlikeli bir olayın neden olduğu mevcut ya da potansiyel can veya mal
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kaybı riskini azaltan uzun dönemli, kalıcı nitelikli bir eylemdir (FEMA, 1998 March, 9-25).
Hafifletme bir felaketin etkilerini veya olma olasılığını azaltan çalışmalardır. Genelde,
hafifletme acil durum yönetiminin ilk aşamadır. Zarar azaltma/hafifletme aşaması, bir acil
durum gerçekleşmeden çok önce göz önüne alınmalıdır. (FEMA, 1995, II-2) Hafifletme,
tehlikelerden ve onların etkilerinden cana ve mala gelecek uzun-dönemli riskleri ortadan
kaldırmak veya azaltmak için sürdürülebilir önlemler almaktır. (FEMA, 1998 May, 1-12).
Lindell ve Perry (1992, 12), zarar azaltma çalışmalarında odak noktası olarak önlemeyi yani
felaketleri gerçekleşmeden durdurmayı almaktadırlar (FEMA, 2000 June, 26). Sele maruz
kalabilecek yerlerdeki selleri engellemek için setler yapılması, depremlerden, kasırgalardan ve
yangınlardan kaynaklanan kayıpları azaltmak için yasal önlemler alınması ve bunlarla baş
edebilmek için uygun binalar yapılması örnek olarak verilebilir.
Zarar Azaltma/Hafifletme çalışmaları (FEMA 1999);
1) Felaket ya da acil durum öncesi olanları,
2) Olayların ortaya çıkış olasılıklarını gidermek ya da azaltmak için yapılanları,
3) Eylemlerin etkilerini azaltmak, dağıtmak ya da ertelemek için yapılanları içerir.
Hazırlıklı olma aşaması, haber verildiğinde değil, felaket tehdit etmeden çok önce
alınan önlemleri, tehdit veya sonuçlarını ortadan kaldıran veya azaltan önlemleri, geçici değil,
uzun dönemli, kalıcı veya sürdürülebilir önlemleri içermektedir (FEMA, 2000, 27). Zarar
Azaltma/Hafifletme programları, yerleşim düzenlemelerini, bina standartlarını, felaketlerin
ekonomik etkilerini azaltmak için sigorta programlarını, tehlikeleri kontrol etmek ve önlemek
için bina güvenliğini kapsar. Tehlikeli alanların devlet tarafından kamulaştırılması üzerine
odaklanır (FEMA, 1999). Kamu görevlileri, daha iyi bir uygulama ve yeniden yapılandırma
için felaket sonrası aşağıda belirtilen hususları belirlemelidirler (FEMA, 1999; FEMA, 2000,
27-29). Zarar Azaltma/Hafifletme çalışmaları aşağıdaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini
gerektirir (FEMA, 2000, 27-29):
Yapı standartları Kamu eğitimi
Alan kullanımı düzenlemeleri Araştırma
İzleme/kontrol Risk haritası oluşturma

4.2. Hazırlıklı Olma Aşaması
Felaket yaşam döngüsündeki ikinci aşama hazırlıklı olmadır. Hazırlıklı olma bir acil
durum veya felaket meydana geldiğinde nasıl müdahale edileceğinin planlanması ve etkili
müdahale yapabilmek için mevcut kaynakların arttırılması yönünde çalışmaktır (FEMA,
1993, 1-8). Başka bir deyişle, hazırlıklı olma bir acil durum veya felaket anında can ve malı
korumak üzere nasıl müdahale edileceğini şimdiden planlamak ve daha etkili bir müdahale
sağlayacak imkânları ve programları geliştirmektir (FEMA, 2000, 30). Bir diğer tanım da
herhangi bir tehlikeye karşı hazırlanmak, hafifletme uygulamak, müdahale etmek ve
tehlikeden kurtulmak için planlama, eğitim ve egzersiz yaparak acil durum yönetim
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uzmanlığının uygulanmasıdır, şeklindedir. (FEMA, 1998 May, 1-12; FEMA ,2000, 30)
Hazırlıklı olma, bir acil duruma veya bir felakete nasıl destek verileceğini planlamak
ve daha etkili destekler geliştirebilmektir. Beklenen, korkulan felaketler için yapılan hazırlık
eylemlerini içermektedir. Konuyla ilgili elemanların ve kamu eğitim programlarının
hazırlanması ve uygulanması, felaket iletişim sistemleri ve uyarı sistemlerini, beklenmedik
olayların planlanmasını, kaynak yönetimini, konuyla ilgili kurumların karşılıklı
yardımlaşmasını içerir. Hazırlıklı olma aşamasında anahtar terim müdahale olanakları
oluşturmaktır. Hazırlık aktiviteleri üç grupta toplanabilir (FEMA 1999):
1) Felaketin hasarlarını azaltma,
2) Felaket karşıtı çalışmaları artırma,
3) Örgütleri ve kişileri felakete karşı hazırlama.

4.3. Müdahale Aşaması
Felaket yaşam döngüsünün üçüncü aşaması müdahaledir. Acil durum müdahale
çalışmaları olayın tespit edilmesiyle başlar ve olay sonrası durumun dengelenmesiyle biter
(Lindell ve Perry, 1992, 13). Müdahale aşaması, acil durum malzeme ve erzaklarını
konuşlandırarak; potansiyel kurbanları tahliye ederek; ihtiyacı olanlara yiyecek, su, barınak ve
tıbbi yardım sağlayarak ve kritik kamu hizmetlerini eski haline getirerek can ve mal
kurtarmak için acil durum operasyonları düzenlemekle ilgilidir.” (FEMA, 1998May, 1-1213;FEMA, 2000, 32)
Tepki, felaket başlamadan önce veya başladıktan sonra felakete tepki göstermekle
ilgili eylemleri içerir. Felaket süresindeki arama, kurtarma, tahliye etme, acil yardım ve
yangın söndürmeyi içeren aktivitelerdir. Binaları ve diğer yapıları boşaltılması, acil
durumlarda yiyecek ve içeceklerin koruması, acil durum tıbbi hizmetlerinin sağlaması, aramakurtarma çalışmaları ve kamu düzeninin tekrar oluşturmasını içerir. Tepkide bulunma
çabaları, olası daha sonraki hasarları önlemek için hazırlanma aktivitelerini de içerir. Binanın
içindekileri korumak için hasar görmüş çatıların plastikle kaplanması buna örnek olarak
verilebilir. Müdahale aşamasında hafifletme, hazırlıklı olma ve iyileştirme aşamalarından
daha belirgin olarak zaman baskısı ve aciliyet hissi ile ön plana çıkar. Müdahale aşamasında,
bir kaç dakikalık gecikme bile can ve mal kaybına neden olabilir” (Lindell ve Perry 1992, 14).
Tepki aktiviteleri üç grupta toplanabilir (FEMA 1999):
1) Acil yardımları sağlama
2) Hasar ve yaralanmaları mümkün olduğunca azaltma
3) İyileştirme uygulamalarını hızlandırma

4.4. İyileştirme Aşaması
Felaket yaşam döngüsünün dördüncü aşaması iyileştirmedir. İyileştirme felaket
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sonrasında resmi ve gayri resmi bütün sistemleri mümkün olduğu kadar normal hale
getirmeye yönelik acil durum dışı önlemlerdir.
İyileştirme çalışmaları genellikle müdahale aşamasından sonra başlar, ancak
iyileştirme önlemine bağlı olarak, diğerleri hala felaket müdahalesindeyken de başlayabilir ve
yıllar boyu sürebilir. (FEMA 1995, II-2). İyileştirme, acil durum dönemi sırasında hayatları
yeniden yapılandırmak, temel hizmetleri yeniden sunabilmek için dizayn edilmiş felaket
sonrası aktivitelerdir. Geçici barınakların sağlanması için geçici konutların yapımını, acil
durum personelinin streslerinin önlenmesini, felakete uğrayanların acılarının dindirilmesi için
psikolojik danışmayı, küçük işyerlerinin yeniden açılması için iş yardımlarının yapılmasını, iş
borçlarının ertelenmesini ve enkazın temizlemesini kapsar. İyileştirme aşaması, uzun
dönemde toplumun ve ekonominin yeniden yapılandırılması üzerine odaklanmaktadır.
İyileştirme bireylerin, işyerlerinin ve yönetimlerin aşağıdakileri yapabilmeleri için
toplumların yeniden inşa edilmesi demektir (FEMA. 1998Mart, 10-12):
1) Kendi kendine işleyebilmesi.
2) Normal yaşama dönebilmesi.
3) Gelecekteki kazalara karşı kendini koruyabilmesi.
İyileştirme aşaması, sistemin normale dönmesi için aşağıdaki kısa ve uzun vadeli
örnek aktivite ve stratejileri içerir (FEMA 1999):
Kriz danışmanlığı Halkı bilgilendirme
Hasar değerlendirmesi Yeniden inşa
Enkazın temizlenmesi Geçici barınma
Acil yardımlar
Afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar sadece afet sırasında veya
sonrasında yapılacak çalışmaları kapsamamaktadır. Özellikle, afet öncesinde alınacak zarar
azaltıcı tedbirlerle iyileştirme sağlanabilmektedir.
İyileştirme, yapıların bütçe imkânları içinde güçlendirilmesi ve yönetmelik usulüne
uygun olarak inşa edilmesi gibi hususları içerdiği kadar, afet hizmetlerinde çalışan tüm
personelin afetlerle karşılaştıkları zaman izlenecek yolları bilmelerinin sağlanması, modern
teknolojiden faydalanmayı, afetlere karşı teknolojik, sosyal, yönetim ve planlama alanlarının
bilgilerin ve imkânların seferber edilmesi ile birer felaket haline dönmelerinin
engellenebileceğine ikna edilmesi ile sağlanabilir (Waugh, 2000).
Bu aşamalar arasındaki ilişkiler birbirleri düz bir çizgi gibi izlemek yerine daha çok bir
döngü içerisindedirler. Bütün çalışmalar ve deneyimler diğer aşamalardan yeniden hafifletme
aşamasına geri dönüldüğünü göstermektedir. İster gerçek acil durumlarda olsun, isterse
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simülasyonlardaki müdahale çalışmalarıyla olsun geçmiş olaylardan gelecekteki acil
durumları önlemeyi veya azaltmayı öğreniriz (FEMA, 1995, II-2).

4.5. Acil Durum Sınıflamaları
Acil durum yönetimi ile ilişkili kavramlarının tanımlarında bir fikir birliği olmadığı
gibi, türleri ile ilgili yapılan sınıflamada da bir fikir birliğinden söz etmek zordur. Sınıflama
ölçütünün farklılığı bir yana, aynı ölçütlerle yapılan sınıflamalarda bile bir birliktelikten söz
etmek zordur. Tehlikeler ve neden olabilecekleri afet türlerini ve bunların yaratacağı acil
durumları iki kategoride toplamak mümkündür. Genellikle, afetler doğal ve teknolojik
olaylardır.
Doğal afetler olarak şunlar sayılabilir (Tezer, 2001, 19)
• Sel • Kar fırtınası (tipi)
• Kasırga • Sulusepken yağışlar, dolu ve fırtınalar
• Deprem • Rüzgâr
• Hortum • Kuraklık
• Toprak kayması
Felaketler doğalarına (doğal, insan yapısı, çevresel, teknolojik, sivil karışıklık ve
savaş); sürelerine (kısa, uzun); ortaya çıkış hızlarına (aniden, yavaş); ajana (nükleer, kimyasal,
hava ile ilgili); veya etki alanlarına göre sınıflandırılabilirler (Dynes, 1970; Quarantelli,
1985).
İnsan kaynaklı ve teknolojik olaylar daha değişken ve karmaşıktır. Bu tür olaylar yedi
alt bölümde toplanabilir (Tezer, 2001, 19):
• Barajların yıkılması ve belirli yerlerden çatlaması.
• Kazara veya kundaklama ile olabilecek yangınlar.
• İç karışıklıklar (ayaklanmalar, isyan sonucu çarpışmalar).
• Tehlikeli maddelerle ilgili kazalar (ulaşım bağlantılı olanlar).
• Tehlikeli materyal riski (kimyevi madde dökülmesi ve saçılması).
• Feci yokluk (enerji ve malzeme yokluğu).
• Terörizm (uluslararası, kimyasal, nükleer, biyolojik).
Tehlikeleri incelemek her acil durum yönetimi programı için büyük önem taşır. FEMA
(1999, 32), felaketleri jeolojik kaynaklı, meteorolojik kaynaklı, teknolojik ve insan kaynaklı
olarak 3 grupta ele almaktadır.
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Başbakanlık Kriz Merkezi Yönetmeliği kriz yönetimini gerektiren haller olarak şunları
sayılmıştır. Bu ülkemizde görülebilecek acil durumların bir sınıflaması olarak düşünülebilir
Bunlar; Ülkeye yönelik dış tehdit, İltica ve büyük göç, Terör olayları, Tehlikeli ve salgın
hastalıklar, Kanunsuz grev ve lokavt, Yangın, Doğal afetler, Nükleer ve kimyasal kazalar,
Büyük ölçekteki kazalar, Ağır ekonomik bunalımlar. Acil durumların uygun bir
sınıflamasının yapılması ve ülkede görülme sıklığı ve şiddetinin bilinmesi ülke kaynaklarının
uygun kullanılması açısından gereklidir.
Tablo 3:Kaynaklarına Göre Afet Sınıflaması

Ülkemizde afet denilince yalnızca deprem anlaşılmaktadır. Türkiye coğrafyasının
yaklaşık % 93’ü aktif deprem kuşağı üzerindedir. Aynı zamanda nüfusun yaklaşık % 98’i
deprem riski olan yerleşim birimlerinde yaşamaktadır. Oysa, Türkiye için tek afet kaynağı
deprem değildir. Sel, heyelan, yangın da deprem gibi birer afettirler. Dolayısıyla afetleri bir
bütün olarak ele almak gerekmektedir. Son 70 yılda afetlerden oluşan bina kayıplarına
bakıldığında kayıpların % 40’nın deprem dışı etkenlerle olduğu görülebilir (Ergünay, 2001).
Türkiye’de 1903 – 1998 yılları arasında 130 civarında hasar yapan deprem meydana
gelmiştir. Bu depremlerde 72.000 kişi ölmüş, 130.000 kişi yaralanmış ve 500.000 civarında
konut birimi ve diğer yapıların yıkılması ya da kullanılmaz hale gelmesine neden olmuştur.
Zarar vermede depremler ilk sırada yer almaktadır.

4.6. Acil Durum Organizasyonu
Afet veya acil durumlarda faaliyete geçen herhangi bir olay komuta merkezinin,
gerektiğinde dışarıdan nasıl ve kimlerden yardım isteyeceği ve kimlerle koordineli olarak
afete müdahale etmesi gerektiği bilinmelidir.
Bir kurumun herhangi bir tesiste faaliyete geçen olay komuta merkezi polis, itfaiye
veya yakın çevresindeki anlaşmalı birimlerden doğrudan doğruya yardım isteyebileceği gibi,
anlaşmalı birimler, kuruluşlar, polis ve itfaiye birimleri, olay komuta merkezinden de aktive
edilebilir. Acil durumlarda tesisler gerekirse kendi başlarına da dışarıdan yardım
isteyebilmeli, eğer olay komuta merkezi tam olarak devreye girmişse, birimler tarafından
olay komuta merkezine bilgi verilmeli ve bu işler ile birlikte her türlü birim dışı etkinliğin
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koordinasyonu olay komuta merkezine bırakılmalıdır.
Acil Durum Planlama Ekibi: Afet ve Acil durum yönet mi ve özellikle de planlama,
ekip çalışması gerektirir; bu çalışmada üst düzey yöneticilerin desteğinin alınması ve
katlımca bir yaklaşım izlenmesi esastır. Bu nedenle kurumlarda her kesimin temsilcilerinin
katılımıyla oluşan ve en az 3 kişinin yer aldığı bir kurul, bir ekip oluşturulmalıdır.
Bu kurulun başlıca ve stratejik görevleri özetle şunlardır:
Afet öncesi; Kurul Başkanının davet ile gerektikçe toplanarak;
o Mevzuata ve müessesenin durumu ve özelliklerine göre sivil savunma ve afetlere
hazırlık bakımından yapılması gerekli teşkilat, tesisat, hizmet ve tedbirlerini ve bunların
planlama şekil ve esaslarını tetkik ve tespit eder.
o Bu esaslara göre sivil savunma ve afet acil yardım planlarını hazırlamak üzere
gerekli personeli görevlendirir. Hazırlanacak planları kontrol edip tamamlayarak imzaladıktan
sonra kurum amiri vasıtası ile yetkili makamların onayına sunar.
o Planlarla tespit edilen teşkil, tesis ve tedbirlerle donatım ve eğitim işlerinin
gerçekleştirilmesi ve tamamlanması için yapılacak faaliyetleri tespit, koordine ve kontrol
eder. o Bu hususlarda üyeler ve üniteler arasında gerekli işbirliği ve işbölümünü düzenler. o
Kurtarma servisinde görevli personelin ilde veya civar illerde oluşabilecek acil durumlarda İl
Acil Kurtarma ve Yardım Ekiplerine takviye amacıyla gerekli işbirliği ve işbölümünü
düzenler.
Olağanüstü hallerde; sivil savunma ve afete hazırlık tedbirlerini gözden geçirerek
herhangi bir tehlikeye karşı en son hazırlık ve tedbirleri alır ve aldırır. Afetlerden sonra; hasar
durumuna göre kurumun işler hale getirilmesi, kullanılan veya kaybolan malzemenin yerine
konması için gerekli önlemleri alır.
Acil Durum Servisleri: Acil durum servisleri Olay Komuta Sitemi içinde kurulup sevk
ve idare edilir Olay Komuta Sistemi (OKS), tüm tehlikeler ve her düzeydeki acil müdahale
için oluşturulmuş bir modüler saha acil durum yönetim sistemidir (Ünlü ve Dikbaş, 2001). Bu
sistem, standardize edilmiş bir organizasyon yapısı içinde işleyen iletişim, personel, ekipman,
prosedürler ve imkânlar kombinasyonu yaratır. Bu sistem tesislerde, yerel düzeyde, ilçe, il
çapında ve ülke genelinde Acil Müdahale Yönetiminin temelidir. Düzenli bir iletişim,
koordinasyon ve müdahaleye olanak vermek için sanayi tesislerinde de bu acil durum yönetim
sistemi kurulup kullanılmalıdır. OKS, genişleyebilen beş fonksiyonel bölüm ile aşağıdaki gibi
yapılandırılmıştır:
-Olay Komuta Sorumluları ve Komuta Personeli
- Müdahale/Operasyonlar Servisi Amiri
- Bilgi ve Planlama Servisi Amiri
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- Lojistik ve Bakım Servisi Amiri
- Finans ve Yönetim Servisi Amiri
Resmi kurtarma ekipleri de afet anında, günün saatine göre, toplu bulunulan kamu
alanlarına öncelik vermek durumundadır. Birçok nedenden dolayı, uzman arama ve kurtarma
ekiplerinin sanayi bölgelerine ulaşmaları zaman alabilir. Bu açıdan bakıldığında
tesislerimizde de etkin bir afet ve acil durum yönetimi aynı komuta sistemi, dil ve
yöntemlerinin kullanabilmesi ile birlikte basit fakat aynı organizasyon yapısıyla
gerçekleştirilebilmelidir. Organizasyonel yapı da, normal hallerdeki yapı ile uyumlu
olabilecek ve bu yapı hazırlanacak olan afet acil yardım planlarında yer alacaktır. Acil
durumlara müdahale ekiplerinin senkronize olabilmesi için de, ülke genelinde ve her seviyede
kurumlarımız için Olay Komuta Sisteminin yaygınlaştırılarak afet öncesi, sırası ve sonrasında
kullanılması sağlanmalıdır. Bu kapsamda tesislerimizde uygulanacak olan aynı olay komuta
sistemi uygulamada kolaylık ve önemli yararlar sağlayacaktır. Bu anlayışla kurumlarımızdaki
afet acil yardım planları da yeniden ele alınarak işler hale getirilmiş olacaklardır. Acil durum
organizasyonu, acil durum planına paralel olarak yürütülmelidir. Organizasyon kuruluşların
yapısına göre çok karmaşık veya çok basit olabilir. Aşağıda farklı büyüklükteki tesislere
yönelik OKS'ler için örnekler verilmiştir.
Afet mevzuatına göre (6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler
Tüzüğü) acil durum servislerinin hangilerinin ve kaç takım kurulacağı bellidir. Afet
mevzuatımıza göre bir yerde personelin mevcudu 200 ve üzerinde (yani büyük bir tesis) ise
aşağıdaki:

İkyardım □ • Sosyal Yardım □ • Teknik Onarım □ gibi temel acil durum
servisleri oluşturulması şarttır.
"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince teşkil
edilmesi gereken ekiplerden söndürme ekibi - itfaiye servisinin, ilkyardım ekibi - ilkyardım
servisinin karşılığıdır. Sanayi tesisleri hassas müessesler olarak kabul edildiğinden "Halk
Tarafından Yapılacak Teşkilatlanma Modeli" içinde değerlendirilemez. Bu nedenle Sivil
Savunma Planı yapmaları da zorunludur.
Bu durumda yeterli personele sahip büyük bir firmanın genel müdürlüğünde
aşağıdakine benzer bir OKS oluşturulabilir. Burada mevzuatın öngördüğü temel servisler ile
beraber onlara destek olacak ilave servislerin kurulması öngörülmüştür.
Vardiyalı üretim yapan tesislerde her vardiya grubu için ayrı ayrı personel seçilir.
Görevlendirilen personele görev ve sorumlulukları tebliğ edilir. Benzer şekilde yeterli
personele sahip büyük bir sanayi tesisinde aşağıdakine benzer bir OKS oluşturulabilir. Burada
da mevzuatın öngördüğü temel servisler ile beraber onlara destek olacak ilave servislerin
kurulması da öngörülmüştür.
Burada servis amirleri olarak Güvenlik Amiri, İş Güvenliği Uzmanı, Sivil Savunma
Amiri ve Çevre Koordinatörleri görev alabilir. Servislerin altında bulunan ekipleri oluşturan
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takımlar ise tesis çalışanları arasından uygun kişiler tarafından oluşturulabilir.
İlgili mevzuata göre (6/3150 sayılı tüzük) personel mevcudu 200'den aşağı olan (yani
küçük tesislerde) yerlerde en azından aşağıdaki servislerin kurulması zorunludur:
•

İtfaiye □ • Kurtarma • İlkyardım • Gerek duyulduğunda diğer servislerde

kurulabilir.
Personel mevcudu 100'den de aşağı olan (çok küçük tesislerde) yerlerde en az
aşağıdaki servislerin kurulması zorunludur:


İtfaiye • İlkyardım

Bu durumda daha az servisle temel ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir. Bu tür
tesislerde ise Olay Komuta Sistemi, Tesis Müdahale Ekibi (TME) gibi daha küçük bir ekip ile
organize edilebilir.
Olay Komutanı: Olay Komuta Sorumlusu veya Olay Komutanı, liderlik ile olay
müdahale mücadelesini yönetime sorumluluğuna ve otoritesine sahiptir. Afet anında
çalışması, ilk acil durum müdahalesine cevap verecek kişi olarak olay mekânına varması ile
otomatik olarak başlar. Bu görev genişletilip; olayın kompleksliği, uzunluğu ve şiddeti ile
bağlantılı olarak diğerlerine de verilebilir. Acil duruma müdahale servisleriyle iletişim içinde
olayın ve müdahalenin sınıflandırılmasını yapar ve acil durum müdahale organizasyonu için
gereken servisleri aktif hale getirir.
Olay komutanı diğer tüm acil durum görevlileri görev alıncaya dek tüm acil durum
müdahale sorumluluğunu üstlenir. Eğer vaka hız kazanırsa, ilave pozisyonlar ve kaynaklar
oluşturulup, sağlanır. Personelin belirlenmesinin, müdahale zamanı yetenekli kadronun
mevcudiyeti, olayın doğası ve görevin talep ettikleri üzerine kurulu olan Olay Komutanının
rolünü bağlar şekilde olduğu anlaşılmalıdır. Olay Komutanı, aynı zamanda Acil Durum
Yöneticisidir.
Diğer acil durum üyeleri aşağıdaki konularda yetki sahibi olabilirler:
• Acil durumun kısa ve uzun vadedeki etkilerini incelemek
• Tahliye veya tesisin durdurulma emirlerini vermek
• Tesis dışı veya medya ile temasta bulunmak
Komuta Personeli: Olay Komutanı aşağıda geçen rol ve sorumluluklara sahip olacak
bir komuta personelini hızlı bir şekilde görevlendirir;
Güvenlik Görevlisi: Operasyonların işlerliğini sağlamak için komuta merkezinin
güvenliğini □ sağlar. Ayrıca takımların güvenli hareket edip etmediklerinden emin olur.
Basın Sözcüsü: Medya ile irtibatta olur, gerekli bilgileri basına ve kamuoyuna iletir.
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Kurumlararası İlişkiler Görevlisi: İşbirliği halinde çalışan kurumlar ile ilişkilerden
sorumludur
Komuta Merkezi: Afet mevzuatına göre (6/3150 sayılı tüzük) her kurumda,
olağanüstü zamanlarda kurumda afetlere hazırlık, müdahale, sivil savunma faaliyet ve
hareketlerinin sevk ve idaresi için bir kontrol merkezi ve bu merkezde bir komuta servisi
kurulmalıdır.
Bu merkez, kurumun dış etkilere karşı en emniyetli yerlerinde veya sığınağında
bulunur. Bu merkezin başlıca görevleri şunlardır:
İkaz ve alarm haberlerini almak ve yaymak ile afet acil yardım planını devreye
sokmak Acil durum servisleri arasındaki haberleşmeyi, sevk ve idareyi sağlamak
Mahalli sivil savunma, afet yönetim merkezleri ve idare kademeleri ile irtibat ve
gerektiğinde karşılıklı yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak
Komşu kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi ve gereken hallerde karşılıklı
yardımlaşma ve işbirliğini sağlamak
NBC tehlikelerine ait haberleri değerlendirerek kurum çevresi içindekilere ve
bölgesindeki sivil savunma idare kademelerine bildirmek
Operasyonlar Servisi: Operasyonlar bölümü tüm müdahale eylemlerinden
sorumludur. Operasyonlar bölümü kendi içinde gruplara ayrılmıştır. (Örneğin; yangın,
arama kurtarma, acil tıbbi müdahale, kaynak yönetimi ve tehlikeli atıklar müdahale timi,
vb). Müdahale/Operasyonlar servis amirinin amacı afet veya acil durumla ortaya çıkan
duruma müdahale ederek kayıp ve zararların artmasını önlemektir. Müdahale/Operasyonlar
servis amiri, acil duruma ve afet acil yardım planlarına göre Olay Komutanına destek verir,
tüm saha operasyonlarını yönetir ve onlara kaynak sağlar. Özetle operasyon (müdahale)
servis amirinin görevleri şunlardır:
Olay komutanından acil durum hakkında bilgi alır.
İlave görevlendirmeler için gerekli olan personeli tespit eder.
Saha operasyonları için görevlere gerekli personeli atar.
Gerektiği şekilde olay komutanına sürekli olarak bilgi verir.
Tüm operasyonların kayıtlarını tutar.
Planlama Servisi: Planlama bölümü operasyonlara ilişkin bilgi toplar, analiz eder ve
genişletilmiş olay eylem planını hazırlar. Bu servis genel anlamda, mümkün olur olmaz,
iyileştirme birimi normal kaynak ve olanak işlevlerinin iyileştirilmesi için plan ve
prosedürleri geliştirmekten sorumludur. İyileştirme planlaması, tesisin üretime devam
edilebilmesi için gereklidir. Bu birim, temel yangın söndürme ve diğer güvenlik
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sistemlerinin restorasyonu ve oluşturulması, kamu hizmet sistemlerinin restorasyonu,
enkazların temizlenmesi ve güvenliği sağlayacak prosedürlerin başlatılması için öneriler
geliştirir. Personel ve görevlilerden çalışma mekânlarının yeniden oluşturulması istenebilir.
Yaşam alanlarının yeniden düzenlenmesi gerekebilir. Mevcut personelin tekrar görevine
atanması ve geçici personelin istihdam edilmesine ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca, tüm bunları
bir araya toplayarak müdahalenin etkinliğini değerlendirmek amacıyla bir toplantı da
yapılabilir.
Lojistik Servisi: Lojistik bölümü operasyonlar bölümünün kaynak taleplerini
karşılamakla sorumludur. Bu görev, spesifik ekipman ve malzeme satın almayı, müdahale
personeline haberleşme hizmetlerinin, gıda ve suyun sağlanmasını ve olayın gerektirdiği
ulaşımın gerçekleştirilmesini de içerir.
İlgili mevzuata göre (6/3150 sayılı tüzük) bu servis, bir servis amiri ve gerektiğinde
bir yardımcısı ile ortalama her 200 kişiye 4 kişi hesabı ile yeteri kadar personelden kurulur.
Bu personel; müessesenin büyüklüğüne ve özelliğine göre aşağıdaki hizmetleri görecek
şekilde teşkilatlandırılır:


Enformasyon kısmı



Acil gıda ihtiyacının sağlanması kısmı



Barındırma ve giydirme kısmı



Bu servisin başlıca görevleri şunlardır:


Tehlike sırasında personeli durum hakkında sık sık aydınlatmak, morallerini
kuvvetlendirmek, moral bozucu söylentilerin çıkmasını önlemek

Kurum personelinin ihtiyaç halinde geçici yedirme, giydirme, barındırma ve
haberleştirme hizmetlerini yapmak

Ailesinden ayrı düşen personelin, mahalli sosyal yardım servisi ile işbirliği
yaparak haberleşmelerini ve buluşmalarını sağlamak


Tehlike sonrası devrede kurum için ihtiyaç bulunan işçiyi tedarik etmek

Bakım ekibi, öncelikle gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılar. Büyük bir afet / olay
sonrası, en az 72 saat yetecek gıda ihtiyacı karşılanmalıdır. Bu birim, olay için gerekli
ekipman ve malzeme taleplerinin ulaştırılması ve kurulmasından sorumludur. Talep etme
prosedürlerini izler, talep eden kurum ile olaya maruz personelin isimleri, istekleri,
malzeme ve ekipman dağıtım için yer ve zamanları bir arada toparlar ve dosyalama
sistemini de kurar. Bu servisin amiri veya bu servisin varsa ulaştırma birimi, tesis
araçlarının temin edilmesini ve acil durumda kullanılacak benzin/mazot ihtiyaçlarını da
sağlar.
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Finans Servisi: Bu bölüm, acil durumun meydana getirdiği kısa ve uzun dönemli
finansal etkilerin belirlenmesi, malzeme ve ekipman kullanımına karşılık firmalara gerekli
ücret ödenmesi veya sonradan ödenmek üzere kayıt tutulması amaçlarına hizmet verir. Bu
birim sadece büyük afetlerde kurulup çalıştırılmalıdır. Bu servisin belli başlı görevleri
şunlardır:
Tazminatlar/Hak Sahipliği: Bu birim, kaza ve hak sahipliği uzmanlarına tüm
tazminatların yönlendirilmesinin genel idaresinden sorumludur.
Harcamalar: Bu birim, devletin ilgili kurumlarınca geri ödeme yapabilmesi için tüm
masraf bilgilerinin toparlanması, işlem ücret efektif analizi ve tüm ücret bedellerinin
sunulması ve masrafları azalt cı önerilerin yapılmasından sorumludur.
Personel Çalışma Süresi: Bu birim, personel çalışma süresi kaydını tutma ve
personel çalışma süresi kurallarına uygunluğunu sağlamakla sorumludur.
Tedarik etme: Bu birim, firmalarla olan kontratlara ait olan tüm finansal konuları
idare etme ve ekipman sürelerinin kayıtlarını tutma ile sorumludur. Firmalar ile önceden
anlaşmalı kiralama sözleşmeleri ve kontratları yapılması uygun olabilir.
Acil Durum Planlarının Yazılma Esasları ve Örnek Planlar □ Acil durum planı en
azından aşağıdaki plan bileşenlerini içermelidir:
Yönetici Özeti Yönetici özet kısmı, yöneticilere plan hakkında aşağıdaki konularda
özet bilgi sağlamalıdır:
Planın amacı
Firmanın/tesisin acil durum yönetim politikası Anahtar personelin yetki, görev ve
sorumlulukları Muhtemel acil durum türleri
Müdahale edici operasyonların nerelerde organize edileceği Acil Durum Unsurları
Planın bu bölümü, firmanın/tesisin acil durum yönetiminin temel unsurlarına
yaklaşımını kısaca açıklar. Bunlar:


Yönetim ve kontrol



İç ve dış kaynaklarla iletişimin sağlanması



Can güvenliği



Mal güvenliği



İş veya hizmet sürekliliği



Çevre sakinleri ve yerel kuruluşlarla karşılıklı yardımlaşma
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Mevcut durum tespiti


Müdahale planları (muhtemel etkilerin önlenmesi, ilk yardım, destek
paylaşımı, ...)


Risk kayıtlarının tutulması



Eski hale getirme



İdari düzenlemeler ve lojistik

Acil Durum Müdahale Prosedürleri / Talimatları / Planları CHBu prosedürler/
talimatlar/ planlar, firmanın/ tesisin acil durumlara nasıl müdahale edeceği ile ilgili detaylı
bilgiyi içerir. Mümkün olduğu ölçüde, üst yönetimin, birim yöneticilerinin ve personelin
kısa sürede değerlendirebileceği kontrol listeleri şeklinde hazırlanmalıdır.
Aşağıdaki durumlarda hangi faaliyetlerin yapılacağı belirlenmelidir:


İçinde bulunulan durumun değerlendirilmesi


Özellikle ilk üç gün boyunca çalışanların, müşterilerin, ziyaretçilerin,
ekipmanın, önemli □ dokümanların ve diğer araç-gerecin korunması

İşin sürdürülmesinin sağlanması Bir patlama, bombalama veya su baskını
gibi durumlarda da özel prosedürlerin/talimatların hazırlanması gerekebilir. Örnek olarak;


Çalışanların ve müşterilerin uyarılması



Personel ve diğer ilgili kişilerle iletişimin sağlanması



Firmadaki/tesisteki insanların tahliye edilmesi



Müdahale faaliyetlerinin düzenlenmesi



Olay komuta sisteminin kurulması ve işletilmesi



Patlama esnasında yangına müdahale edilmesi



Faaliyetin durdurulması



Önemli dokümanların korunması


verilebilir.

Onarım/eski hale getirme faaliyetleri konularında hazırlanacak prosedürler

Acil durum/kriz yönetiminin çalışmasını kolaylaştırmak, alınacak önlemlerin etkili
ve sistematik bir şekilde uygulanmasını temin ve kontrol etmek amacı ile muhtemel kriz
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durumunu karşılamak üzere önceden hazırlanması öngörülen ilave planlar ise;


Deprem Sonrası Müdahale Planı



İlkyardım Planı



Basın ve Halkla İlişkiler Planı



Çevre Koruma Planı



İnsan Gücü Temin Planı



Taşıma Aracı Temin Planı



Acil Akaryakıt Temin Planı



Acil İçme ve Kullanma Suyu Temin Planı



Acil İaşe Planı



Acil Finans Planı



Acil Satın Alma Planı



Hammadde Temin Planı



Sigorta Planı olabilir.

Acil Durumda Destekleyici Dokümanlar
1.Acil duruma müdahaleye katılacak personelin işteki ve iş dışındaki 24 saat
erişilebilecek telefon numaralarının listesi
2.Bina, tesis ve bazı ekipmanların yerleşim plan ve haritaları. Bu haritalarda
aşağıdaki detayların da yer almasında yarar vardır:
a. Su boruları, vanalar
b. Gaz boruları, vanalar
c. Elektrik şalterleri
d. Kanalizasyon sistemi
e. Her bir binanın konumu (binaların kullanım özellikleri belirtilmelidir)
f. Kat planları
g. Alarm düğmelerinin yeri
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h. Yangın söndürücüler
i. Yangın kontrol sistemleri j. Acil durum çıkışları
k. Merdivenler l. Kaçış rotaları
m. Girilmesi sakıncalı bölgeler
n. Tehlikeli maddeler (temizlik maddeleri ve kimyasalları içerecek şekilde) o.
Değeri yüksek malların stok yerleri
Malzeme, Araç-Gereç ve Servis Kaynaklarının Listesi: Acil durumda ihtiyaç
duyulabilecek araç- gereç, malzemenin listesi ve yerleri; komşu firmalarla ve kamu
kuruluşları ile yapılan yardımlaşma anlaşmaları.
1.

4.7. Acil Durum Yönetimi Kuralları
Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek
Kural 1: ADY, Afetlerin tümünü dikkate al. Kapsamlı ADY, Afet yönetimine
dikkat et.
Afetleri unutmak ve inkâr etmek değil; geçmişi de hatırlayarak, onların olası tüm
etkileri hayal edilmeli ve onlara karşı birey, aile, kurum ve toplum olarak hazırlanılmalı.
Deprem gibi tek tehlikeye odaklı olma- malıyız; Deprem gibi bir tehlikenin diğerlerini de
tetikleyeceği düşünülerek, tüm tehlike ve riskleri gerektiği kadar dikkate alıp onlara karşı
hazırlanılmalı. Ayrıca eskiden beri bilinen afetlerin yanı sıra, yeni gelişen çevresel,
teknolojik, biyolojik ve sosyolojik afetlere de dikkat edilmeli.
Kural 2. Sadece müdahaleye değil, zarar azaltma hazırlığa (Risk Yönetimi ve
Kriz Yönetimi odaklı Bütünleşik Acil Durum-Afet Yönetimine) daha çok önem ver
Sadece afet yönetiminin müdahale ve iyileştirme evrelerinden oluşan kriz
yönetimine değil; kriz yönetimindeki çalışmalara duyulacak olan ihtiyacı en aza indirmek
üzere daha çok zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarından oluşan risk yönetmine ağırlık
verilmeli. Artık Türkiye bir afet sonrası yıkım ve yara sarma sarmalından çıkmalıdır. Bunun
için modern afet yönetimi sisteminde olduğu gibi, müdahale ve iyileştirme çalışmalarından
oluşan kriz yönetiminden daha çok, yaygın eğitimle zarar azaltma ve hazırlık
çalışmalarından oluşan risk yönetimine önem ve ağırlık verilmelidir.
Kural 3. Doğa olayları ve tehlikelerin oluşumu ile ADY/ Afet Yönetimini
birbirine karıştırma.
Afetlere neden olan doğa olayları ve afet yönetimi çok farklı uzmanlık alanlarıdır.
Ayrıca halk, sadece afetlere neden olan tehlikelerin kendisini tartı ş- mamalı; toplumun
zarar görebilirliğini, zarar görebilirliğin altında yatan temel nedenleri, bunları ortadan
kaldırmanın yol ve yöntemlerini ve doğal olayların bir afet veya felakete dönüşmesini
engelleyici zarar azaltma ve hazırlık gibi afet yönetimi çalışmalarına yoğunlaşmalıdır.
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Kural 4. Katılımcı ol ve ekip çalışması yap, ortak akıl ve ortak başarının
peşinden koş.
Afet yönetiminde başarı için, dışlayıcı olmamak; ekip çalışmasını öne çıkartmak,
her seviyede tüm birey, birim, kurum ve kuruluşların katılımını teşvik etmek esastır.
Parolamız: "Türkiye’deki herkes afetlere hazır olduğunda, Türkiye afetlere hazır olacaktır."
olmalıdır. Bunun için de, Afet Yönetimi, doğal afetlerden terörizme kadar tüm acil
durumlar ve acil durum yönetiminin dört evresi ile ilgili tüm konulara ait kaynakları, halkı,
STK'ları, yerel yönetimleri ve tüm sektörleri içermelidir.
Kural 5. Çalışmaları bir sitem dâhilinde ve bir bütün olarak gerçekleştir.
Dağınık afete hazırlık çalışmaları yerine; bir sistemin ve bütünün bir parçası olarak
afet öncesi, anı ve sonrasına ait hazırlık ve çalışmalar eşgüdüm içinde gerçekleştirilmelidir.
Bütünleşik afet yönetiminin, dört evresindeki çalışmaları bir defaya mahsus olarak
düşünmemek; bu döngüsel yapıyı sürekli olarak kontrol ve koordine etmek ile birlikte
güncellemek gerekir.
Kural 6. Afetlere hazırlığı bireyden, evden, kurum ve yerelden başlat.
Halk, büyük ölçüde bölgelerinin dışından gelebilecek olan resmi ekip ve yardımlara
muhtaç bırakılmamalı. Halkı, "Afetlere hazırlık evden başlar" anlayışı ile birlikte para ve
mevzuata da çok fazla takılmadan, afetlerin ilk saatlerinde afetten korunması ve kendi
kendine yeterli olması için mümkün olduğunca hazırlanmalı. Bireylerin afet anında tüm
tehlikelerden korunabilmesi için de, birincil davranış şekilleri öğrenilmeli ve periyodik
olarak egzersizler ile benimsenmelidir. AFAD ve yerel yönetimler başta olmak üzere iş
sektörü ve STK'lar işbirliği ile yerel afet gönüllülüğü (YAG) sisteminin oluşturulmasına
destek verilmelidir
Kural 7. Bazı afetler için tahmin ve erken uyarıya önem ver.
Afetler ortaya çıktıktan sonra onlara hazırlıksız bir şekilde tepki göstermek yerine;
insanların tehlikelere karşı, zamanında ve gerektiği gibi davranmalarına imkân tanıyacak
şekilde haberdar edebilmek için teknolojik ve meteorolojik afetlerin tahmin ve erken
uyarılarına ağırlık ve önem verilmelidir.
Kural 8. Güvenli bir yaşam tarzı geliştir.
Periyodik afet eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarının, sadece 20-30 yılda bir
ortaya çıkabilen bir büyük afet için değil; birey olarak insanın tüm yaşamı boyunca normal
zamanlarda da tüm afet ve acil durumlarda kendilerini, ailelerini ve mallarını koruyabilmesi
ve güvenli bir yaşam sürebilmesi için gerekli olduğu görülmelidir. "Ağaç gençken eğilir"
prensibinden hareketle özellikle okul-öncesi yaştan başlayarak ilköğretim yaşındaki çocuk
ve gençlere eğitim ve öğretimin her aşamasında (sigara içilmemesi, emniyet kemerinin
takılması, akran baskısına karşı hayır diyebilme vb.) afet kültürünün oluşmasına destek
verecek eğitim, tatbikat vb. her türlü faaliyete acilen önem verilmeli.

80

Kural 9. Evrensel bilgi ve standartları takip et.
Afet ve acil durumlarda birey, kurum ve toplumların kendi başlarına neleri
yapabileceklerinin belirlenmesi ve bunların uygulayarak öğretilmesi için gerekli olan afet
acil yardım planları, afet bilinci ve eğitimi vb. konularda evrensel standart, bilimsel esas ve
ölçüler takip edilmeli ve bunlardan taviz verilme-eli; "bana göre" gibi bilimsel tabanı
olmayan kişisel görüş ve önerilere asla itibar edilmemelidir.
Kural 10. Ortak organizasyon, fikir, mesaj dil geliştir.
Afet yönetimi çalışmalarının bölge ve ülke genelinde eşgüdümünün başarılı bir
şekilde gerçekleştirilmesi için, Modüler Organizasyon, Bütünleşik İletişim ve Birleştirilmiş
Komuta Yapısının geliştirilecek afet yönetiminin dört evresinde kullanılacak ortak bir
yönetim şeklinin, dil ve fikir birliğinin sağlanması gerekir. Bu birlik, ülkemizde ulusal
düzeyden en küçük idari birime kadar, kamu, özel sektör ve gönüllü kuruluşlar için de
geçerli olmalıdır.
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5. ACİL DURUM YÖNETİMİ MODELLERİ VE UYGULAMALARI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

ABD’de acil durum yönetimi nasıldır?

2.

Japonya’da acil durum yönetimi nasıldır?
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Anahtar Kavramlar


ABD’de acil durum yönetimi



Japonya’da acil durum yönetimi
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5. Acil Durum Yönetimi Modelleri ve Uygulamaları
Araştırma ve Uygulama Bilişim Merkezi’nde yaptıkları çalışmalarda, 1 Ocak 1975 ile
31 Aralık 1994 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde doğal tehlikeler yüzünden
24.000’den fazla insanın öldüğünü (yaklaşık haftada 23 kişi) ve yaklaşık 100.000 kişinin
sakatlandığını (ayda 385) tahmin etmektedirler. Aynı süre içerisinde, yaklaşık olarak 500
milyar dolarlık zarar (haftada yarım milyar dolar) hesaplanmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri doğal, teknolojik ve çatışma kaynaklı çok geniş ölçekli
felaketler yaşamaktadır. Aşağıdaki tehlikeler listesi olası felaket türlerinin tamamını değil
ancak çoğunu kapsamaktadır. Listede ABD’de karşılaşılan tipik tehlikeler yer almaktadır
(FEMA 1999b Oct 1; FEMA 1999b Sept, 1; Sylves, 1998, 37).
Toprak kayması

Kasırgalar

Bombalama tehditleri

Kar fırtınaları

Bina bombalamaları

Çamur ve toprak kaymaları

İç karışıklıklar

Toplu hasar veren olaylar

Baraj taşmaları

Nükleer santral kazaları

Kuraklıklar

Terörizm

Çevre felaketleri

Tayfunlar ve rüzgâr fırtınaları

Salgın hastalıklar

Taşımacılık kazaları

Patlamalar

Silah depolama tesisleri

Yangınlar

Uçak kazaları

Sel baskınları

Köprü

Dolu yağışları

Atık kazaları

Endüstrideki tehlikeli maddeler

Baraj ve köprü kazaları

Tehlikeli madde taşıma kazaları

Amerika Birleşik Devletlerinde acil durum yönetimi alanının gelişmesinin en önemli
nedeni olarak ülkedeki doğal ve doğal olmayan olayların çokluğu ve yarattığı kayıpların
ekonomik olarak büyüklüğü gösterilebilir. Bunun dışındaki örgütsel nedenler aşağıda
sıralanmıştır (Sylves 1998, 11-12)
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Hükümetin acil durumlardaki çalışmalara katılımının birçok nedeni vardır. Bunlardan
dört neden öne çıkmaktadır. Birincisi, acil durumlar yaratan olaylar, şiddetli çok ağır sosyal
problemlere neden olabilirler. Bu olayların ekonomik, fiziksel ve duygusal bedelleri o kadar
yüksek seviyelere ulaşabilir ki bunlar göz ardı edilemez veya küçümsenemez hale gelebilir.
İkincisi, acil durumlar yoğun bir şekilde politize edilmiş olaylar olabilirler. Bunlar,
yöneticilerin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada istek ve yetenek derecelerini açığa
çıkarırlar. Üçüncüsü, acil durumlar, çok önemli sembolik elemanlar da içerir. İnsanlar bu
olayları, çok kötü, hayatı tehdit edici ve kontrollerinin dışında görürler. Son olarak, çoğu acil
durumlar, özellikle de çok kötü olanlar özel sektörün ele alamayacağı veya almayacağı
problemlere yol açabilir. Bu olaylarla ilgili çalışmalar bir kamu malı ya da ortak malın
özelliklerine uyar (Schneider 1995, 18).

5.1. ABD Ulusal Acil Durum Yönetimi Çerçevesi
Birleşik acil durum yönetim yetkilileri, politikaları, prosedürleri; yerel, eyalet ve
federal hükümetin yanı sıra gönüllü kuruluşların, özel sektörün ve uluslararası kuruluşların
kaynakları, büyük bir felaket veya acil durumun ardından sağlanan yardımın çerçevesini
oluşturur. Bu çerçeve şekil 1’de verilmiştir (FRP 1999, 2). Bu çerçeve içerisinde federal
yönetim, eyalet ve yerel yönetimin yardım çabalarını desteklemek için personel, malzeme,
erzak, tesis ve yönetimsel danışmanlık hizmeti sunabilir. Bu kaynakları sağlamada, federal
statüdeki çeşitli otoriteler ve kurumlar sorumlu tutulmuştur.
Şekil 1. ABD Ulusal Acil Durum Yönetimi Çerçevesi

ABD’de felaketler yerel seviyede halledilir, bunlara gerektiğinde sırasıyla eyaletler ve
hükümet yardım eder. Yerel seviyelerde başlayan çalışmalar, önceden belirlenmiş prosedürle
eyalet seviyesine ulaşır ve oradan da federal hükümete 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 almaya çalışmazlar. Bu üç yönetim seviyesi de koordineli bir şekilde, birleşik acil
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durum yönetim prosedürleri geliştirirler ve acil durumlardan kurtulma çalışmalarına katılırlar.

5.1.1. Acil Durum Yönetiminde Federal Hükümetin Rolü
ABD’de acil durum yönetimi için yapılan federal çalışmalar başkalarının çalışmalarına
destek olmak üzeredir. Çoğu felaketle federal hükümet ilgilenmez, acil durumlarla ilgili esas
sorumluluğu yerel yönetimlerle eyalet yönetimleri üstlenir. Federal hükümetin rolü 1950’den
itibaren artmıştır. Amerikan acil durum yönetimi paylaşılmış yetkiye dayanır, yukarıdan
aşağıya inen kumanda kontrol sistemine dayanmaz. Onun yerine alttan yukarıya giden yerel
siyasi alt bölümlerin (ör: şehirler, kasabalar ve ufak yerel birimler) acil durum yönetiminden
sorumlu oldukları bir yaklaşım vardır (Şekil 4).
Şekil 2. ABD’de Felaketin Şiddeti ile Yerel Eyalet ve Federal Müdahale
İlişkisi

Elli eyaletin ve Amerikan cumhuriyetlerinin her birinde bir tür acil durum yönetim
kurumu vardır. Bu kurumların, etkin bir biçimde organize olmaları ve güncellenmiş ve
geliştirilmiş acil durum planları, tesisleri ve malzemeleri olması beklenir. Federal finansal
yardım alabilmek için, her eyalet mutlaka yerel acil durum yönetim programlarını destekleyen
ve kolaylaştıran bir eyalet acil durum yönetim programı yürütmeleri zorunludur (Waugh
2000,34).

5.1.2. ABD’de Acil Durum Yönetimi İle İlgili Yasal Düzenlemeler
ABD’de felaket kanunlarının gelişimi incelendiğinde, federal hükümetin çalışmalara
katılım seviyesinin ve alanının önemli ölçüde değiştiği görülmektedir. Afetle ilgili
çalışmalarda, yakın bir döneme kadar sorumluluk kabul etmeyen bir trendden daha fazla
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sorumluluk almaya dönük bir trend gözlenmektedir (Sylves 1998, 77).
1950 Sivil Savunma Kanunu
Soğuk savaşa ve Birleşik Devletlere yapılabilecek bir nükleer saldırıya tepki olarak,
1950 yılında Federal Sivil Savunma Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun, sivil savunma
programları aracılığıyla toplumu nükleer saldırıdan ve sonrasında oluşacak radyoaktif
serpintiden korumayı amaçlıyordu. Bu amaçlara hizmet etmek için program; sığınma, acil
durum uyarı sistemi ve tahliye planları üzerinde yoğunlaşmıştı (TEMA 2003; Sylves 1998,
77).
Sivil Savunma Kanunu’nun ADY politikalarına iki önemli etkisi vardır. Yasa ilk kez
insan-yapımı tehlikelerin, en az doğal tehlikeler kadar hasar verici olabileceğini kabul
etmiştir. Bu durum, ADY ilgili çalışmalar yapan kurumların amaçlarını, bütçelerini ve genel
işleyişlerini uzun yıllar boyunca etkilemiştir (Sylves 1998,78).
1950 Felaket Yardımı Kanunu
Bu kanun ABD’deki felaket yardımının doğasını değiştirmiştir. 1950 Felaket Yardımı
Kanunu (Sylves 1998, 78; FEMA 1999a Oct, 8):
1. İlk kez, Federal kaynakların (hükümet) bir felaket anında yardım etmek için
kullanılabileceğini ve kullanılması gerektiğini belirtmiştir.
2. Özel yasalara ihtiyaç kalmadan sadece başkanın kararıyla hükümet yardımını daha
kolay ulaşılır hale getirmiştir.
3. Yerel yönetimlerin ve eyaletlerin yardım talep edebilecekleri standart bir prosedür
belirlemiştir.
Günümüzde halen uygulamakta olan Felaket Yardımı Kanununun, 1950’deki Felaket
Yardımı Kanununun biraz daha genişletilmiş bir şeklidir. Yönetimlerin felaketlere yardım
şeklinin çerçevesini bu kanun çizmiştir. Kanunun ana maddeleri, felaket politikaları ve
felakete uğrayanlara para yardımına ilişkin düzenlemelerdeki etkisini sürdürmektedir. Bu
yasa, kongreye ihtiyaç olmadan sürekli olarak felaket yardımı almayı sağlamıştır. (FEMA
1999a Oct, 8; FEMA 2002a, 3).
1974 Felaket Yardımı Kanunu
Yönetimsel felaket politikasının gelişimi 1970’lerde de devam etmiş ve bu
değişikliklerin birçoğu 1974 Felaket Yardımı Kanunuyla ve sonraki düzenlemelerle
sağlamlaştırılmıştır. Aşağıda kanunun bir kaç özelliği yer almaktadır (Sylves 1998, 80):
1. Bireysel ve aile ödeneği programını başlatmıştır; bu program eyalet yönetimindeki
programlarda gerekli olabilecek paranın %75’ini karşılamaktadır;
2. Felakete müdahale etmenin dışında, onları hafifletmek için de çalışmalar yapacak
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kurumlar oluşturmuştur;
3. Gelecekteki felaketleri önleyecek stratejiler geliştirmeleri amacıyla yerel
yönetimlere, eyaletlere ve federal kuruluşlara görev yüklemiştir ve;
4. Yönetimlerin çabalarının belirli bir tip felaketle mücadele etmek yerine, farklı
tehlike türleriyle baş edebilecek tarzda olmasının önemini vurgulamıştır.
Robert T. Stafford Felaket Yardımı ve Acil Durum Desteği Kanunu
Günümüzde felaket yardımı sağlamak için gerekli olan yetki 1988 yılında değiştirilen
Robert T. Stafford Felaket Yardımı ve Acil Durum Desteği Kanununa dayanır. Bu yasa,
felaketler sonucunda ortaya çıkan hasarları ve acıları azaltmadaki sorumluluklarını
yapabilmeleri için, federal hükümetlerin düzenli ve sürekli bir şekilde yerel yönetimlere ve
eyaletlere destek olmasını amaçlamaktadır. Stafford Kanunu başkana büyük felaket veya acil
durum ilan etme yetkisi verir, geniş haklılık kriterleri belirler ve başkanın yetki verebileceği
felaket türlerini belirtir. ABD’deki, ADY ile ilgili kanunlar incelenirken, federal yönetimin,
kamu sektörü sorumluluğunun büyük oranda arttığı ortaya çıkmaktadır.
Başkanlık Büyük Felaket ve Acil Durum Bildirisi
Başkanın büyük bir felaket ya da acil durum karşısında acil durum ilan etmesi,
başkanlık büyük felaket ve acil durum bildirisi olarak adlandırılır ve kısaca “başkanlık
bildirisi” olarak bilinir. Başkanlık bildirisinin en önemli işlevi federal yardıma izin
vermesidir. (Sylves 1998, 54). “Beyaz Saray Paketi”, bir valinin başkanlık bildirisi istemesi
üzerine, başkanın karar verebilmesi için hazırlanmış olan dokümanlara verilen addır. Beyaz
Saray Paketi, başkana, valinin istemini “onaylama” ya da “geri çevirmeye” karar vermeden
önce yaralanacağı bazı bilgiler sunar. (FEMA 2002b, 7);
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Şekil 3: ABD’de Başkanlık Bildirisi Süreci

Geri Çevirme, hükümetin valiliğin büyük felaket ya da acil durum bildirisi isteğini
kabul etmediğini belirten bir harekettir. 1 Ocak 1953’den, 18 Ağustos 1994’e kadar olan
başkanlık bildirisi isteklerinin yaklaşık %66.2’si kabul edilmiş ve %33.8 ise geri çevrilmiştir
(Sylves 1998,55).

5.1.3.Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (FEMA)
ABD’de, Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu (Federal Emergency Management
Agency-FEMA) 1979 yılında felaket hafifletme, acil duruma hazırlıklı olma, müdahale etme
ve acil durumdan çıkma için yürütülen bütün federal çalışmaların tek bir çatı altında
toplanması amacıyla kurulmuştur.
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 2002 Sep). FEMA’nın kurulmasıyla birlikte, 1974 yılında
kabul edilen Felaket Yardımı Kanununun başkana verdiği yetkilerin birçoğu FEMA
başkanına aktarılmıştır.
FEMA’nın kuruluşu tehlike hafifletmenin ve hazırlıklı olmanın önemini öne çıkarmış
ve acil durum yönetimine tepkisel bir yaklaşım yerine önlemsel bir yaklaşım getirmiştir.
Yasal düzenlemeler FEMA’nın temel görevi olarak aşağıdakileri yapması için yetki vermiştir:
1. Hükümet kaynaklarını harekete geçirme;
2. Hükümet çalışmalarını eyaletlerler ve yerel yönetimlerle koordine etme;
3. Felaketlerle mücadele ederken kamunun ve özel sektörün çabalarını yönetime.
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FEMA’nın eşgüdüm rolü onun, acil durum yönetimine rehberlik etmede farklı
seviyedeki yönetim kademeleriyle ve çeşitli kurumlarla olan ilişkilerini içerir. Stafford
Kanunu, federal acil durum yönetimi ve acil durum hazırlığı sorumluluğunu FEMA’ya
vermiştir. FEMA, federal acil durum hazırlığı, planlama, yönetim ve felaket yardımı
fonksiyonlarını koordine etmekte birinci derece sorumludur. FEMA aynı zamanda federal
felaket yardımı politikasını oluşturmaktan da sorumludur. Bu rol altında FEMA, Federal
Tepki Planı (FTP) geliştirmeye ve sürdürmeye liderlik etmektedir (FRP 1999, 2).
Şekil 4. ABD-Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu Örgüt Yapısı

5.1.4. Federal Tepki Planı
Federal Tepki Planı (FTP) büyük bir acil durumda Eyalet yönetimlerinin ya da yerel
yönetimlerin etkili bir biçimde hayat kurtarma, kamu sağlığını, güvenliğini ve mallarını
koruma ve toplumları eski haline getirme işlevlerini yerine getiremediği durumlarda onlara
yardım etmek üzere federal hükümetin Robert T. Stafford Felaket ve Acil Durum Yardımı
Kanunu’nu nasıl uygulayacağını ana hatlarıyla belirtir. FTP aralarında Amerikan Kızıl Haç
örgütünün de bulunduğu, bir büyük felaket veya acil durum sonrasında Başkanlık bildirisini
takiben Hükümetin çalışmalarına yön veren 27 Federal bölüm ve kurumun politikalarını,
planlama varsayımlarını, operasyon içeriğini, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını ve
sorumluluklarını tanımlar (Witt, Federal Response Plan 1999, iii).
FTP’nin amacı hayat kurtarmak, kamu malını ve sağlığını korumak, her türlü acil
duruma karşı güvenliği sağlamak için federal bölümlerin yeteneklerini birleştirerek felaketlere
daha koordine bir federal müdahale sağlamak ve daha iyi acil durum hizmeti vermektir
(Sylves 1998, ???). FTP federal kurumlar arası müdahale timlerini organize etmekte Olay
Komuta Sistemi (OKS) yaklaşımını kullanır. FTP bu örgütsel yapıyı desteklemekte bir
hareket planı olarak görülebilir. FTP her birinden sorumlu olan lider konumunda bir kurumun
başında bulunduğu 12 acil durum destek fonksiyonundan (ADDF) oluşur:
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1. Ulaştırma: Acil durum müdahalesinde, iyileştirmede ve yardım edenlere gerekli
olan ulaşım kaynaklarının kullanımını organize etmek.
2. İletişim: İletişim desteği sağlar ve bunları kontrol eder. Gereken yerlerde geçici
iletişim desteği oluşturur.
3. İmar İşleri ve Mühendislik: Afet sonrası yaşam kurtarma ve yaşam koruma ile
ilgili ihtiyaçlar için yardımcı olur. Teknik öneri ve değerlendirme, mühendislik hizmetleri,
yapım, yönetim ve gözetimi, acil durum kontratları, atık su sistemi ve su temini için gereken
acil durum onarımları ve emlak danışmanlığı desteklerini kapsar.
Şekil 5. Federal Tepki Planının Yapısı (FRP 1999, 5):

4. Yangın Söndürme: Yangın söndürme çalışmalarını yönetir ve koordine eder. Bu
çalışmalar yangınların belirlenmesi ve söndürülmesini, gerekli personel, alet ve ihtiyaçların
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teminini içerir.
5. Bilgilendirme ve Planlama: Olası ve gerçekleşmiş bir acil durum veya afet
konusunda bilgileri toplar, işler ve duyurulmasını sağlar.
6. Halk Sağlığı (Kitlesel Bakım): Barınakların temini, kitlesel beslenme, yardım
malzemelerinin dağıtımı faaliyetlerini kapsar.
7. Kaynak Desteği: Lojistik ve kaynak desteği sağlar. Acil durum malzemeleri, büro
araç gereçleri, iletişim araçları, anlaşma ve ulaştırma hizmet ve personelini kapsar.
8. Sağlık Hizmetleri: Afet ya da acil durumdan etkilenenlerin sağlık sorunları ve tıbbi
ihtiyaçlarını belirleme ve karşılama konusunda destek sağlar.
9. Arama ve Kurtarma: Enkaz altında kalmış kişilerin kurtarılması ve acil tıbbi
müdahale yapılması konusunda destek sağlar.
10. Tehlike Maddeler: Olası veya gerçekleşmiş tehlikeli madde kaçağı veya
boşalması durumunda müdahale amaçlı destek sağlar.
11. Gıda ve İçecek: Bir afet sonrası yiyecek, su ve buz ihtiyaçlarını tanımlar; uygun
yiyeceklerin elde edilmesini, geçici depolama alanlarına ulaşımın düzenlenmesini, su ve
yiyeceklerin dağıtımını kapsar.
12. Enerji: Acil durum müdahale faaliyetlerini desteklemek ve toplum hayatını
normale döndürmek üzere elektrik ve yakıt bulunması konusundaki çabaların
koordinasyonuna yardımcı olur. Yakıt ve enerji kıtlıklarına karşı çözüm politikaları oluşturur.
ADDF’lerin görevlerini yürütmede birbirlerine destek olmaları beklenir. Her ADDF
yetkilerine, kaynaklarına ve imkânlarına göre belirli bir fonksiyonel alana atanmış öncelikli
bir kurum tarafından yönetilir. Diğer kurumlar fonksiyonel alanı desteklemek için kaynak ve
imkânlarına göre bir ya da daha çok ADDF’yi desteklemekle görevlendirilir.

5.1.5. Acil Durum Yönetiminde Eyaletlerin Rolü
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).
Eyalet Valilerin Acil Durum Rolü
Valiler, eyalet yöneticileri olarak kendi eyaletlerindeki felaketlere ve acil durumlara
müdahale edebilecek belirli acil durum gücüne sahiptir. Ellerinin altında eyalet acil durum
yönetim kuruluşları, diğer eyalet destek kuruluşları ve eyaletin askeri gücü vardır. Eyalet
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felaket bildirisi yayınlamak veya felakete karşı eyaleti harekete geçirmede sorumlu yetkili
validir. Çoğu eyalette valinin acil durum ya da felaket ilan etmesi felaket ve acil durum
yardımı harcamalarını başlatmak için yeterlidir. Birçok eyalette bu ilan eyalet acil durum
tepki planını harekete geçirir. (Sylves 1998, 121-122).
Valiler ve Acil Durum Bildirileri
İhtiyaç duyulması halinde, valiler, bir emir veya bildiriyle, eyalet felaket bildirisini
yürürlüğe koyar ve eyaletlerinde acil durum ilan edebilir. Acil durum yönetiminde valilerin
oynadığı rol özetle;
• Acil durum yönetiminden sorumludur.
• Eyalette acil durum ilan etmek ve acil durumu sonlandırmak
• Eyaletin felaket müdahalesini idare eder.
• Eyaletin ulusal muhafız gücünü idare eder.
• Federal yardım istemede tek yetkilidir.
• Eyaletlerarası ortak yardım anlaşmalarını imzalar.
Acil Durum Yönetimi Eyalet Müdürlükleri
Eyalet acil durum yöneticileri eyalet yönetiminin sahip olduğu kaynakları, yerel
yönetimlere acil durum ve felaketlere müdahale etmek ve onlardan kurtulmaları amacıyla
ihtiyaç duyduklarında vermek üzere, acil durumlara hazırlamaktan ve onların harekete
geçirilmesini ve kullanımını koordine etmekten sorumludur (FEMA, 1999c September,3-4).
Eyalet acil durum yönetimi kurumlarının yapısı ve yeri hakkındaki bir inceleme, 44 eyalette
acil durum yönetim müdürünün vali tarafından atandığını gösterir. Kurumların
konumlandırılması eyaletlere göre farklılık gösterse de, acil durum yönetim müdürü 19
eyalette valiye, 19 eyalette eyalet başsavcısına, 6 eyalette de kamu güvenliği sekreterine
bağlıdır (Sylves 1998).
Eyalet Tepki Planlaması
Eyalet Tepki Planı doğal ve teknolojik felaketlerde veya çatışmalarda yapılması
gerekenleri içeren bir dokümandır. Her eyalet, doğal ya da teknolojik felaketlerde veya
nükleer saldırılarda yapılması gereken hareketleri belirleyen bir acil durum operasyonları
planı kullanır. Planlar, önceden belirlenmiş tahminlere, amaçlara ve mevcut olanaklara
dayanarak yetkileri, ilişkileri ve hangi hareketin kimin tarafından, ne zaman ve nerede
yapılacağını belirler (FEMA, 1993 Sept., 2-11). Felaketlere müdahale etmede eyalet askeri
gücü de rol oynar. Valiler doğal felaketlerde yardımcı olmaları için eyalet askeri gücünün
belirli bir kısmını sıklıkla harekete geçirirler. (Minnesota Disaster Management Handbook,
2002, 33).
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5.1.6. ABD’de Yerel Acil Durum Yönetimi
ABD’de yerel yönetim acil durum yönetiminin kalbidir. Yerel yönetimler ister kentler,
şehirler, bucaklar, kasabalar veya kırsal kesimler olsun, acil durum yönetiminde merkezi
örgütlerdir; çünkü bir felaket sonrası müdahale etmek de dâhil, yerel yönetimler kamu
güvenliğinde birincil sorumluluğa sahiptirler ve bu yüzden bir felakete ya da felaket tehdidine
ilk acil durum müdahalesini yapan kuruluşlardır. Yerel yöneticiler, kendi imkânlarının
felaketle baş etmede yetersiz kalacağına inanıyorlarsa, acil durum ilan etmeye ve eyalet
yardımı istemeye yetkilileri vardır. Çoğu zaman yerel yetkili yasaya dayanarak acil durum
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.
FEMA'nın eğittiği ve gerektiği anda ihtiyaç bölgesine göndermeye hazır tuttuğu
binlerce profesyonel, gönüllü veya afet anında acil durumlara müdahale ekiplerinde geçici ve
ücretli olarak çalışan afet yardım görevlisi bulunmaktadır. Bu ekiplerin esas görevi, doğrudan
kurtarma çalışması yapmak ve gruplar arasında eşgüdümü sağlamaktır. Bu görevliler,
afetzedelerle görüşmekten binalardaki hasarı saptamaya, halka telefonla bilgi vermekten
resmi merkezlerle iletişim kurmaya, bilgisayarlara veri girmekten basın ve Kongre ile
ilişkileri yürütmeye kadar birçok alanda görev üstlenmektedir.
Yerel yönetimlerde acil durum yönetim personeli çok çeşitlidir (Sylves, 1998, 139):
• Kısmi zamanlı, bedava çalışan gönüllüler.
• Tam zamanlı gönüllüler, çok az maaş alırlar.
• Tam zamanlı tek kişilik dükkânlar, ya çok az, ya da iyi maaş alırlar.
• Tam zamanlı çalışan çok iyi personele sahip kuruluşlar.
Yerel Acil Durum Yöneticisinin Rolü
ABD’de birçok bölgede ve orta ile büyük ölçekli şehirlerin çoğunda bir acil durum
yönetim örgütü ve programı vardır. Daha kalabalık ve felaketlere daha açık bölgelerde
genellikle tam zamanlı ve kendisine para ödenen personel görev yapar. Daha ufak yerleşim
birimlerinde sadece kısmi zamanlı çalışan bir acil durum yöneticisi veya gönüllü bir acil
durum yöneticisi vardır.
Yerel acil durum yönetim kuruluşları az kaynağa sahip, kısmi zamanlı gönüllülerden,
az yetkisi olanlardan çok yetkisi olana, konuyla ilgili bilişim teknolojisine sahip olan yüksek
derecede profesyonel kurumlara kadar değişmektedir. Genel trend acil durum yönetim
ofisinin başında tam zamanlı görev yapan uzmanların yer almasıdır (FEMA, 1999d Sept., 7).
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5.1.7. Yerel Acil Durum Hizmetleri Kurumları
Herhangi bir felakette kurum görevlilerinin çabalarını etkili bir biçimde koordine
edebilmeleri, kaynakları etkin olarak kullanabilmeleri ve felaket kurbanlarına yardım
edebilmeleri için, rollerini çok iyi anlamaları gerekir. Hiç bir kurum bir felaketi etkili bir
şekilde tek başına çözemez. Amerikan sisteminde müdahale çalışmaları polisin, itfaiyenin,
acil durum tıbbi personelinin, kamu sağlığı ve kamu işleri görevlilerinin ve daha birçoklarının
kaynaklarını ve uzmanlıklarını gerektirir. ABD’de felaketle mücadele mevcut bu kurumlara
yüklenmiştir. Genellikle bu kurumlar yerel yönetimin geleneksel birimleridir ve yerel
yönetimlerin var olma nedenlerinden biridir (Sylves 1998, 148):
1. İtfaiye Bölümleri
2. Güvenlik Güçleri:
3. Acil Durum Tıbbi Hizmetleri
4. Finans Bölümü
5. Kentsel Faydalı Hizmetler
6. Kamu İşleri Bölümü
7. İnsan Kaynakları Ofisi
8. Bina İnceleme Bölümleri
9. Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar

5.1.8. ABD’de Acil Durum Yönetiminde Gönüllü Kuruluşlar
Amerikan acil durum yönetiminde üçüncü sektör olarak adlandırılan ve kar amacı
gütmeyen örgütler, gönüllü organizasyonlar, meslek birlikleri ve akademik kurumlar, toplum
hizmet grupları ve kilise grupları acil durum yönetiminin her aşamasında önemli rol oynarlar.
Genellikle, bir felaket sonrasında yardım sağlayan gönüllü kuruluşlar, İngilizce gönüllü
kuruluşlar (Voluntary Agencies) kelimesinin kısaltılmışı olan VOLAG kelimesiyle anılırlar.
Gönüllü kuruluşların birçoğu toplumun geneli için gerekli olan, kamu yararı gözeten
kuruluşlardır.
Gönüllü kuruluşlar, kar amacı gütmeyen, topluma hiç bir ücret almadan ya da sadece
yaptığı hizmetin maliyetini karşılayacak kadar ücret alarak hizmet veren kuruluşlardır.
Gönüllü kuruluşlar için gerekli olan finansal destek genellikle bağışlardan, anlaşmalardan ve
ödeneklerden gelir. Gönüllü kuruluşlar yasal olarak federal verginin dışında tutulmuşlardır
(Sylves 1998,
Gönüllü kuruluşlar genelde olay yerine en önce gelen ekiplerdendir. Çoğu ekip toplum
bazlı olduğu için çok çabuk harekete geçebilmekte ve felaketzedelere yiyecek, barınak,
giyecek sağlanması gibi en acil ihtiyaçları çok çabuk bir şekilde sağlayabilmektedir. Çoğu
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gönüllü kuruluş felaket esnasında yardımda bulunduğu nüfus kesimiyle iç içe çalışmaktadır.
Çoğu zaman, bu kuruluşlarda görev yapan gönüllüler kendilerini toplumsal hizmete adamış
arkadaş yahut komşulardır.
Toplumla olan bu bağlarından dolayı, gönüllü kuruluşlar toplumun değer yargılarını,
önceliklerini ve ruhunu çalışmalarına yansıtabilmektedir. Buna ek olarak, gönüllü kuruluşlar
felaket öncesinde de o toplum içinde çalıştıklarından bir felaket esnasında tecrübelerine
dayanarak hangi birey, aile yahut grupların daha çok yardıma ihtiyacı olduğunun farkındadır.
Gönüllü kuruluşlar genelde bürokratik ve politik engellere fazla takılmazlar ve bağımsız
olmaları nedeniyle daha yaratıcı çözümler sağlayabilirler (FEMA 1999e. 2). ABD’de acil
durum yönetimine ilgi duyan ve bu konuda çalışma yapan birçok gönüllü kuruluş vardır.
ABD’deki gönüllü kuruluşlar, acil durum yönetimin aşamaları dikkate alındığında şunlara
katıldıkları görülmektedir (Sylves 1998, 158):
• Hazırlıklı Olma: Felaket planları geliştirmeye ve felaketlere müdahale edenleri
eğitmeye yardım ederler; topluma felaket eğitimi kadar tesis ve kaynak da sağlarlar;
kurtarmalara, tatbikatlara ve simülasyonlara katılırlar.
• Müdahale: Yerel, eyalet ve federal yetkililerle işbirliği halinde, eğitimli personel ve
eğitilmemiş (fakat kullanışlı) yardımcılar ve tesisler sağlarlar; gönüllü kuruluşlar genellikle
barınma, beslenme ve giydirme gibi toplu hizmetlerin önemli bir bölümünü sağlarlar;
normalde felaket müdahalesinde çalışmayan hizmet ve çıkar kurum ağlarını koordine ederler.
• İyileştirme: Gönüllü kuruluşlar ailelerin ve bireylerin tamamen iyileşmeleri için geri
kalan uzun-dönemli ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak üzere yönetimlerle ve etkilenen
toplumlarla ortak çalışma yürütürler.
• Hafifletme: Zararın hafifletilmesi aşamasında yerel toplumu ve görevlileri, gelecek
felaketler, zararın hafifletilebilmesi için ne yapmaları gerektiği konusunda eğitir. Bu görev de
daha çok gönüllü kuruluşlara düşer. Aynı zamanda felaketin etkilerini ve ölümleri azaltıcı
yasa önerisi ve programlar üretirler.
Gönüllü Kuruluşların İşbirliği ve Koordinasyonu
Felaket yardımı konusunda ele alınması gereken bir konuda, felaketlerde aktif rol alan
gönüllü kuruluşların işbirliği ve koordinasyonudur. Ulusal seviyede, Ulusal Felaketlerde Aktif
Olarak Gönüllü Çalışan Kuruluşlar Birliği, felaket müdahalesini birincil amacı yapan bir grup
gönüllü kuruluştur. Birlik, felaketlere müdahale eden birçok gönüllü kuruluşun planlama
çabalarını koordine eder. ABD’nin önde gelen gönüllü kuruluşları şunlardır:
Amerikan Kızıl Haçı
Büyük bir alanda ve çok iyi eğitilmiş gönüllüleri ile örgütlenmiş olan Amerikan
Kızıhaç’ı felaketzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çabalar. Temel kaynağı
bağışlardan elde eden kurum hizmetlerini ücretsiz olarak verir. Önemli bir hayır kurumu olan
Amerikan Kızıl Haçı (American Red Cross-ARC) 1.5 milyonun üzerinde gönüllüden oluşur.
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Kongre tarafından görev ve onay verilmiş insani bir örgüttür. Bunları gerçekleştirmek için çok
geniş olanaklara sahiptir (ARC 2003; Sylves 1998, 189):
Ev yangınları dâhil, patlama, araç kazaları, zararlı atık madde kazaları, kasırga,
deprem, sel baskını, fırtına ve diğer doğal ve insan kaynaklı felaketler olmak üzere her yıl
67000 den çok olaya müdahale etmektedir. 2001 yılında 73000’den çok olaya müdahale
edilmiş, 122.000 kişiye barınma hizmeti sağlanmış ve 122.000 aileye afet yardımı olarak para
yardımı yapılmıştır (ARC 2003).
Kurtarma Ordusu
Kurtarma Ordusu ABD’de acil durum felaket yardımı sağlayan sosyal hizmet ağına
sahip bir hayır kurumudur. Kurtarma Ordusu bireylerden ve kamu kaynaklarından aldığı
yardımlarla fon sağlar. Uzun dönem hizmetleri için özel başvurularla fon sağlanır. Kurtarma
Ordusu görevlileri, felaketzedelere yiyecek, giyecek, mobilya, tıbbi malzemeler ve manevi
destek sağlarlar. Yerel, bölgesel ve ulusal felaket hizmetleri programları geliştirmişlerdir. Bir
felaket sırasında, Kurtarma Ordusu yemek yenecek bir yer tahsis eder, Kurtarma Ordusu
tesislerinde ya da başka yerlerde barınaklar açar, felaketzedelere ve gönüllülere danışmanlık
yapar, aile bireylerinin birbirlerini bulmalarına yardımcı olur ve felaketten etkilenenlerin
akrabalarına ve arkadaşlarına bilgi sunar. Yeniden inşa çalışmalarına yardımcı olur ve aynı
zamanda Eyalet Acil Durum Operasyon Merkezleriyle de birlikte çalışır. FEMA, Kızıl Haç ve
diğerleri ile aralarında antlaşmaları vardır (Sylves 1998, 191).
Mennon Felaket Hizmetleri Birliği
Mennon Felaket Hizmetleri Birliği, felaketzedelere 1940’lardan bu yana yardım eden,
genellikle temizleme, mal kurtarma, geçici tamirler yapma ve bir felaket sonrası kötü
durumda olan yerleri yeniden inşa etme konularında hizmetler sunan kar amacı gütmeyen bir
örgüttür. Finansmanları bağışlardan ve bazen yardım kampanyalarından sağlanır. Yeniden
inşa etme konularında felaketzedelere işgücü ve destek sağlarlar, ancak para yardımı
yapmazlar. Yeniden inşa için gerekli olan finansmanı ve malzemeyi sağlamak
felaketzedelerin görevidir, ondan sonra Mennon Felaket Hizmetleri Birliği gerekli işgücünü
sağlar (Sylves 1998, 196).
Amerikan İtfaiye Hizmetleri Topluluğu
Amerikan İtfaiye Hizmetleri Topluluğu ABD’deki en önemli profesyonel acil durum
müdahale grubu olarak nitelendirilebilir. Günlük olarak başka çok az grup bir felaket ve acil
durum müdahalesinde bu kadar sorumluluk alır. İtfaiye Hizmetleri kuruluşları bir yangın,
tehlikeli madde kazası veya doğal felaket anında genellikle ilk müdahale edenlerdir.
Günümüzde onların görevleri sadece yangınlara müdahale etmekle sınırlı değildir, görevleri
arasında acil durum tıbbi hizmetleri, arama-kurtarma, çevre koruma, radyolojik acil durum
görevleri vb. yer almaktadır. İtfaiye Hizmetleri yangın incelemelerindeki görevlerine ek
olarak acil durum yönetiminin hafifletme, hazırlıklı olma ve müdahale aşamalarında da çeşitli
görevler alırlar. Federal, eyalet ve yerel acil durum yönetiminde merkez konumundadırlar.
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İtfaiye Hizmetlerinin acil durum yönetimde artan bir rolü vardır (Sylves 1998 198).
ABD acil durum yönetimi sistemi bir bütün olarak incelendiğinde güçlü bir sistemi
olduğu söylenebilir. Özellikle, merkezi hükümet ile eyalet ve yerel yönetimlerin
sorumluluklarının paylaştırıldığı ve sistemi güçlendirecek mekanizmaların kurulduğu
görülebilir. ABD, Federal bir yönetim yapısı olması nedeniyle yapısal olarak Türkiye’den
hayli farklı bir yönetim yapısına sahiptir. ABD, acil durum yönetimi yapısındaki temel
özellik; federal düzeydeki acil durum yönetimi planının genel nitelikte olması, yerel acil
durum yönetimi planlarının ise uygulamaya dönük olarak yerel yöneticiler, sivil toplum
kuruluşları ve halkın katılımıyla oluşturulmasıdır. Yerelleşmenin arttığı ölçüde planın daha
fazla sahiplenileceği ve uygulamada daha başarılı olunacağı ABD’de genel kabul gören bir
görüştür.

5.2. 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 haline 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 (Şener ve Tezer 2002). 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 derhal oluşturulması öngörülen bir acil durum
kriz merkezi bulunmaktadır. Tüm bilgilerin toplandığı bu kriz merkezleri, hazırlanmış olan
planlar çerçevesinde çalışmaların eşgüdümünü sağlamaktadır.

5.2.1. Ulusal Hükümet 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
Halk
Kişinin yeterliliği oranında katılımı
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Şekil 6: Japon Afet Önleme Kurumları ve Sorumlulukları

Kaynak: İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dâhil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı
Çalışması;

5.2.2. Bölgesel Hükümet 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 Planını
oluşturmak ve uygulanmasını sağlamaktır. Temel Plan, herhangi bir doğal afet durumunda ilk
dakikadan itibaren hangi kurumun ne yapacağını, kurumlar arası 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
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zamanda, ne yapılacağını belirten uygulama planları bulunmaktadır (Aras, 2001, 17).
Benzeri düzenleme Eyalet Valiliği ve Belediyeler düzeyinde de yapılmakta, Eyalet
Valisi ve Belediye Başkanlarına bağlı olarak oluşturulan Vilayet ve Belediye Afetleri Önleme
Konseyleri, eyalet ve şehir belediyesi çapında ilgili tüm kuruluşların afetlerle ilgili ön
hazırlık, eğitim, afet anında ve sonrasında faaliyetlerini belirleyen yerel uygulama planlarını
hazırlamakta ve uygulanmasını sağlamaktadır. Japonya'da halkın doğal afetler konusunda
eğitim işi belediyelere verilmiş bulunmaktadır (Aras 2001, 18).
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 (Şener ve Tezer
2002).
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.

5.2.3. Diğer Ulusal Örgütler
Ülke çapında, her zaman hazır 500 kişilik bir Japon Arama Kurtarma Örgütü vardır.
Doğu Asya ve Pasifik ülkelerine müdahaleyi helikopter ve uçaklar yardımı ile
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.
Yukarıda 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

Kaynak: Şener S. ve Tezer A. (2002) Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi:
Nihai Rapor

Tablo 4’ün Devamı. Ülkelerin Acil Durum Yönetim Yapılarının Karşılaştırılması

Kaynak: Şener S. ve Tezer A. (2002) Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi:
Nihai Rapor
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Tablo 4’ün Devamı. Ülkelerin Acil Durum Yönetim Yapılarının Karşılaştırılması

Kaynak: Şener S. ve Tezer A. (2002) Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi:
Nihai Rapor

Tablo 4’ün Devamı. Ülkelerin Acil Durum Yönetim Yapılarının Karşılaştırılması

Kaynak: Şener S. ve Tezer A. (2002) Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi:
Nihai Rapor
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Tablo 4 ’ün Devamı. Ülkelerin Acil Durum Yönetim Yapılarının Karşılaştırılması

Kaynak: Şener S. ve Tezer A. (2002) Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi:
Nihai Rapor

Tablo 4’ün Devamı. Ülkelerin Acil Durum Yönetim Yapılarının Karşılaştırılması

Kaynak: Şener S. ve Tezer A. (2002) Ulusal Acil Durum Yönetimi Modeli Geliştirilmesi:
Nihai Rapor
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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. Varılan sonuçlar;
1. Organizasyon yapıları incelenen ülkelerde acil durum yönetimi yapısı, yerel
yönetimden merkezi hükümete 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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6. TÜRKİYE’DE ACİL DURUM YÖNETİMİ
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Anahtar Kavramlar


Türkiye’de acil durum



Kızılay



Ulusal Deprem Konseyi
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6. Türkiye’de Acil Durum Yönetimi
Ülkemizde afet ve acil durum yönetimi ile ilgili yasal çerçeve ve yönetim yapısı
kanunlar ve bazı yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bunlardan önemli olanları ana hatlarıyla
aşağıda açıklandığı şekildedir.

6.1. Kanunlar
Afetlerle ilgili yasal çerçeve ve yönetim yapısını düzenleyen kanunlardan bazıları
aşağıda ele alınmıştır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Yürürlükteki 1982 Anayasası olağanüstü durumlar ve afetlerle ilgili düzenlemelere yer
verilmiştir. Anayasa, tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım,
yaygın şiddet hareketleri görülmesi hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan
Bakanlar Kuruluna, olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan edebilmesine olanak tanımaktadır.
Olağanüstü hal süresince, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna
olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, kanun hükmünde kararnameler çıkarabilme yetkisi
vermektedir.
Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun
Kanunun 2. maddesi ile konuyla ilgili olarak Başbakanlığa koordinasyon görevi
verilmiştir. Maddede, başbakanlığın buna ilişkin görevi şu şekilde tanımlanmıştır: Ülke
güvenliğini etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik
afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve göç hareketleri ile ilgili acil durum yönetiminin
ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve acil durum
yönetimi gerektiren olayların vukuundan önce alınacak önlemler, olay sırasında yapılacak
arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme
çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
Sivil Savunma Kanunu
1958’de yürürlüğe girmiştir ve geçen süre içerisinde bazı maddelerinde değişiklikler
yapılmıştır. Kanunun yüklediği sorumluluk İçişleri Bakanlığına aittir. Kanunun amacı,
düşman taarruzlarında, tabii afetlerde ve büyük yangınlarda halkın can ve mal kaybının en aza
indirilmesi, önemli tesislerin korunması ve faaliyetlerinin sürdürülmesi ve cephe gerisi
moralin muhafazası için alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı faaliyetler anlamına
gelen sivil savunmayla ilgili teşkilat, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.
Olağanüstü Hal Kanunu
Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım halleri, hür
demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet
hareketleri ile bunların belirtilerinin ortaya çıkması ile kamu düzeninin bozulması
durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve bu gibi durumlarda uygulanması gereken
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hükümlerin belirlenmesi konusundaki görevleri içermektedir.
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak
Yardımlara Dair Kanun
1959’da yürürlüğe girmiştir. Kanunun yayınından sonra yaşanan çok sayıda deprem ve
sel felaketleri üzerine 1968 yılında önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanunun yüklediği
sorumluluk Bayındırlık Bakanlığına aittir. Kanunun amacı, deprem, yangın, su baskını, yer
kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerde; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili
olacak derecede zarar gören ya da görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle,
yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslarla, yetki ve sorumlulukların belirlenmesidir.
İmar Kanunu
1985 yılında yürürlüğe giren kanunun yürütülmesinden Bayındırlık Bakanlığı
sorumludur. Ancak yerel idarelere plan yapma ve yaptırma yetkisinin verilmesiyle
uygulamada belediyelerin de sorumlulukları bulunmaktadır. Uygulamaların kontrolü belediye
sınırları içinde belediyeler, dışında ise bakanlığın taşra teşkilatları tarafından yürütülmektedir.
Kanun, imar planları yapım ve yürütülmesi konusunda hükümler içermektedir.
Türkiye Atom Enerjisi Kanunu
1982 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun yüklediği sorumluluk Başbakanlığa
(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) aittir. Bu kanunun amacı, Türkiye’deki tüm nükleer enerji
kullanımının ve nükleer madde dolaşımının planlanması ve denetlenmesi, radyasyon
güvenliğinin sağlanması, nükleer tesislerin korunması ve nükleer tehlikelerin önlenmesi
konularıyla görevli ve Başbakanlığa bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun teşkilat ve
görevlerinin belirlenmesidir.
Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu
Setlerin taşkın sularla yıkılma tehlikesine veya halkın su afetine maruz kalması
durumunda, vatandaşların bildirme ve sele karşı mücadelede çalışma zorunluluğunu ve
kurumların sorumluluklarını düzenleyen bir kanundur.
Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun
Bu Kanun'un amacı, tabii afete maruz kalan yörelerde normal hayatın devamını
sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ve 2380 sayılı Kanun'a
göre kurulmuş fonlardan (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdareler) yapılacak
yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun
Bu Kanunun amacı; yangın, yersarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu,
kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri, canlı - cansız (toprak dâhil)
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üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve üretime
imkânları önemli ölçülerde bozulan çiftçilere, köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaçlı
üretim kooperatiflerine, Devletçe gerekli yardımların yapılmasını sağlamak ve yapılacak
yardımlara ilişkin usulü ve esasları belirlemektir.

6.2. Yönetmelikler
Afet ve acil durum yönetimi ile ilgili yasal çerçeve ve yönetim yapısını düzenleyen
yönetmeliklerden bazıları aşağıda ele alınmıştır.
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği
1997’de yürürlüğe giren yönetmeliğin amacı, kriz durumlarında faaliyet gösterecek
olan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin, teşkilatlanmasını, tertiplenmesini, çalışma
usullerini, görev ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle, krize neden olan olayların
başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde; Krizi yaratan olayın önlenmesi, ortadan
kaldırılması veya milli menfaatler doğrultusunda sona erdirilmesi maksadı ile gereken hazırlık
ve faaliyetlerin yönlendirilmek, hizmet ve faaliyetlerin yürütülmesinde; Genelkurmay
Başkanlığı, ilgili Bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon, işbirliği, sürat ve
etkinlik sağlayarak krizin en az zararla ve milli menfaatlerimiz doğrultusunda atlatılmasını
sağlamak olarak belirlenmiştir.
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik
08 Mayıs 1988 tarihinde yürürlüğe giren bu yönetmeliğin temel amacı; devletin tüm
güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde devlet
güçlerinin afet bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve
acil yardım yapılmasını sağlamak için acil yardım merkez ve taşra teşkilatlarının kuruluş ve
görevlerini düzenlemektir.
Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu,
Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
21 Temmuz 2000 tarih ve 24116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yönetmeliğin amacı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma
ekiplerinin kuruluş, görev, haberleşme, koordinasyon ve donanımla ilgili usul ve esaslarını
belirlemek olarak belirtilmiştir. Ülkemizdeki mevzuat, acil durum yönetimi konusunda
alınacak afet sonrası acil durum eylemlerinin planlanmasına ağırlık veren operasyonel model
yaklaşımlarını öngörmektedir. Mevzuatın acil durum yönetiminin tüm safhalarını ele alan bir
yaklaşımla yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde yasalarla kurulmuş ve
koordinasyon görevi verilmiş birden fazla kuruluşun olması da yetki ve sorumluluklarda
karmaşa yaratabilmekte ve koordinasyonla ilgili sorunlar ortaya çıkarmıştır. Farklı afetlerle
ilgili olarak farklı bakanlık, kurum ve kuruluşların sorumlu tutulması farklı sektörlere ve
uygulamalara bağlı ortaya çıkabilecek afetler yanında doğal afetlerin de çok çeşitli olması,
pek çok farklı kurum ve kuruluşun konu içine dâhil edilmesini gerektirmektedir. Acil
durumlar öncesinde yapılması gereken çalışmaların ve planlama faaliyetlerinin tek bir kurum

111

çerçevesi içinde koordine edilerek toplanması gerekmektedir. Ülkemizde öncelikle acil durum
yönetiminde koordinasyonun sağlanabileceği bir kurumu tanımlayan yasal düzenlemelere
gereksinim duyulmaktadır.

6.3. Afet ve Acil Durum Yönetiminde Görevli Temel Kurumlar ve
Yapılanmalar
Afet yönetim sistemimizde görev alan çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu
bulunmaktadır. Afetin büyüklüğüyle doğru orantılı olarak da ilgili kamu kuruluşlarının sayısı
değişmektedir. Marmara ve Düzce depremleri gibi etkisi son derece geniş boyutta olan
afetlerde hemen hemen bütün kamu kurum ve kuruluşları müdahil olabilmektedir
(Başbakanlık, 2000).
Afetle ilgili çok sayıda kurum ve kuruluş olması, koordinasyon sorununu gündeme
getirmektedir. Mevcut afet yönetim yapımız incelendiğinde, neredeyse ilgili kuruluş kadar
koordinasyondan sorumlu kurum ve kuruluşun olduğu görülmektedir. Koordinasyondan
sorumlu temel kurum ve kuruluşların yanında, değişik bakanlıklara bağlı birçok kurul ve
kuruluşun yetkili olması, faaliyetlerin koordinasyonunu oldukça güçleştirmektedir.
Afet mevzuatımıza göre afetlerden sorumlu temel kuruluş olarak Bayındırlık ve iskân
Bakanlığı ile ona bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü gözükse de zamanla birçok kamu kurum
ve kuruluşu çeşitli hukuki düzenlemelerle afet durumunda sorumluluk sahibi olmuşlardır.
Afet yönetim sistemimizde görev alan kurum, kuruluş ve yapılanmaları iki grupta
incelemek mümkündür. Birinci grupta afetlerde koordinasyon amaçlı kurulan, sürekli veya
geçici merkez ya da kurullardır. Bunlar büyük çaplı merkezi yapılanmalardır. İkinci grupta,
asli görevleri afetle ilişkili olan bakanlık birimleri ya da diğer kurum ve kuruluşlardır.
Afetle İlişkili Merkezi Yapılanmalar:
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu
Merkez Koordinasyon Kurulu
Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu
Afet Yönetiminde Görevli Temel Kurumlar:
Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
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Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Kızılay Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
Ulusal Deprem Konseyi
Doğal Afetler Sigortalar Kurumu (DASK)
Yerel Yönetimler
Sivil Toplum Kuruluşları
Türk Silahlı Kuvvetleri,
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği 1997 yılında yayınlanarak,
Türkiye’de kriz yönetim sistemi ve kriz yönetim teşkilatının temelleri atılmıştır. Başbakanlık
Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanan Başbakanlık Kriz Yönetim
Merkezi Yönergesi de 1998 yılında yürürlüğe konulmuştur. BKYM Yönetmeliği gereğince
kriz merkezi açmakla yükümlü bütün bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile il ve ilçelerin
de kendi yönergelerini hazırlamaları ve kriz yönetim teşkilatlarını kurmaları sağlanmıştır.
Aşağıda belirtilen bakanlık ve kurumlardan;
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği; bu yönetmelik esaslarına göre kurulan
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi’nin devamlı faal halde tutulmasından, sistem içerisinde
yer alan birimlerin bilgilendirilmesinden ve yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) (Türkiye’nin
toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına, milli hedef ve menfaatlerine yönelik tehdit
emarelerinin belirmesi ve gelişme göstermesi) ve (b) (Terör olayları, kanunsuz grev, lokavt ve
işi bırakma eylemleri, etnik yapı, din ve mezhep farklılıklarından kaynaklanan olaylar;)
bentlerinde belirtilen kriz hallerine ait faaliyetleri Başbakan adına koordine etmekten,
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c)
(Tabi afetler), (d) İltica ve büyük nüfus hareketleri ,(f) Büyük yangınlar), (g) (Nükleer ve
kimyasal madde kazaları) ve (ı) (Diğer haller) bentlerinde belirtilen kriz hallerini koordine
etmekten, Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (h) (Ağır
ekonomik bunalımlar) bendinde belirtilen kriz halini koordine etmekten, Sağlık Bakanlığı;
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) (Tehlikeli ve salgın hastalıklar) bendinde belirtilen kriz
halini koordine etmekten, sorumludur. Kriz hallerinde yönetim ve birimlerin aralarındaki
ilişkileri gösteren yapı, Şekil 9’da olduğu gibidir.
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Şekil 9. Başbakanlık Kriz Hallerinde Yönetim ve Birimleri

Kaynak: Resmi Gazete (1997, Sayı: 22872).
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi; kriz emarelerinin belirmesi ve başlaması ile
birlikte ilgili organlardan birinin (MGK, Bakanlar Kurulu, ilgili Bakanlar, MGK Genel
Sekreteri ve Başbakanlık Müsteşarı) teklifi ve Başbakan’ın direktifi ile faaliyete geçer.
Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi üç organdan oluşmaktadır;
a) Kriz Koordinasyon Kurulu,
b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu,
c) Sekreterya.
Kriz Koordinasyon Kurulu, Başbakan veya yetki vereceği bir Devlet Bakanı
başkanlığında krizin cinsine göre çağrılan yetkilerden oluşan ve kriz ile ilgili sorunların
çözüme kavuşturulacağı en üst kuruldur. Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, Başbakanlık
Müsteşarı'nın başkanlığında, krizin cinsine göre katılan yetkililerden oluşur ve krizin
şiddetine göre Koordinatörün teklifi, Kurulun kararı ile uygun görülecek periyotlarda toplanır.
Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu, kriz yaratan olayların önlenmesi, ortadan
kaldırılması ve milli menfaatler doğrultusunda yönlendirilmesi için Kriz Koordinasyon
Kurulu tarafından verilen yetkiler çerçevesinde teknik ve bürokratik çalışmaları yürütür.
Sekreterya bu maksatla görevlendirilecek bir Başbakanlık Müsteşar Yardımcısının
başkanlığında krizin cinsine göre çağrılan yetkililerden oluşur. Sekreterya, Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği nezdinde çekirdek olarak kurulur, faaliyetlerini yürütür ve krizin
başlaması ile birlikte personeli tamamlanır
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Kriz Merkezleri Genelkurmay Başkanlığı, bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile
krizin meydana geldiği il ve ilçelerden en üst düzey yöneticilerin başkanlığında kurulur. İl ve
ilçelerde var ise ilgili kuruluş amirleri de Kriz Merkezi'ne dâhil edilir.
Kriz Merkezleri'nin görevleri şunlardır;
• Krizle ilgili durumları izler ve değerlendirir, değerlendirme sonuçlarına göre kararlar
alır ve uygular,
• Sorumluluk alanındaki ihtiyaçları belirler, imkân dâhilindeki ihtiyaçları karşılar,
imkân dışındaki ihtiyaçları bir üst merkeze bildirir,
• Birimler arası koordinasyonu sağlar,
• Gelişme ve uygulamalarla ilgili hususları Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezine
bildirir,
• Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin düzenleyeceği tatbikatlara katılır.
Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu
Doğal afetlerle ilgili tüm hizmetlerin ve yardımların önceden planlanması, kurtarma ve
yardım çalışmalarındaki kopuklukların, yetersizliklerin ve gecikmelerin giderilmesi amacıyla
bir Devlet Bakanının Başkanlığında, İçişleri, Maliye, Bayındırlık, Sağlık Bakanlarından
oluşan "Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu" kurulmaktadır.
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu
Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelikte
Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunun kuruluşu, görevleri ve çalışma esasları aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir: Genel hayatı geniş ölçüde etkileyen afetlerde Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı,
Müsteşarları ile, Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı veya Genel Müdüründen
kurulur. Genelkurmay Başkanlığının görev ve sorumlulukları ile ilgili konularda bu kurula
Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi de katılır. Kurul, Başbakanlıktan alacağı talimatların
uygulanmasını sağlar, afet bölgesi valilerinden ve diğer kaynaklardan alınan bilgilerden
valilik ihtiyaçlarının giderilmesi ve varsa sorunlarının çözümlenmesi için kararlar alır. Bu
kararlar doğrultusunda bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile afet bölgeleri arasında işbirliğini
ve koordinasyonu sağlar, çözümlenemeyen sorunlar varsa Başbakanlığa sunar, dış ve iç
yardımlarla ilgili koordineyi sağlar, alınan bilgi ve raporların değerlendirilmesi sonucunda
Başbakanlığa sürekli bilgi verir, Bakanlık, kurum ve kuruluşların illeri takviye ve destek
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planları gereğince yapılması gereken işlemleri her safhada izler, aksamalar varsa tedbirler alır,
aldırtır. Büyük bir afet vukuunda kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır, kurulun toplanma
yeri Bayındırlık Bakanlığınca önceden tespit olunarak üyelere duyurulur, kararları oy çokluğu
ile alır, kurulun sekreterya görevini Afet İşleri Genel Müdürlüğü 24 saat çalışma esasına göre
yürütür.
Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu
Başbakanlıkça tabii afetler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğinde, afetlerle ilgili
koordinasyon, "Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair
Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde "Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulunca
ve Olağanüstü Hal Alt Komisyonunca yürütülür. Bu kurul olağanüstü hal ilanına sebep olan
konu ile ilgili bulunan bakanlıklar temsilcilerinden meydana gelir.
Ana Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi
Ülkemizin uluslararası anlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirmek için
kurulan Ana Arama Kurtarma Koordinasyon (AAKK) Merkezi, Denizcilik Müsteşarlığı
tarafından kurulmuş (97/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) ve 24 saat devamlı görev
yapmaktadır. AAKK Merkezinin görevi, hava sahası, kara hudutları, içsuları ve karasuları
içinde ve açık deniz sahalarında hava ve deniz vasıtalarının karada, havada, su üstünde ve su
altında tehlikeye maruz kalması, kaybolması veya kazaya uğraması hallerinde bu vasıtalardaki
şahısların, kurtarma birliklerinin kullanılarak aranarak kurtarılması ile ilgili faaliyetleri
koordine etmektedir.
Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY)
22.11.1999 tarihinde (2.11.1999 tarihli 23884 mükerrer sayılı R.G.) Başbakanlık
Merkez Teşkilatı kapsamında bir ana hizmet birimi olarak, Türkiye Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı kurulmuştur. 14.06.2000 tarih ve 24079 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KHK
ile Başkanlık, Genel Müdürlük haline dönüştürülmüş ve Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel
Müdürlüğü adını almıştır.
Acil Durum Yönetimi Başbakanlığın görevleri kapsamına eklenen, ülke güvenliğini
etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer
ve kimyasal madde kazaları ve göç hareketleri ile ilgili acil durum yönetiminin ülke
düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak ve acil durum
yönetimi gerektiren olayların vukuundan önce alınacak önlemler, olay sonrasında yapılacak
arama, kurtarma ve yardım faaliyetleri ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme
çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.” ifadesi ile
ülkemizde acil durum yönetiminin genel çerçevesi belirlenmiştir.
TAY’ın Görevleri:
Acil durum yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurum
ve kuruluşlarında acil durum yönetimi merkezlerinin kurulmasını sağlamak,
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Acil durum yönetimi gerektirecek olayların önlenmesi ve zararlarının azaltılması
için kurum ve kuruluşlarca gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve uzun vadeli planların
hazırlanmasını ve bilgi bankalarının kurulmasını izlemek ve değerlendirmek,
Acil durum yönetimine geçilen hallerde kamu ve özel sektöre ait her türlü kara,
deniz ve hava taşıtları ile kurtarma ve yardım araç ve gereçlerinden yararlanılmasında
koordinasyon hizmetlerini yürütmek,
Acil durumlarda yardım sağlayan gönüllü kuruluşlar ve kişiler için teşvik edici
düzenlemeler yapmak, yardım malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç
noktalarına sevk edilmesinde koordinasyonu sağlamak,
Başbakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak Bu kuruluş yeni bir afet
yönetim anlayışını ülkemize getirmek amacıyla Dünya Bankası'nın önerisi doğrultusunda
kredi şartına bağlı olarak oluşturulmuş bir yapılanmadır. Afet yönetim sistemimizin ihtiyaç
analizi sonucu oluşan bir yapı olmadığından, mevcut yapılanmalar karşısında ayrık kalmış bir
yapıdır. Sayıca az ve konuda uzman olmayan personelle görev yapmakta olup bugüne kadar
kendinden beklenen görevleri de yeterince yerine getirememiştir (Akdağ 2002, 63)

6.3.3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mevzuatımıza göre, afetten sorumlu temel kurum Bayındırlık Bakanlığıdır. Deprem,
yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden önce ve sonra
meskûn alanlarda alınacak tedbirlerle yapılacak yardımları tespit etmek ve bunların
uygulamasını sağlamak, bu konularda ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla
işbirliği yapmak görevi Bayındırlık Bakanlığına verilmiştir. Bakanlık afete ilişkin bu
görevlerini, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, diğer ana hizmet birimleri, bağlı ve ilgili kuruluştan
vasıtasıyla yerine getirir.
Afet İşleri Genel Müdürlüğü: Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri 209 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Değişik 180 sayılı K.H.K. 11’nci maddesine göre şunlardır;
Afet olduğunda acil yardım uygulaması ve koordinasyonunu yapmak,
Afete uğramış bölgelerde süratle geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve
uzun süreli tedbirler alıp uygulamak ve uygulatmak, bu bölgelere götürülmesi uygun görülen
hizmetler için gerekenleri yapmak, ilgili Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
Afete uğramış ve uğraması muhtemel yerlerin imar ve geçici yerleşmeleriyle ilgili
hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama, yönetim ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak,
Tabii afete uğrayabilecek bölgeleri tespit yetmek, afetlerin önlenmesi için gerekli
tedbirleri almak,
Afete uğrayabilecek bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ile kurtulmayı
sağlayacak tedbir ve esasları ilgili Bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği
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içinde belirleyip uygulanmasını sağlamak,
Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak, Temel görevleri, afet olduğunda
acil yardım uygulaması ve koordinasyonunu yapmak, afete uğramış bölgelerde süratle geçici
yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun süreli tedbirleri alıp uygulamak ve uygulatmak,
bu bölgelere götürülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak, ilgili bakanlıklar
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyonu ve işbirliği sağlamak, afete uğramış ve
uğraması muhtemel yerlerin imar ve geçici yerleşmeleriyle ilgili hazırlık, her türlü plan, proje,
uygulama, yönetim ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak, tabii afete uğrayabilecek
bölgeleri tespit etmek, afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, afete uğrayabilecek
bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ile kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esasları ilgili
bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde belirleyip uygulanmasını
sağlamaktır.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü: Afete uğramış bölgelerde süratle geçici yerleşme ve
barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun süreli tedbirleri alıp uygulamak ve uygulatmak, bu bölgelere
götürülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapmak, ilgili bakanlıklar ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliği sağlamak; afete uğramış ve uğraması
muhtemel yerlerin imar ve geçici yerleşmeleriyle ilgili hazırlık, her türlü plan, proje,
uygulama, yönetim ve denetim işlerini yapmak ve yaptırmak; tabii afete uğrayabilecek
bölgeleri tespit etmek, afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak; afete uğrayabilecek
bölgelerde afetlerden en az can ve mal kaybı ile kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esasları ilgili
bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde belirleyip uygulanmasını
sağlamak.
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü: Deprem zararlarının azaltılması
konusunda araştırmalar yapmak, depremleri ve etkilerini incelemek, elde edilen sonuçlara
göre Türkiye'nin deprem durumunu gösteren yayınları ve haritaları hazırlamak, geliştirmek,
deprem bölgelerinde inşa edilecek yapılarla ilgili tedbirleri, inşaat tekniklerini ve bu yapıların
projelendirme esaslarını belirlemek; Kamu konutları ve afetle ilgili daimi iskâna ait genel
bütçeye dâhil kuruluşlarca yaptırılacak her türlü yapıların ve konutların etüt, proje ve
keşiflerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaatın, bakım
ve küçük onarım dışında esaslı büyük onarımlarını yapmak veya yaptırmak. proje
standartlarını tespit etmek, uygulama konusunda gerekli tedbirleri almak, gerçekleşmeyi
izlemek, denetlemek, gerektiğinde teknik yardımlarda bulunmak; afetle ilgili daimi iskân
yerleşmelerinde imar planlarını ve alt yapı tesisleri planlarını ve bunlara ait etüt, harita, proje
ve keşifleri yapmak ve yaptırmak, resen onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşaat
işlerini yapmak veya yaptırmak.
Avrupa Afet Eğitim Merkezi (AFEM)
Avrupa Afet Eğitim Merkezi doğal ve teknolojik afetlerin önlenmesi ve bu afetlerden
korunma konularında Açık Kısmi Anlaşma ülkelerinin çalışmaları çerçevesinde oluşturulan
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.
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6.3.4. İçişleri Bakanlığı
7269 Sayılı Kanuna göre İçişleri Bakanlığının acil durumlarla ilgili görevi olarak
şunlar belirlenmiştir;
Bölgenin emniyet ve güvenliğini sağlamak, yağmacılığı önlemek amacıyla bölgeye
giriş ve çıkışları denetim altına almak,
Bölge içerisindeki trafik düzenini kontrol altına almak,
Afet nedeniyle meydana gelen ölüm ve kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini takip
etmek,
Toplu geçici iskân nakillerinde, can ve mal güvenliğini sağlamak,
Her türlü haberleşme sistemleri ile afet haberleşmesine yardımcı olmak,
İl ve ilçelere ait afet planlarının yapılmasında mahalli Sivil Savunma Teşkilatının,
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili birimleri ile işbirliği içinde bulunmasını sağlamak,
Afet acil yardım ve kurtarma hizmetleri ile sivil savunma servislerinde görevli
personel ve yükümlülerin eğitimlerini yaptırmak,
Genel emniyet ve asayiş planlarında muhtemel afetlerin tür ve çaplarına göre
alınacak önlemlerin yer almasını sağlamak,
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan kuruluşun temel amacı; afetlerle ilgili
değil, savaş sırasında cephe gerisi savunma hazırlıklarıdır. Fakat doğal afetlerde de kurtarma,
ilk yardım, acil iaşe ve geçici barınma hizmetleri vermek görevleri verilmiştir. Sivil Savunma
Genel Müdürlüğü; düşman saldırılarına, doğal afetlere, büyük yangınlara karşı, halkın can ve
mal kaybını en aza indirmek, resmi ve özel her türlü tesis ve teşekküllerin korunması
faaliyetlerinin devamını sağlamak amacıyla her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı önlemleri
almak ve gereğinde uygulamak amacıyla kurulmuştur.

6.3.5. Milli Eğitim Bakanlığı
Afet sonrası yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi
yönden desteklenmelerini sağlamak Bakanlığın afetteki başlıca görevidir.
Bakanlık Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair
Yönetmeliğin 51. Maddesine göre kurulan 'Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu' içerisinde
müsteşar tarafından temsil edilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığının bu yönetmeliğe göre görevleri:
Afet bölgesinde zarar gören okulların ivedilikle onarımını yaptırarak hizmete
sokulmasını sağlamak,
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Gerektiğinde, okul ve yurtların geçici iskâna tahsisini sağlamak,
Eğitim ve öğretimin aksamaması için gerekli tertip ve tedbirleri almak,
Yurt içi ve yurt dışından afet bölgesi için yardım amacı ile gelen eğitim
malzemelerinin okullara dağıtımını sağlamak,
Eğitim ve öğretimle ilgili şartlı yardımların yerine getirilmesinde gerekli işlemleri
yapmaktır.

6.3.6. Kızılay
Bir dernek statüsünde olan ve 1868 yılında kurulan Kızılay'ın afetler sırasındaki
yardımları, devletin bu işle görevli kurumlarına yardım ve destek mahiyetindedir. Türkiye
Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü bir afetten sonra, özellikle sağlık, çadır, battaniye, giyim
ve gıda malzemeleri ikmali konusunda afetzedelere yardımda bulunmaktadır. Yardımın, afet
bölgesine en kısa zamanda ulaşımım sağlamak amacıyla Türkiye yedi bölge olarak
değerlendirilmiş ve merkezi Ankara'da olmak üzere bu bölgelerde yardım depoları
kurulmuştur. Yurt sathına yayılmış 648 Kızılay Şubesi ile afetlere anında müdahale imkânı
sağlayan haberleşme sistemi bulunmaktadır,

6.3.7. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
Devlet Bakanlarından birisine bağlı olarak faaliyet gösteren bu Fonun doğrudan afetle
ilgisi olmamakla birlikte yaşanan afetler sonrası afet fonunun yetersiz kalması sonucunda
devreye girdiği görülmektedir.

6.3.8. Ulusal Deprem Konseyi
Ulusal Deprem Konseyinin kuruluş gerekçesi şu şekilde tanımlanmaktadır (21 Mart
2000 tarihli 2000/9 sayılı Başbakanlık Genelgesi); Marmara ve Düzce depremleri sonrasında
basın yayın organlarının gündeminde geniş bir biçimde yer alan deprem sorunu hakkında,
yetkililer ve çeşitli bilim adamlarınca uzlaşmaya varılmamış konularda ve kişisel
yaklaşımların ağırlıkta olduğu çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bilimsel ortamda tartışılması
doğal olan farklı görüş ve hipotezlerin yayın kuruluşları önünde açıklanması, kamuoyunun
bilime duyduğu güveni, bilim adamına duyduğu saygıyı tehdit eder hale geldiği kanaatine
varıldığından Başbakanlık tarafından Ulusal Deprem Konseyi adı altında bir kuruluş
kurulmasına karar verilmiştir.

6.3.9. Doğal Afetler Sigortalar Kurumu (DASK)
17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Bolu-Düzce depreminden sonra,
hükümet bundan sonraki depremlerde maddi hasarları karşılamak amacıyla, "Tabii afetler
sonunda doğacak zararların karşılanmasına yönelik bir sigorta sistemi"nin oluşturulması kabul
edilmiştir. Konu ile ilgili yasal düzenleme gereğince, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki
bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak
inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla
kullanılan bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortasına tabi tutulmaktadır. Bu sigorta ile,
depremin, yangın, infilak ve yer kayması dâhil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan
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neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu
tarafından teminat altına alınmış olmaktadır.

6.4. Yerel Yönetimler
Acil yardım hizmetlerim yürütmek üzere, illerde valinin başkanlığında "il kurtarma ve
yardım komitesi", ilçelerde kaymakamın başkanlığında "ilçe kurtarma ve yardım komitesi"
kurulur, il ve ilçe acil yardımlarının yapılmasında, icrasında ve güncelliğin korunmasında
birinci derecede vali ve kaymakamlar sorumludur. Bakanlıklar ve merkezi kurum ve
kuruluşlar ile askeri birlikler, bu planları yapılmasında ve icrasına yardımcı olur. Bakanlık
kurum ve kuruluşların taşra teşkilatları il ve ilçe planları içinde yer alır. Bakanlık kurum ve
kuruluşların merkez teşkilatları ile bölgedeki askeri garnizon komutanlıkları, il ve ilçelere
yardımcı olmak için kendi görevleri ile ilgili takviye ve destek planları yaparlar.
Afet sırasında mülki idare amirlerinin isteğiyle resmi kurum kuruluşlar ile özel, tüzel
ve gerçek kişiler, afet sırasında kendilerine verilen görevleri öncelikle yapmaktan, istenen her
türlü personel, araç. gereç ve teçhizatı zamanında vermekten sorumludurlar. Afetlere ilişkin
Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliğe(R.G. 8.5.1988, Sayı: 19808)
göre kurulması gereken
İl Acil Yardım Teşkilatı, valinin veya görevlendirileceği Vali Yardımcısı
başkanlığında, Belediye başkanı, İl Jandarma Alay Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Sivil
Savunma Müdürü, İl Milli Eğitim Gençlik Müdürü, İl Bayındırlık Müdürü, İl Sağlık Müdürü,
İl Tarım Müdürü, İl Orman ve Çevre Müdürü, Kızılay Temsilcisi ve Garnizon Komutanından
oluşmaktadır. İlçe Acil Yardım Teşkilatı da, kaymakamın başkanlığında benzer yapıda
oluşturulmuştur. Acil yardım hizmetlerini yürütmekten sorumlu il ve ilçe kurtarma ve yardım
komiteleri bu görevlerini çeşitli hizmet grupları eliyle yürütür. Bu hizmet gruplarının teşkili
ve görevleri yine yönetmelikte ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Komite, başkanının çağrısı
üzerine, büyük afetlerde ise çağrısız toplanır. Afetin büyüklük derecesine göre valilikçe
gerekli görülürse komite, 24 saat çalışma esasına göre görev yapar. Komitenin sekreterya
görevini afet bürosu yürütür. Afet halinde beliren ihtiyaçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
iletir.
İl Afet Bürosu
İl kurtarma ve yardım komitesi büro hizmetlerini yürütmek üzere Bayındırlık ve İskân
Müdürlüklerinde afet büroları kurulur. Valilikçe gerektiğinde büro, personel, araç ve gereç
yönünden sivil savunma müdürlüğü ve diğer kuruluşlardan takviye edilir. Büyük afetlerde
valilikçe büronun çalışma yeri değiştirilebilir. Bu bürolar sürekli olup, görevleri ve çalışma
esasları yönetmelikte belirtilmiştir. Vali gerekli gördüğünde, büro 24 saat çalışma esasına
göre görev yapar. Büroların temel görevleri; il ve ilçe acil yardım planlarının onaylanmasını,
çoğaltılmasını, ilgili yerlere gönderilmesini ve saklanmasını sağlamak, olabilecek
değişiklikleri izlemek ve ilgili yerlere bildirmektir.
Acil Yardım Hizmet Grupları
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Acil yardım hizmetlerini yürütmekten sorumlu komite, bu hizmetleri aşağıda belirtilen
hizmet grupları ile yürütür:
1. Haberleşme Hizmetleri Grubu,
2. Ulaşım Hizmetleri Grubu,
3. Kurtarma ve Yıkıntıları Kaldırma Hizmetleri Grubu,
4. İlk Yardım ve Sağlık Hizmetleri Grubu,
5. Ön Hasar Tespit ve Geçici İskân Hizmetleri Grubu,
6. Güvenlik Hizmetleri Grubu,
7. Satın Alma, Kiralama, El Koyma ve Dağıtım Hizmetleri Grubu,
8. Tarım Hizmetleri Grubu,
9. Elektrik, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Grubu.
Belediyeler
Belediyeler yönetmelikle oluşturulan, il ve ilçeler bazında var olan acil yardım planları
içerisinde diğer ilgili kuruluşlarla birlikte görev alırlar. İlgili yönetmeliğe göre mülki idare
amirinin başkanlığını yaptığı İl ve İlçe Yardım Komitelerinde Belediye Başkanı
bulunmaktadır. Komite, yapılacak hizmetleri yönetmelikte belirtilen hizmet grupları eliyle
yapar Bu hizmet grupları içinde yerel yönetimlere de çeşitli görevler verilmiştir. Belediyelerin
afet yönetimindeki rolü son derece sınırlıdır. Yalnızca afet sonrasında yapılacak hizmetlerde
kısmi rolleri bulunmaktadır.
17 Ağustos depremi ve sonrası yapılan değişikliklerle (R.G. 27.12.1999 tarih ve 23919
sayı) İl Özel İdarelerine, afetten doğan zararların giderilmesine yönelik olarak kendi
sorumluluk alanlarında ve diğer illerde ilk yardım ve kurtarma ekipleri görevlendirebilme,
barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır kentler kurabilme, geçici konutlar yaptırabilme,
bu amaçla mühendislik ve danışmanlık hizmetleri satın alabilme yetkisi verilmiştir. Ayrıca, İl
Özel İdare bütçelerine sivil savunma arama ve kurtarma ekipmanları için ödenek koyma
yükümlülüğü de getirilmiştir.

6.5. Türk Silahlı Kuvvetleri
Türk Silahlı Kuvvetleri, başta arama kurtarma olmak üzere afete müdahil kamu
kuruluşlarından birisidir. 7269 sayılı Kanuna göre afet bölgelerinde veya civarında bulunan
TSK komutan ve amirleri, barış zamanında kendilerinden vali veya kaymakamlar tarafından
istenecek yardımları üstlerinden emir beklemeksizin yapmakla görevlendirilmişlerdir.

6.6. Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye’de afet yönetiminde bir dönüm noktası sayılabilecek Marmara depremi
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ardından çok sayıda gönüllü sivil toplum kuruluşu bölgede başarılı faaliyetler göstermiş ve
adını duyurmuştur. Çöken haberleşme bir sivil toplum örgütü olan Amatör Telsizciler Derneği
tarafından sağlanmış ve sürdürülmüştür. Sivil toplum kuruluşları olan arama kurtarma
derneklerine bağlı birlikler kurtarma çalışmalarında oldukça önemli bir başarı göstermiştir.
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7. ACİL DURUM PLANLAMASI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Acil durum planlaması nedir?

2.

Planlama takımının oluşumu nasıldır?

3

Planın hazırlanması nasıl olmaktadır?

4.

Planın uygulaması nedir ?
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,

Anahtar Kavramlar


Acil durum planlaması



Tehlike



Risk



Risk analizi
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7. Acil Durum Planlaması
Acil durum planlaması bir kerelik bir iş değildir Süreklilik arz eder. (acil durum
yönetimi döngüsü boyunca planlama, eğitim, tatbikat, gözden geçirme) Planlama bir takım
çabası, birlikte çalışmayı gerektirir. Farklı bireyler ve kurum içi departmanlar kurum dışı
kişiler-departmanlar arasında koordinasyon ve işbirliğini gerektirir. Farklı acil durumlar farklı
uzmanlık ve müdahale kapasitesi gerektirir. Tabiki ilk adım ilgili birey ve kurumları,
organizasyonları saptamaktır. Herkesi ADP’ye aktif ilgi duymasını sağlamak kolay iş
değildir. Bu kişilerle toplantılar düzenlemek belki daha da zor. Ama planlama sürecinde
bunların katılımını sağlamak planı kabullenmelerini sağlamak bunu başlangıçtan itibaren
sürdürebilmek kritik öneme sahiptir. Bunların uzmanlık ve bilgi seviyeleri uygun, geçerli,
doğru planın geliştirilmesi için keza önem arz eder.
Bir arada çalışmak için;
Önceden planla: önceden gerekli uzunlukta zaman vererek toplantının nerde ne
zaman olacağını duyur. Zaman varsa sorarak, anket yaparak uygun zamanları tek tek tespit
et.
Beklentilerle ilgili bilgi ver: Katılımcılara planlama takımı içinde olmaları,
katılımlarının gerektiğini, bunun neden önemli olduğunu açıkla.
Toplantı duyurusunu imzalat: CEO, Genel Müdür, Personel Müdürünün bu
konudaki imzası, emri, talimatı katılımcılara açık bir sinyal verir. Katılımcıların toplantıya
katılımlarının beklendiğini ve acil durum planlamasının önemli olduğunu gösterir.
Ajanda da esnek ol: Her toplantıya her üye katılacak değil. İşlerin bir kısmı
görevlendirme alt komite çalışmalarıyla olabilir.
Planlama takımının başarılı bir şekilde iş birliği yapması için takım üyelerinin açık
bir paylaşım, katılım, güven taahhüdünde bulunmaları lazım...
İşbirliği ne sağlar
Hizmetlerin mükerrerliğini azaltır
Kaynaklara ulaşımı arttırır
Problem çözmeyi sağlar
Takım zaman ve çaba gerektirir
Bir araya gelen bireyler takım oluşturur
Sabırsız, kararsız, kırgın olabilir
Rollerini kabul eder, sürece odaklanır Birlikte iyi çalışır, amaca ilerlerler
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Başarıdan gurur duyarlar
Takım aşağıdaki özellikleri gösterdiğinde işler yolundadır.
Ortak hedef
Yön ve akıl veren lider Açık iletişim
Çatışmaların çözümünde yapıcılık
Birbirine güven
Bireye ve katkılarına güven duygusu
Planlama
Önce takımı oluştur.
Yönetici, üretim, güvenlik, teknik işler, idari işler, avukat, personel, doktor, depo,
mali işler, pazarlama, satın alma, satış, kalite, işçi temsilcisi,., harici kaynaklar, üst
yönetimden sorumlu kişinin onayını ve raporlamayı unutma.
Araştır
Bölgendeki diğer kurumlar, aynı sektörden kurumlar, mülki makamların planlarını,
bölgede olan tehlikeleri, kaynakları, acil durum planını etkileyecek bölgendeki
sorumlulukları, kanun, kararname, tüzük, yönetmelikleri,.
Tehlike/Risk Analizini yürüt
Tehlikeleri belirle
Tehlike profilini ve olma olasılıklarını araştır
+Sıklık +Büyüklük

+Yer/Konum +Alarm ve Uyarı imkânı

+Kaynağı +Zamanı/Mevsimselliği +Ani/Yavaş

+Olma Olasılığı

Tehlikeleri Karşılaştır ve Sınıflandır Senaryolar Yarat ve Senaryoları Uygula
Kaynaklar
Müdahale ve toparlanmada kaynakları
Belirle planlamanın farklı yönlerini not et.
Coğrafya, topografya, demografi,
Planı yazmaya başla.
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Ön taslak hazırla, plan, ekler, tehlike özellikli ekler, uygulama talimatları
Ajanda ve planlamaya dâhil edilecek kişi listeleri, anket, yüz yüze görüşme
Üst Yöneticiye brifing,
Tanıtım toplantıları, komitelerin kurulması
Birlikte çalışma
Grafik, harita, organizasyon çizimleri
Taslağın hazırlanması
Son değişiklikler ve uygulama stratejisi, dağıtım, plan hakkında bilgi verme
zorunluluğu Planın harici mülki makamlarla paylaşılması
Basım ve Dağıtımı
Planın yazımını takiben
Planın Onayı
Planın Gözden geçirilmesi
Planın denenmesi
Planın güncellenmesi
Planın değerlendirme ve gözden geçirme sürecinin saptanması
Planın uygulanması
1.

Adım: Planlama takımının oluşumu

2.

Adım: Tehlike ve Risk Analizi

3.

Adım: Planın hazırlanması

4.

Adım: Planın icrası, denenmesi, güncellenmesi

7.1. Planlama Takımının Oluşumu
Öncelikle, sorumlu kişi ve planlama takımı görevlendirilmelidir. Takımın
oluşumunda takımın içinde kimlerin olacağına karar verilmesi, yönetimden destek
taahhüdü alınması, acil durum yönetim program ve politikasının belirlenmesi, takımının
çalışma takviminin belirlenmesi, tüm bu faaliyetlerin yürütülmesi ve sürdürülmesi için
gerekecek harcama kalemlerine bütçede yer verilmesi uygun olacaktır.
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7.1.1.Takım Yapısı
Genellikle bir grup insan görevlendirmek takımı şekillendirirken uygulanacak en iyi
yoldur. Kurumun büyüklüğüne, faaliyetlerine, yürütülen operasyona, kurumun ihtiyaçlarına
ve kaynaklarına bağlı olarak takımın büyüklüğü değişecektir. Bir grup insanın
görevlendirilmesi aşağıdaki faydaları sağlar;
(a)

Süreç içinde daha çok insanın katılımı

(b)

Daha çok kişinin konuyla ilgilenmesi

(c)

Çalışmalara katılım teşviki

(d)

Çalışmaya katılanların daha çok enerji ve vakit ayırmaları

(e)

Sürecin önemi ve görülebilirliğin artması

(f)

Konulara daha geniş görüş açısıyla yaklaşımı

Takımda kimin aktif üye, kimin danışman niteliklerine haiz olduğu önceden tespit
edilmelidir. En önemli işler belki bir kaç kişi tarafından yürütülecek ama buna rağmen
planlama takımındaki katılım çeşitliliği kurum içi ve kurum dışı tüm fonksiyonel
alanlardan bilgi ve veri girişi sağlayarak acil durum planı ve acil durum yönetim
programının etkinliğini arttıracaktır. İşlerin yürütülmesi içim takımı şekillendiren kurum içi
takım üyelerinin yönetim tarafından yazılı olarak görevlendirildiğinden, kurum içi takım
üyelerinin iş tanımlarının, görev ve sorumluluklarının acil durum planlaması ve acil durum
yönetimi görevlerini de kapsadığından emin olmak gerekir.
Takımda aktif üye ve danışman olarak görev verebileceğiniz kişiler, sorumluluklar
şunlardır:
Kurum içi takım üyeleri: üst yöneticiler, birim yöneticileri, çalışanların
temsilcileri, insan kaynakları temsilcisi, teknik hizmetler temsilcileri, teknik
emniyetçiler, çevre politikasını yürüten temsilciler, halkla ilişkiler temsilcisi, koruma ve
güvenlik temsilcileri, pazarlama ve satış temsilcileri, hukuk müşavirliği temsilcileri,
finans ve satın alma temsilcileri
Kurum dışı takım üyeleri; yerel otorite temsilcileri, afet ve acil durum teşkilatı
temsilcileri, itfaiye temsilcileri, sağlık müdürlüğü temsilcileri, emniyet temsilcileri, stk
temsilcileri

7.1.2.Yönetim Desteği
Planlama takımı için yönetimden yazılı bir destek taahhüdü alınmasını sağlamak,
acil durum plan ve program çalışmalarına yönetimin verdiği desteği gösteren ve çalışanların
bu çalışmalara destek vermelerini isteyen görevlendirme yazısının alınması şarttır. Takımın
yönetici tarafından yönetilmesi, takıma yetki ve sorumluluk verilmesi, işbirliği ve destek
atmosferinin oluşturulması, serbest fikir alışverişine engel olmadan yetki ve otorite
sınırlarının net olarak çizilmesi gereklidir.
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7.1.3. Program ve Politikanın Belirlenmesi
Yönetimin acil durum program ve politikasını belirlemelidir. Yayınlanacak bu
misyonda planın amacı tanımlanmalı, bunun bütün organizasyonu ilgilendirdiği, takımın
yapısı ve yetkisi ifade edilmelidir.

7.1.4.Ajanda ve Bütçe Yapılması
Bir çalışma takvimi hazırlanarak, acil durum planının aşama aşama hazırlanması,
işin kritik safhaları tespit edilmeli, işin bitiş tarihi saptanmalıdır. Zaman sınırları öncelikler
daha net tanımlanmaya başlayınca gözden geçirilerek düzeltilmelidir. Başlangıçta yapılacak
araştırmalar, doküman hazırlığı, yazıcıdan yazdırma ve baskı hizmetleri, seminer ve
danışmanlık hizmetleri, diğer masraflar gibi olası harcamalar için bir bütçe yapılması
gereklidir.

7.2. Tehlike ve Risk Analizi
Bu adım olası tehlikelerin tespit edildiği, bunların gerçekleşme olasılıklarını ve olası
etkilerinin değerlendirildiği, mevcut kapasite, acil durum müdahale yeteneği, acil
durumlarla ilgili bilgilerin toplandığı bir çalışmadır.
A-Mevcut Durum
1.Mevcut Plan ve Prosedürlerin Gözden Geçirilmesi
Bunun için bakılması gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.
Tahliye planı
Yangından korunma planı
İşçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürleri
Çevre ile ilgili prosedürler
Koruma ve güvenlik prosedürleri
Sigortalama ile ilgili prosedürler
Finansman ve satın alma prosedürleri
Tesis kapatma, işe ara verme ve tatil etme prosedürleri
İş tanımları
Tehlikeli ve zararlı maddeler prosedürleri
Süreç, imalat ve emniyet değerlendirmesi
Risk yönetim plan ve prosedürleri
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Karşılıklı yardım ve işbirliği anlaşmaları
2. Dışarıdan Destek Alınabilecek Kurumlarla Toplantı Yapılması
Resmi kurumlar ve diğer kurumların, organizasyonların yetkilileri ile bir araya
gelerek kendi kurumunuzdaki muhtemel tehlikeler, riskler ve harici müdahale imkânları
sorulmalı, öğrenilmelidir. Bu amaçla görüşülebilecek yerler aşağıda listelenmiştir.
Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi
İl AFAD Müdürlüğü
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
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)
3. 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 incelenebilecek bu kaynaklar aşağıda verilmiştir.
İş Kanunu; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük;
AFAD Teşkilat Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat (7126-7269-2941-88/12777 gibi); Çevre
Kanunu ve Bağlı Mevzuat; Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik; Bazı
Kurumların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Kanunu; Sabotajlara Karşı Koruma
Yönetmeliği; Sigorta Mevzuatı; Sağlık Mevzuatı; Uluslararası Kaynakl ar( FEMA, NFPA,
EPA, OSHA gibi)
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a)

İş ve işçi güvenliği ve sağlık uygulamaları

b)

Çevresel uygulamalar

c)

Yangın kodları

d)

Yapı ve İnşaat kodları

e)

Ulaşım uygulamaları

f)

Bölgelere ayırma uygulamaları

g)

Polis ve zabıta ve jandarma gibi kolluk hizmeti uygulamaları

4. Kritik Ürün, Malzeme, Servis ve Hizmetlerin Saptanması
Olası acil durumun etkilerinin anlaşılması, ihtiyaç duyulacak yedek sistemlerin,
destek hizmetlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi için bu bilgilere ihtiyaç duyulacaktır.
Bu nedenle aşağıdaki hususları gözden geçiriniz.
a)

Üretim için ürünler, hizmetler, malzemeler, işgücü ve donanım desteği

b)
Çeşitli kiralama hizmetleri veren firmalar, üreticiler ve tedarikçiler tarafından
sağlanan mal ve hizmetler
c)
Kurum için kritik önemi olan enerji, su, gaz, elektrik, kanalizasyon,
haberleşme, nakliye ve ulaşım hizmetleri
d)
Kurumun faaliyetini sürdürmesi, işlerin devam etmesi için elzem olan personel,
donanım ve yapılması gereken işler
5. Dâhili Kaynaklar ve Kapasitelerin Saptanması
Bir acil durumda gerekecek kaynaklar ve kapasiteler şunlar olabilir:
a)
Ekip ve Personel - Acil durum ekipleri oluşturunuz. Acil durum
organizasyonunu kurunuz.
Bağlı bulunduğunuz ana şirket ve diğer şirketler topluluğundaki acil durum
organizasyonları uyum ve koordinasyonu sağlayınız. Acil durum organizasyonundaki ekipler
ve personel arasında; acil durum yöneticisi, operasyon ekibi, haberleşme ekibi, koruma ve
güvenlik ekibi, ilkyardım ekibi, yangın söndürme ekibi, arama kurtarma ekibi, basın ve halkla
ilişkiler ekibi, sosyal yardım ekibi, ulaştırma ekibi, tahliye ekibi, lojistik destek ekibi, teknik
destek ekibi, yedek ekip, hasar tespit ekibi gibi ekipler sayılabilir.
b)
Ekipman - Acil durum ekiplerinin kullanacakları, kullanmaları gereken uygun
malzeme ve donanımı tedarik ediniz ve ekiplerin kullanımına veriniz. Kritik malzemelerin
uzun süre devam edebilecek acil durumlar için yedeklerini her zaman hazır bulundurunuz. Bu
malzemeler arasında aşağıdaki malzemeler sayılabilir.
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Yangından korunma malzemeleri (itfaiye tulumları, yangın battaniyesi, yanmaz iç
giysi-kask-bot, solunum setleri), söndürme malzemeleri (gaz, su, köpük esaslı söndürme
malzeme ve ekipmanları), haberleşme malzemeleri (telsiz, telefon), ilkyardım malzemeleri,
arama ve kurtarmayla ilgili teknik malzemeler, sesli, ışıklı alarm ve anons sistemleri, acil
enerji kaynakları, temizlik malzemeleri
c)
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.
d)
Yönetim ve İşletme Organizasyonu — Yönetim ve işletme, operasyon,
organizasyonla ilgili eğitimler, tahliye planları, her tür destek sistemleri önceden
tanımlanmalıdır.
e)
Yedek Sistemler - Kurum içi kaynakları kullanarak yedek sistemler, destek
elde etme düzenlemeleri ve diğer kurumlardan aşağıdaki gibi konularda destek alınması için
düzenleme yapılmalıdır. Acil durumlar için personelin iş dışındaki beceri ve kabiliyetlerinin
kaydını tutunuz ve bu vasıflardan faydalanmayı düşününüz.
•

Personel

•

Haberleşme

•

Üretim

•

Müşteri hizmeti

•

Paketleme ve taşıma

•

Bilgi sistemleri

•

Acil durum enerji desteği

•

Bakım, onarım desteği

6. Harici Kaynakların Saptanması
Acil durumlarda birçok kaynak ihtiyacı oluşabilir. Bu desteğin alınması için resmi,
askeri, özel kurumlarla, derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla protokol yapılmasına
gereklidir. Protokollerde kurumun olası acil durumları, bunların olası sonuçlarını göz önüne
alarak karşılıklı yardım işbirliği hususları tanımlanmalıdır. Aynı şekilde tedarikçiler ile
yapılan sözleşmeler, acil durum yönetimi, acil durum planları doğrultusunda
güncelleştirilmelidir. Protokol yapılabilecek kurumlar arasında aşağıdakileri sayabiliriz.
a)

Afet Yönetim Merkezi / Kriz Merkezi

b)

İtfaiye

c)

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
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d)

Tehlikeli Maddelerle İlgili Müdahale Ekipleri

e)

Tıbbi Hizmetler Sunan Merkezler

f)

Hastaneler

g)

Polis/Jandarma Gibi Kolluk Kuvvetleri

h)

Toplumsal Hizmetleri Sunanlar

i)
Sivil Toplum Kuruluşları j)Altyapı ve Üstyapı k)Tedarikçiler l)Komşu
Kurumlar m)Sigorta Şirketleri
7.

Sigorta Poliçelerinin Gözden Geçirilmesi

Sigortacınızla birlikte poliçelerinizi gözden geçiriniz. Risklerinizi poliçenizin kapsam
altına alma
8.

Risklerin Analizi

Kurumun zayıf olduğu noktaları, bunlardan kaynaklanabilecek durumları, tehlikelerin
olasılıklarını ve etkilerini değerlendiriniz. Bunun için olasılıkların belirli kriterlere göre
belirlenmesi, tehlikelerin gerçekleşmesi halinde olası hasarı, tehlikelerin etkilerini belirli
kriterlere göre değerlendirmek üzere puanlayacak bir risk formu kullanılması gereklidir. Risk
analizinin birim, bölüm, ünite bazında yapılması uygun olacaktır. Tehlikelerin tespit edilip, bu
tehlikelerin olma olasılıkları ve olası etkilerin değerlendirilmesi sonraki adımlardır. ,
kurumun, binanın hasar görebilirlik (tehlikeye maruz kalma) analizi bir sonraki adımdır. Risk
Analizini kullanınız.
a)

Önce Risk Analizi İçin Ekip Kurunuz.

Önce bir ekip oluşturunuz. Kurumdaki bölüm liderlerini, konuyla ilgili dâhili ve/veya
harici tekniker ve mühendisleri, kurumun faaliyet alanına göre üretimden, bakımdan,
tedarikçilerden, müşterilerden sorumlu kişileri, çevre ve işçi sağlığı ve iş güvenliği
sorumlularını bu ekibe dâhil etmeyi düşününüz.
b)

Olası tüm tehlikeleri listeleyiniz.

Hem kurumdan kaynaklanabilecek hem de kurum dışından kaynaklanabilecek
tehlikeleri yazınız.
Uzun bir listeniz olacaktır. Aşağıda listede yer alan tehlikeler size bir fikir vermesi için
sıralanmıştır.
1.

Yangın

2.

Deprem

3.

Sel/su baskını
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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

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 hali

22.

Kurumda olabilecek acil durumlar

23.
Kurumun bulunduğu mekânda, bölgede, yerleşimde olabilecek acil durumlar
Ayrıca aşağıdaki konuları da göz önüne almak faydalı olacaktır.
Tarihi Kayıtlar- Bulunduğunuz yerde, kurum ve çevresinde hangi hadiseler,
acil durumlar, afetler, felaketlerin meydana geldiğini araştırın.
Depremler, Heyelanlar, Fırtınalar, Yangınlar, Sel/Su Baskını, Şiddetli Geçen KışYaz Mevsimi, Tehlikeli ve Zararlı Madde Salınımı, Ulaşım Vasıtaları Kazaları, Terör,
hammadde eksikliği/stok fazlalığı, altyapı hizmetlerinde kesinti gibi...
Coğrafi Konum- Bulunduğunuz yerde neler olduğunu, nelerin olabileceğini araştırın.
Barajlar ve sel/su baskını alanlarına yakınlık, Fay hatlarına yakınlık, Havaalanı,
liman, gar, otogara yakınlık, Nükleer santrallere yakınlık, tehlikeli madde kullanan, üreten,
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stoklayan veya nakleden kurumlara yakınlık gibi...
Teknolojik- Arızadan kaynaklanabilecek hususları araştırın.
Yangın-patlama-tehlikeli madde kazaları, Güvenlik sistemlerinin devre dışı kalması,
Haberleşme arızası-kesintisi, Bilgisayar sistemi arızaları, Soğutma-ısıtma sistem arızaları,
Uyarı ve ikaz sistemleri arızası gibi...
İnsan Kaynaklı Sorunlar- İnsan hatası sonucu neler olabileceğini araştırın.
Çalışanlara mesleki ve teknik eğitim verilip verilmediğini araştırın. İnan hatası işyerindeki
kazaların, hadiselerin, acil durumların oluşmasında önemli hatta en önemli sebeplerdendir.
İnsan hatalarına sebep olan faktörleri araştırın.
Zayıf ve yetersiz eğitim, Yetersiz bakım-onarım, Dikkatsiz ve güvensiz çalışma,
Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk, Sigara, alkol, uyuşturucu alışkanlıkları gibi...
Fiziksel Şartlar- Kurumun fiziki durumunu (konum, olması gereken emniyet
tedbirleri, zemin yapısı, havalandırması ve aydınlatması) araştırın. Binaların proje ve yapım
hatalarının olup olmadığını araştırın. Fiziksel şartların güvenlik gereksinimini arttırıp
arttırmadığını araştırın.
Kurumun fiziksel yapısı, İnşaat durumu, Zemin durumu, Tehlikeli madde işlemleri,
Üretimde tehlikeli aşamalar, Yanıcı-parlayıcı-patlayıcı maddelerin depolama ve işleme
şartları, zararlı kimyasalların saklama ve depolama şartları, Yerleşim planı, Ekipman ve
donanımların yeri, Havalandırma ve aydınlatma elamanları, tahliye rotaları ve çıkış
kapıları, Toplanma yerlerine ve sığınaklara uzaklık gibi...
İdari Düzen- Hangi tehlikeler ve acil durumlarla uğraşmakla, hangilerine müdahale
etmekle yükümlü olduğunuzu araştırın. Başlangıcından sonuna kadar tüm olası tehlikeleri,
acil durumları ve bunların sonucunda neler olabileceğini araştırın. Kuruma-binaya ulaşımın
kontrolsüz ve engelsiz olması, Elektriğin kesilmesi, Haberleşme hatları kesintisi, Doğal gaz
ve üretimde kullanılan diğer gaz borularının hasar görmesi, Kimyasal madde kaçakları,
Duman hasarı, Su kaynaklarının kesilmesi, Ortamdaki havanın ve kurumdaki su
kaynaklarının kirlenmesi, Personelin mahzur kalması, Binalarda göçük oluşması, Patlama
gibi...
c)

Tehlikelerin, Acil durumların Olma Olasılıklarının Tahmini

Hem kurumdan kaynaklanabilecek hem de kurum dışından kaynaklanabilecek
olasılıklarını araştırınız. İlk defa olasılıklar tespit edilirken sübjektiflikten kaçınmak pek
mümkün olamasa da tehlike ile acil durumla ilgili araştırma yaparak tehlike profilini
çıkartmanız halinde objektif karar vermeye doğru adım adım yaklaşırsınız.
d)

İnsanlara Etkilerin Değerlendirilmesi
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Her tehlikenin insanlara etkisini analiz ediniz. - Yaralanma ve ölüm olasılığı gibi.
Tehlikeye maruz kalma şablonunda insan etkisi sütununda bir derecelendirme yapınız. 1
düşük 4 yüksek olasılığı gösteren 1 den 4 e sınıflandırmayı kullanınız.
e)

Mal ve Mülklere Etkilerin Değerlendirilmesi

Mal ve mülk kaybı ve hasarını dikkate alınız. Gene yukarıdaki gibi ilgili sütunda
sınıflandırma yapınız. Aşağıdakileri dikkate alınız:
a)

Yerine koyma maliyeti

b)

Geçici olarak yeniden yerleştirme, kurma maliyeti

c)

Tamir maliyeti

f)

İşe Etkilerin saptanması

Piyasa payının olası kaybını dikkate alınız. İlgili sütunda 1 düşük 4 yüksek olacak
şekilde 1 den 4 e kadar sınıflandırınız. Aşağıdaki etkileri değerlendiriniz:
a)

İşe ara verme işin kesilmesi

b)

İşe gelemeyen işçiler

c)

Tesise, kuruma, binaya ulaşılamaması

d)

Kontratların ve anlaşmaların yerine getirilememesi

e)

Ceza ve yasal masraf ödemesiyle karşılaşma

f)

Kritik malzeme, kritik mal ve hizmetlerin kesintiye uğraması

g) Mal ve hizmet dağıtımın kesintiye uğraması Yukarıda (d-e-f) de belirtilen etkileri
değerlendirirken, sınıflandırırken Acil Durum Yönetimi dersi kapsamında verilen aşağıdaki
kriterleri kullanın.
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 si ni etkilemesi)
4:Felaket (Mekânın veya insanların veya işin %50 sinden fazlasını etkilemesi)
g)

Acil Durum Hazırlıklarının Tehlikeyi Kapsamasının Değerlendirilmesi

Kaynakların ve müdahale kabiliyetinin değerlendirilmesi işidir. Bunun içinde aynı
sınıflandırmayı yapınız. Burada kullanılacak skorlar kriterler diğer etkilerin tersine bir önem
sırasına sahiptir. Daha düşük skor en iyisidir. Aşağıdaki skorların kullanılması Acil Durum
Yönetimi dersi kapsamında önerilmiştir.
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1:Tam olarak (Planların sınıflandırılan tehlikeyi, acil durumu kapsayacak şekilde
hazırlanmış olması) 2:Kısmen (Planların sınıflandırılan tehlikeyi, acil durumu kısmen
kapsayacak şekilde hazırlanmış olması)
3:Sınırlı (Planların sınıflandırılan tehlikeyi, acil durumu sınırlı kapsayacak şekilde
hazırlanmış olması 4:Hiç (Planların sınıflandırılan tehlikeyi, acil durumu hiç kapsamaması)
Bunu yaparken yardımcı olacak, müdahale için gerekebilecek her kaynağı ve
başlangıcından sonuna kadar olası her acil durumu dikkate alınız. Her acil durum için şu
soruları sorunuz:
Biz ihtiyaç duyulan kaynaklara ve müdahale için kapasitelerine sahip miyiz?
Harici kaynaklar bu acil durum için bizim ihtiyaç duyduğumuz şekilde ve acil olarak
müdahale edebiliyor mu yoksa hizmet vermek için başka önceliklerimi var?
Eğer cevaplar evetse, bir sonraki değerlendirmeye geçiniz. Ama cevaplar hayırsa,
problemi düzeltmek çözmek için neler yapabileceğini saptayınız. Örneğin aşağıdakileri
yapmak zorunda olabilirsiniz:
a)

Ek acil durum prosedürleri geliştirmek, oluşturmak

b)

Ek eğitimler yapmak

c)

Ek malzeme ve ekipman elde etmek

d)

Yardım anlaşmaları, protokolleri tesis etmek

e)

Özel müteahhitlerle anlaşmalar tesis etmek

h)

Etki Sütunlarının Toplanması

Her acil durum için skorları toplayınız. (d+e+f+g) insana, mal-mülke, işe etkiler ve
acil durum karşı hazırlıklılık skorları toplanır. Karşılaştırmalar planlama ve kaynak
önceliklerini belirlemeye yardımcı olacaktır.
Not: Kaynakları değerlendirirken, acil durum çalışanları, sivil toplum kuruluşları,
polis, paramedik, itfaiyeciler - kendilerine ihtiyacın en fazla olduğu noktaya kaynaklarını
toplayacaklardır. ya da kendileri birer kazazede olacaktır ve hemen müdahalede bulunma
imkânları olamayacaktır. Buda sizin tesisinize, kurumunuza, binanıza müdahalenin
gecikebileceği demektir.
Not: Etki sütunlarını eğer isteniyorsa, ürün stoklarına etki, müşteriler ve tedarikçiler
üzerindeki etki, kamuoyu ile ilişkiler üzerindeki etki gibi arttırılabilir
i)

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 matriksinde
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gösterildikten sonra öncelikler belirlenmiş olur. Risk analiz çalışması sonucunda en yüksek
puanı alan riskten başlamak üzere alınacak tedbirleri ve iyileştirme faaliyetlerinizi planlayınız.

7.3.Planın Hazırlanması
Şimdi bir acil durum planı geliştirmek için hazır olabilirsiniz. Bu kısım bunun nasıl
olacağını gösteriyor.
Plan aşağıdaki temel parçaları içermelidir.
1.

Yönetim Özeti

— Yönetim Özeti takip eden aşağıdaki konularla ilgili özet bilgi verir:
a)

Plan amacı;

b)

Tesis, kurum, binanın acil durum yönetim politikası;

c)

Kilit personelin sorumluluk ve yetkileri;

d)

Meydana gelebilecek olabilecek acil durum tipleri;

e)

Müdahale operasyonlarının nereden idare edileceğini.

2.

Acil Durum Yönetiminin Elemanları

Planın bu kısmı acil durum yönetiminin kilit elamanlarının tesisi, kurumun,
binanın yaklaşımını özetle verir ki bunlar:
a)

Yönetim ve Kontrol / Sevk ve İdare

b)

Haberleşme

c)

Can Güvenliği

d)

Mal ve Mülkün Korunması / Kurum Güvenliği

e)

Toplumsal Yardımlaşma

f)

Bakım Onarım

g)

Lojistik Destek.

Bu elemanlar, tesisin, kurumun, binanın operasyonları yürütürken, personel ve
ekipmanı korurken izleyeceği acil durum prosedürlerinin temelidir.
3.

Acil durum Prosedürleri

Prosedürler acil durumlara tesisin, kurumun, binanın nasıl müdahalede
bulunacağını belirler. Bunları mümkün olduğu anda, orta ve üst yönetim, birim müdürleri,
müdahale personeli ve işçilerin kolayca ulaşabileceği kontrol listeleri serisi olarak geliştiriniz.
Hangi aksiyonların gerektiğini saptayınız:
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a)

Durumu değerlendirme

b)
Özellikle ilk üç günde çalışanları, ziyaretçileri, ekipmanları, önemli kayıtları
ve diğer varlıkları koruma
c)

İşin ve hizmetlerin tekrar ayağa kaldırılması.

Bomba tehdidi, hortum, sel, deprem gibi durumlar ve aşağıdaki gibi işlevler için özel
prosedürlere ihtiyaç duyulabilir
a)

Çalışanları ve ziyaretçileri müşterilerin uyarılması, ikazı

b)

Personel ve müdahalecilerle haberleşmek

c)

Tahliyenin yapılıp herkesin sayılması

d)

Müdahale aktivitelerinin yönetimi

e)

Acil durum yönetim merkezini aktive etmek ve çalıştırmak

f)

Yangınlarla mücadele etmek

g)

Tesisi, kurumu, binayı kapatmak

h)

Önemli kayıtları korumak

4.

Destek belgeleri

-

Acil durumda gerekebilecek belgeler:

Acil durum çağrı listesi — (cüzdan sığacak şekilde mümkünse) acil durumlara
müdahale ile ilgili herkesin listesi, 24 saat erişilebilir telefonları ve sorumlulukları:
Aşağıdakileri de içeren bina ve alan haritaları:
a)

Tesisat kesme kapama yerleri

b)

Hidrantlar

c)

Vanalar

d)

Su hatları boruları

e)

Gaz vanaları

f)

Gaz hatları boruları

g)

Elektrik şalterleri, Trafolar

h)

Elektrik ara dağıtım noktaları

i)

Kanallar, Lağımlar j) Kanalizasyon hatları
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k) Her binanın yeri (sokak ismi bina ismi dâhil)
l) Kat planları
m) Alarm ve Uyarılar
n) Yangın söndürücüleri
o)

Yangın söndürme sistemleri

p) Çıkışlar
q) Merdivenler
r) Kaçış rotaları
s) Yasak alanlar
t) Tehlikeli maddeler (temizleme ve kimyasalları) u) Pahalı değerli malzemeler
Malzeme tahliye formu— (Tahliyesi zorunlu malzemeler ve bunların tahliye
önceliğini gösterir.)
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu — (Mevcut kimyasalların nakliye, depolama, işleme,
bertaraf yöntemlerini ve bu esnada olası tehlikeler ve bunlara müdahale yöntemlerini içeren
ve malzemenin üreticisi tarafından malzeme beraberinde verilen form)
Mevcut tehlikeli maddeleri listeleyin. Tedarik, satınalma birimleriyle irtibat kurarak
tüm maddelerin MSDS lerini temin edin. Bu malzemelerle çalışanların bu bilgilere kolayca
ulaşabilmesini sağlayın.
İhbar Formu — (Resmi veya özel kurumlara yapılacak acil durum bildirimleri ve
raporlama kayıtları için tutulan tanzim edilen formdur. Mevcut kimyasalların nakliye,
depolama, işleme,
5.

Kaynak listeleri

- kaynakların listesi (ekipman, malzeme, hizmetler) acil durumda ihtiyaç duyulacak;
diğer kurumlar ve resmi kurumlar ile yardımlaşma anlaşmaları.
Acil durumda, bütün personel mutlaka bilmelidir:
1.

Benim rolüm ne?

2.

Ben nereye gideceğim?

Bazı tesisler, kurumlar, binalar aşağıdakileri geliştirmek zorundadır:
a)
b)
prosedürler

Acil durum kaçış prosedürleri ve rotaları
Tahliye öncesi kritik işleri operasyonları yürütecek personelle ilgili
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c)
Tüm çalışanları, ziyaretçileri, müşterileri, müteahhitleri tahliye biter bitmez
saymak için prosedürler
d)

Görevlendirilen çalışanlar için kurtarma, tıbbi, görevler

e)

Acil durumları rapor etme prosedürleri

f)

Planla ilgili irtibat kurulacak birim ve kişilerin isimleri

Planı geliştirmek için aşağıdaki konuları değerlendiriniz.
1.

Fırsatlar ve Öncelikli Aktivitelerin Belirlenmesi

Özel hedefleri ve dönüm noktalarını belirleyiniz. Görevleri kimin, ne zaman
icra edeceğini listeleyiniz. Hasar Görebilirlik analizlerinde belirtilen kaynakların eksiklerini
ve problemli alanları nasıl adlandırılacağınızı saptayınız.
2.

Planın yazılması

Planlama grubunun her üyesine bir kısmın yazılması görevini veriniz. Her
kısım için uygun formatı saptayınız.
Belirli hedeflerle agresif bir zaman takvimi tesis ediniz. İşin tamamlanması için yeterli
zamanı veriniz. Ama görevlerin uzayıp gitmesine imkân vermeyiniz. Aşağıdakiler için bir
takvim belirleyiniz:
a)

İlk taslak

b)

Gözden geçirme

c)

İkinci taslak

d)

Masa başı egzersiz

e)

Son taslak

f)

Yazdırma ve baskı

g)

Dağıtım

3.

Eğitim takvimi tesis etme

Tesis, kurum, bina eğitim takvimi geliştirecek birim veya kişiyi belirleyiniz.
Eğitimle ilgili özel konular için 4.Adım'a başvurunuz.
4.

Harici organizasyonlarla koordinasyon

Sivil toplum kuruluşlarıyla, resmi kurumlarla, düzenli olarak toplantı yapınız.
Resmi kurumlara acil durum planı yapmakta olduğunuzu bildiriniz. Sizin durumunuza göre
yasal ve kanuni olarak onay ve izinleri gerekmeyebilir ama yine de değerli görüş ve
katkılarını vereceklerdir.
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Acil durumları raporlamak için yasal şartları ve gereksinimleri saptayınız ve
prosedürlerinize bunları dâhil ediniz.
Harici birimler üzerinde müdahalenin kontrol protokollerini saptayınız. Çalışılması
gereken bazı detaylar aşağıdadır:
a)

Müdahaleciler hangi girişi kapıyı kullanacaklar?

b)

Kime ve nerde rapor verecekler?

c)

Nasıl belirlenecekler?

d)

Harici müdahalecilerle personel nasıl haberleşecek?

e)

Müdahale aktivitelerinden kim sorumlu olacak?

Acil durumda tesise kuruma binaya giriş izni verilecek personel için yetkililerin nasıl
bir teşhis yöntemi uygulayacağını belirleyiniz.
Engellilerin ve yabancıların ihtiyaçlarını saptayınız. Mesela, tahliye gerektiğinde
görmeyen bir çalışana eşlik edecek bir eş, (body) görevlendirilebilir.
Belli başlı aktiviteleri engelleri nedeniyle yapamayan; görme, işitme, duyma, nefes
alma, hareket etme, öğrenme gibi fiziksel veya akli zayıflıkları olan engellilerle ilgili bir yasa
yönetmelik bizde henüz yürüklükte olmamasına rağmen bu konudaki çalışmaların meclis
nezdinde beklediğini söyleyebiliriz. Acil durum planlama öncelikleriniz yasal gerekliliklerden
etkilenebilir. Belki de düşük bir olasılık olan bir durum için sadece bu tip yasal zorunluluklar
sonucu planınızın uyum sağlaması gerekebilir ve bu yüzden sizde bazı özel fonksiyonları özel
olarak planlarınıza dâhil etmek zorunda kalabilirsiniz.
5.

Diğer birimlerle(harici-dâhili) irtibat sağla

-

Aşağıdakileri öğrenmek için birimlerle irtibat kurunuz:

a)

Sizin ve diğer birimlerin tebliğ bildiri gereksinimi

b)

Yardım ve desteklerin nerede ihtiyaç duyulacağı hususlar

c)

Acil durumda birimlerin birbirini nasıl destekleyecekleri

d)
Kilit personelin isim, telefon, irtibat numaraları adresleri Bu bilgileri uygun
standart operasyon prosedürlerine ekleyiniz.
6.

Gözden geçir, Eğitim yap ve tekrarla

-

Grup üyelerine ilk taslakları gözden geçirmeleri için dağıtınız.

İkinci bir gözden geçirme için, kilit acil durum sorumluluğu olan personel ve
yönetimle masa başı egzersizi yürütünüz. Bir konferans odasında, bir acil durum senaryosu
karşısında katılımcıların kendi sorumluluklarını ve duruma karşı nasıl davranacaklarını nasıl
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tepki vereceklerini tartışınız. Bu tartışmalara dayanarak, kargaşa ve düzensizlikleri ve üst üste
binen alanları saptayınız ve planları buna göre değiştiriniz.
7.

Son onay

-

Üst yönetici ve yönetim için bir brifing ayarlayıp yazılı onaylarını alınız.

8.

Planı dağıt

Son planı dosyalayınız ve her kopyayı numaralandırınız. Planı alan her birey
bunu imza karşılığı almalı ve planda yapılacak değişiklik sayfalarını plana eklemek planı
güncelleştirmekten sorumlu olmalıdır.
Planın hangi kesimlerinin gizli olduğunu hangi kısımların paylaşılabileceğini
saptayınız. Planı aşağıdakilere dağıtınız:
a)

Üst yönetici ve orta yönetim

b)

Acil durum organizasyonun kilit üyeleri

c)

Başkanlık, genel müdürlük

d)

Acil durum müdahale güçleri

Kilit personelin evlerinde planın bir kopyasını emniyetli şekilde sakladığından emin
olunuz. Çalışanlara eğitim takvimi ve plan hakkında bilgi veriniz.
Daha iyi koordinasyon için acil durum planlarını güçlendiriniz. Güvenlik ve sağlık
planı, yangından korunma planı, döküntü ve serpinti önleme kontrol planı, diğer planları bir
bütünleşik ayrıntılı plan altında toplamak bütünleştirmek gerekir.

7.4.Planın İcrası/Uygulaması
Uygulama; acil durumda planın denenmesinden daha çok şey ifade eder. Planın
değerlendirilmesi, operasyon ve hizmetlerle ilgili entegrasyon, hasar göre bil i rl ik analizi
esnasındaki tavsiyelere uymak demektir.
Operasyon-hizmetlere planın entegre edilmesi
Acil durum planlaması bir kurum kültürü haline gelmelidir. Farkındalık sağlamak;
personeli eğitmek; prosedürleri test etmek; tüm yönetim kademelerinin dâhil edilmesi;
planlama prosesinde tüm birimleri, toplumun dâhil edilmesi; personelin günlük yaptığı işlerin
bir parçasının acil durum yö netimi olmasını sağlamak gibi olanaklar, fırsatlar mutlaka
yaratılmalıdır.
Aşağıdakileri sorulara yanıt arayarak planın entegrasyonunu test ediniz:
a)
destekliyor?

Planda belirtilen sorumlulukları orta kademe yönetimin ne kadar iyi
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b)
Acil durum plan kavramları tesisin, kurumun, binanın personel, finansal ve
kayıt sistemine tamamen birleştirildi mi?
c)
Acil durum sorumluluklarını daha iyi belirtecek iş tanımlarının saptanması ve
çalışanların tahliyesi süreci nasıl yapılacak?
d)
Acil durum hazırlık bilgilerinin çalışanlara e-posta, çalışanların el kılavuzu,
haber ve duyuru mektupları yoluyla dağıtım fırsatları var mı?
e)
olabilir?
f)

Ne tip güvenlik posterleri ve diğer görünür hatırlatma panoları yardımcı

Personel acil durumlarda ne yapmaları gerektiğini biliyor mu?

g)
Planı güncellemek ve değerlendirmekle organizasyonun her seviyesinin nasıl
ilgilenmesi ilişkilendirilmesi sağlanacak?
Eğitim, Egzersiz, Tatbikat Yapmak
Tesiste, kurumda, binada çalışan ya da ziyaret eden herkes bir çeşit eğitime tabi
tutulmalıdır. Bu acil durumlara müdahale edenlerin ekipman kullanımıyla ilgili teknik
eğitimini, prosedürleri gözden geçirmek için çalışanlarla tartışma toplantılarını içerebilir.
Aşağıdakiler eğitim planı geliştirmek için temel hususlardır.
1.

Planlama Hususları

Eğitim planı geliştirmek için sorumluluklar saptayınız. Planda belirlenen acil durum
müdahale rolleri içinde yönetici, çalışan, ziyaretçi, taşeronlar için eğitim ve bilgi ihtiyacını
göz önüne alınız.
12 aylık dönemde aşağıdakileri saptayınız:
a)

Kim eğitilecek?

b)

Eğitimi kim yapacak?

c)

Hangi eğitim aktivitesi kullanılacak?

d)

Her toplantı nerede ve ne zaman olacak?

e)

Toplantı nasıl değerlendirilecek ve belgelenecek?

Bu belge eklerinde bulunan eğitim egzersiz ve tatbikatları, egzersiz grafiklerini eğitim
aktivitelerinin tarihini saptamak için kullanınız ya da kendinizinkini yapınız.
Eğitim aktivitelerinde sivil toplum kuruluşlarını, müdahalecileri nasıl işin içine
sokacağınızı düşünününüz.
Her eğitim aktivitesinden sonra değerlendirme yapınız. Değerlendirme sürecine hem
personeli hem de müdahalecileri gönüllüleri katınız.
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2.

Eğitim faaliyeti

Eğitimler birçok formatta olabilir:
a.
Oryantasyon ve Eğitim toplantıları - Bunlar ihtiyaçları ve sorunları saptamak
ve sorulara yanıt bulmak, bilgi vermek için düzenli tartışma toplantılarıdır.
b.
Masaüstü tatbikat - Acil durum senaryolarına kişilerin nasıl tepki vereceklerini
görmek, sorumluluklarını tartışmak için konferans odasında bir araya gelen acil durum
yönetim gurubu üyeleri katılımıyla yapılır. Eğitim aktivitesini daha fazla talep etmeden önce
eksiklik ve karışıklıkları görmek için az maliyetli ve etkili bir yoldur.
c.
Tatbikata doğru yürüme - Acil durum yönetim grubu ve müdahale takımları
aslında kendi acil durum müdahale fonksiyonlarını yerine getirir. Bu aktivite daha fazla kişiyi
kapsar ve masaüstü egzersizden biraz daha kapsamlıdır.
d.
İşlevsel Tatbikatlar - Bu tatbikatlar tıbbi müdahale, acil durum duyurusu,
uyarı, ikaz ve haberleşme prosedürleri ve ekipmanları gibi özel işlevleri, aynı zamanda
olmasa bile test eder. Personelin sistemleri değerlendirmesi ve problemli alanları saptaması
istenir.
e.
Tahliye Tatbikatı - Bütün personel kontrol edilmek için daha önce belirlenmiş
toplanma alanına doğru tahliye rotasını izleyerek ulaşma prosedürlerinin test edildiği
tatbikatlardır. Tahliye süresince koridorlarda duman, enkaz ve molozla kapanan merdivenler
gibi acil durum esnasında meydana gelebilecek tehlikeler hakkında katılımcıların not almaları
bunlara dikkat etmeleri bunların nasıl önlenebileceği üzerinde fikir yürütmeleri istenir. Planlar
buna göre değiştirilir.
f.
Gerçeğe yakın tatbikat - Gerçek bir acil ya da afet durumu mümkün olduğunca
gerçeğine yakın taklit edilir. Bu egzersiz yönetimi, toplum müdahale organizasyonlarını,
çalışanları, tesis, kurum, bina acil durum müdahale personelini kapsar.
3.

Çalışanların eğitimi

Bütün çalışanlar için genel eğitim şunları içermelidir:
a)

Bireysel roller ve sorumluluklar

b)

Tehditler, tehlikeler, koruyucu aksiyonlar hakkında bilgi

c)

Tebliğ, uyarı, ikaz ve haberleşme prosedürleri

d)

Acil durumda aile üyelerinin yerini saptama yolları

e)

Acil durum müdahale prosedürleri

f)

Tahliye, barınak, sığınak ve mesuliyet prosedürleri

g)

Ortak acil durum ekipmanlarının kullanımı ve yerleri
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h)

Acil durum işe ara verme işi tatil etme prosedürleri

Hasar görebilirlik analizi esnasında geliştirilen senaryolar eğitim olayları için temel
olabilecektir. itfaiye, tehlikeli madde, kurtarma, ilkyardım, servisleri ya da takımları olan
tesis, kurum, binaların eğitim gereksinimleri için belirli minimum standartlara uyulmalıdır.
4.

Planı değerlendirme ve değiştirme

En azından yılda bir kez bütün planı denetleyiniz, Planı sayfa, sayfa gözden geçiriniz.
Bu konuda ele alınacak konular:
a)
Planı güncellerken ve değerlendirirken tüm yönetim kademelerini işin içine
sokabilirsiniz?
b)
Hasar görebilirlik analizinde problemli alanlar ve kaynak kıtlığı yeterince
tanımlanmış mı?
c)

Plan gerçek olaylardan ve tatbikatlardan alınan dersleri yansıtıyor mu?

d)
Acil durum yönetim grubu ve acil durum takımı kendi sorumluluklarını
kavramış mı? Yeni üyeler, yeni işe girmiş çalışanlar eğitilmiş mi?
e)
Tesis, kurum, binanın fiziksel görünümü yerleşimindeki değişiklikler planda
yansıtılıyor mu? Yeni tesis, kurum, bina dâhil edilmiş mi?
f)

Tesis, kurum, bina fotoğrafları ve diğer kayıtlar güncellenmiş mi?

g)

Tesis, kurum, bina eğitim amaçlarına erişiyor mu?

h)

Tesis, kurum, binadaki tehlikeler değişmiş mi?

i)

Plandaki isim, unvan, telefon numaraları güncel mi?

j) Acil durum yönetiminin birleştirilmesi için adımlar atılıyor mu?
k) Sivil toplum kuruluşlarına ve resmi gayrı resmi kurumlara plan tanıtılmış mı?
l) Planın değerlendirilmesinde dâhil edilmişler mi?
Her yıl planın denetiminin yanında, aşağıdaki nedenlerle de planı değerlendiriniz ve
değiştiriniz:
a)

Her eğitim egzersizi ve tatbikatı sonrasında

b)

Her acil durum sonrasında

c)

Kişiler veya sorumluluklar değiştiğinde

d)

Tesis, kurum, binanın fiziksel görünümü, yeri değiştiğinde

e)

Politika ve prosedürler değiştiğinde
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f)

Planda yapılan değişikliklerle ilgili personele özet bilgi vermeyi hatırla.
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8. ACİL DURUM YÖNETİMİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI
GEREKLİ HUSUSLAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Acil durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Acil durum



Haberleşme



Tesis güvenliği
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8. Acil Durum Yönetiminde Göz Önünde Bulundurulması Gerekli
Hususlar
8.1. Yönlendirme ve Kontrol
Herhangi bir acil durumda bir kimse yönetimi almalıdır. Kaynakların yönetimi,
gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine yönlendirme ve kontrol denir.
Aşağıda tanımlanan yönlendirme ve kontrol sistemi uygun büyüklükte bir işletme
esas alınarak tanımlanmıştır. Sizin işletmeniz daha küçük ölçekli olsa da burada
tanımlanan prensipler uygulanmalıdır.
Sisteminizin oluşturulması pek çok faktöre bağımlıdır. Büyük sanayii kuruluşlarının
kendi itfaiye, ilkyardım ve zararlı maddelere müdahale ekipleri varken, küçük işletmeler
karşılıklı yardım ve işbirliği protokollerine bağımlıdır. Küçük işletmeler çoğunlukla ikiz
görevlendirmeler ile kendilerini güçlendirirler.
Kriz Yöneticisi; Kriz Yöneticisi, taktik planlama ve tahliye, dış yardıma ihtiyaç var
ise ilgili yerlerden yardım talep edilmesi, iç kaynaklar ile dış kaynaklar arasındaki
koordinasyonu da kapsayan tüm acil durum operasyonunun yönetiminden sorumludur.
Kriz Yöneticisi o işletmede görevli en üst kademe yöneticidir. Kriz Yöneticisinin
görevleri şunlardır:
Acil durumun kısa ve uzun vadede etkilerini tespit etmek
Tesisin tahliye edilmesi ve kapatılması (shutdown) talimatını vermek
Harici kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak
Basın bülteni yayınlatmak.
Operasyon Ekibi (Kriz Yönetim Ekibi); Bu ekipte görevli kimseler yönetim
kademesinde olan ve karar alma yetkisinde kimseler olmalıdır. Bu ekip Kriz Yöneticisini
desteklemekle görevlidir. Diğer görevleri ise:
Operasyonun yönetimini ele almak
Durum tespiti yapmak
Acil durum planını yürütmek
Müdahale yöntemleri belirlemek
Kaynakları harekete geçirmek
Gereğinde tahliye talimatı vermek
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Tüm acil durum operasyonlarını izlemek
Acil durumun sona erdiği duyurusunu yapmak
Acil Durum (Kriz) Yönetim Merkezi; Kriz yönetim merkezi tüm acil durum
operasyonlarının yönetim merkezidir ve Kriz yöneticisinin yönetiminde çalışır. Burada
sahadan gelen her türlü bilgi toplanır ve bunlara dayanarak kararlar alınır. Tesisinizin
büyüklüğü ne olursa olsun, öncelikle bir acil durumda nerede toplanılacağı belirlenmelidir.
Kriz Yönetim Merkezi acil durumdan etkilenmeyecek bir yerde olmalıdır. Tesis giriş
kapısındaki Güvenlik kısmı yöneticisinin bürosu, konferans salonu veya eğitim merkezi
olabilir. Kriz Yönetim merkezinin acil durumda etkilenebileceği düşünülerek alternatif bir
yer daha bu amaçla kullanılmak üzere tespit edilmelidir.
Kriz yönetim merkezi haberleşme imkânı olan bir yerde olmalıdır. Bu merkezde acil
duruma en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale için ünitelerin vardiya kayıtları,
başvuru kaynakları ve gerekli malzemeler bulunmalıdır. Bu malzemeler:
a)

Haberleşme ekipmanları (telefon ve telsiz)

b)

Acil Durum Planının bir sureti

c)

Acil Durum Prosedürleri

d)

Tesis yerleşim planları ve kat planları

e)
Acil durum müdahale ekiplerindeki personelin isim listesi (Ekipler toplanma
yerine gittiğinde ekipler oluşturulur, isim listeleri yapılır ve kriz yönetim merkezine iletilir)
f)

Teknik dokümanlar

g)

Bina güvenlik sistem şeması

h)

Telefon rehberi

i)

Aydınlatma ve haberleşme için yedek güç kaynağı

Planlamada göz önünde bulundurulması gereken hususlar; Bir yönlendirme ve
kontrol sistemi oluşturmak için aşağıdaki hususları göz önünde bulundurunuz:
Personelin görev ve sorumluluklarını tanımlayınız.
Ekiplerin düzenli yönetimi için kilit ekiplere yönetici atayınız.
Her ekibin ihtiyacı olan malzemeleri tespit ediniz. Terimin ve bütçelemesini yapınız.
Temelde tüm personeli aşağıdaki hususlar için eğitiniz:
Acil durum olarak nitelenebilecek olay ve durumlar
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Acil durum kapsamında olan bir duruma tanık olmaları halinde kimi, nasıl haberdar
edecekleri
Alınması gerekli koruma ve güvenlik tedbirleri Güvenli tahliye
Koruma ve Güvenlik; Bir acil durum meydana geldiğinde ilk yapılması gereken,
olayın meydana geldiği yerin kontrol altına alınmasıdır. İlk etapta acil durumu gören personel
bu sahaya giriş çıkışları denetim altına almalı ve tehlike sahasındaki çalışanları tehlikeden
haberdar etmelidir. Koruma görevini yerine getiren kişiler de dâhil herkes, tehlikeli olmayan
ancak acil durumun meydana geldiği yere en yakın ve uygun bir yerde görev yapmalı, kimse
tehlikeye atılmamalıdır. Çalışanların uygulayabilecekleri temel koruma ve güvenlik tedbirleri
şunları içerir:
a)

Kapı ve pencerelerin kapatılması

b)
Kısımda bulunan personel tahliye edildikten sonra kapılara var ise, tehlike ikaz
bandı, mobilya vs ile geçici bariyer tesis edilmesi
c)

Döküntü maddelere karşılık, sıvı emici özellikte bariyerler,

d)

Dosya dolapları ve çekmecelerin kapatılması

Daha ileri koruma ve güvenlik tedbirleri ise işletmenin Koruma ve Güvenlik personeli
tarafından alınır. Bunlar:
a)
Yerel (ünite) bazındaki acil durum operasyon sahasının tehlike ikaz bandı ile
çevirerek operasyon sahasına sadece görevli personelin girişini temin etmek,
b)
Tesise giriş çıkışları kontrol altına almak, yalnızca resmi görevliler, acil durum
operasyonun da görevli personelin girişine izin vermek.
Dış kaynaklar (Resmi ve özel kurumlar) ile koordinasyon; Bazı durumlarda, gerek
yasal zorunluluklar, gerekse ikili anlaşmalardan ötürü acil durum operasyonunun yönetimi
tamamen veya kısmen başka bir ekibe bırakılabilir. Bu durumda kuruluşlar arasında yapılan
sözleşmeler yürürlüğe girer. Kriz yöneticisi operasyonun yönetimini kısmen veya tamamen
alacak ekibin yöneticisine mevcut durum hakkında kapsamlı bir rapor verir.
Kriz yöneticisi hangi harici ekiplerin işletme sahsında olduğu ve hangi operasyonları
yürüttüğü ve ekipler arası işbirliğinin ne durumda olduğunu izler. Bu personel güvenliği ve
etkinliğini arttırır, yanı sıra aynı amaçla gereğinden fazla ekip görevlendirilmesinin de önüne
geçer.
Bir acil durum operasyonunun her aşamasını kayıtlandırınız. Meydana gelen olaylar,
alınan tedbir ve yapılan müdahaleler ile sonuçlarını, bunların yapılma tarih ve saatini her
olay ve her aşama için detaylı olarak yazınız.

8.2.Haberleşme
Niteliği ne olursa olsun her operasyonda haberleşmenin hayati önemi vardır.
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Haberleşmenin yapılamaması başlı başına bir acil durum sebebi olabilir. Acil durumun
bildirimi, personelin tehlikeden haberdar edilmesi, müdahale ekiplerinin göreve çağrılması,
ekipler arasında koordinasyonunun sağlanması, personel ve ailelerinin işletmede meydana
gelen olay hakkında bilgilendirilmesi ile müşteriler ve tedarikçilere bilgi verilmesi için
haberleşme gereklidir.
Olasılıkların planlanması; Haberleşmenin geçici, kısa süreli kesintiye uğraması
veya tamamen ortadan kalkması da dâhil tüm olasılıklar için planlama yapınız.
İşletmeninizin günlük çalışması esnasında kullanılan sesli ve data haberleşme
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurunuz.
Haberleşmenin kesintiye uğraması veya ortadan kalkmasının işletmenizin ticari
hayatına etkilerini göz önünde bulundurunuz.
Haberleşmenin acil durum operasyonlarına etkilerini göz önünde bulundurunuz.
İşletmenizde haberleşme önceliklerinizi belirleyiniz, bu önceliği hangi kısımların
kullanacağını planlayınız.
Acil durum operasyonu esnasında telsiz kullanılması planlanmış ise, telsiz çağrı
kodlarını belirleyiniz.
Haberleşme hizmeti alınan kurum (Telefon idaresi) ile görüşerek, acil durumlara
müdahale imkânları konusunda bilgi alınız. Bu hizmetlerin alınması için prosedürler
hazırlayınız.
Yapılan haberleşmeleri kayıtlandırmak için gerekli düzenleme yapınız.
Kayıtlandırılacak haberleşme imkânları arasında telefon, telsiz, faks, yüz yüze haberleşme
ve amatör radyo haberleşmesi sayılabilir.
Acil Durum Haberleşmesi; Bir acil durumda işletmenizde yürütülen operasyonlar ve
bu esnada ihtiyaç duyulacak haberleşme ihtiyacınızı planlayınız. Bir acil durumda
haberleşmesi zorunlu olan birimler aşağıdaki gibidir.
a)

Ekipler ile Kriz Yöneticisi/Kriz Yönetim Merkezi arasında

b)

Acil duruma müdahale eden ekipler arasında

c)

Ekipler ile Kriz Yönetim Merkezi arasında

d)
Kriz Yönetim Merkezi ile dışarıdan operasyona destek alınacak resmi ve özel
kurumlar arasında
e)

Kriz Yönetim Merkezi ile yakın sanayi kuruluşları arasında

f)

Kriz Yönetim Merkezi ile çalışanların aileleri arasında

g)

Kriz Yönetim Merkezi ile müşteriler arasında
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h)

Kriz Yönetim Merkezi ile tedarikçiler arasında

i)

Kriz Yönetim Merkezi ile medya arasında

Haberleşme yöntemleri arasında şunlar sayılabilir:
Haberci Telefon Telsiz Faks cihazı Amatör telsiz Uydu sistemleri Dial-Up Modem
Network El işaretleri
Haberleşme sistemlerinizi düzenli olarak kontrol ediniz.
Ailelerle haberleşme; Acil bir durum meydana geldiğinde personel ailesinin veya
ailesi personelin iyi olup olmadığını bilmek isteyecektir. Bir kimsenin sevdiklerine bakıp
koruması, her zaman birinci önceliklidir.
Acil durumlarda personelinizin ailesi ile haberleşebilmek için plan yapınız. Bunun
yanı sıra personelinizi;
Bir acil durumda yaralanmaları ve ayrı düşmeleri halinde aileleri ve işletmeniz ile
nasıl haberleşeceğini planlaması
Acil bir durumda gereğinde haberdar edilmek için şehir dışında irtibat kurulabilecek
bir yakınının isim, adres ve telefon numarası Bir acil durumda eve erişememeleri halinde
buluşacakları bir yer belirlemeleri konusunda teşvik ediniz ve yönlendiriniz.
Aynı şekilde, bir geçici iskân merkezi kurulması ve personel ailelerinin burada
geçici konaklaması öngörülmüş ise, ana trafik güzergâhları, olası bina hasarları da göz
önünde bulundurularak personelin oturduğu bölgelerde toplanma yerleri belirleyiniz.
Bildirim; Çalışanların bir acil durumu, nasıl ve nereye bildirecekleri konusunda
prosedür hazırlayınız. Çalışanları bu prosedürlerden haberdar ediniz. Belirli bildirim görevi
üstlenen personelinizi bu görevleri için personeli eğitiniz.
Acil durumlarda aranacak telefon numaralarını her telefonun yanında, iç bültenlerde,
duyuru panolarında ve diğer personelin yoğun olarak bulunduğu yerlerde bulundurunuz.
Gereğinde irtibat kurmak üzere, tüm personelin isim, adres ve telefon numaralarını en
güncel hali ile dosyalayınız.
Öncelikle resmi radyo/tv istasyonları olmak üzere, haber bültenlerini devamlı takip
ediniz.
Resmi kurumlara ve sigorta firmasına yapılacak bildirimlerin şekli ve süresi hakkında
ilgili kurumlar ile görüşerek bir prosedür hazırlayınız. İşletmenizde meydana gelen ve yakın
işletmeler ile halk sağlığı için tehdit oluşturabilecek nitelikte acil durumların derhal resmi
kurumlara haber verilmesi gerektiğini unutmayınız.
Gereğinde anonslar ile duyurulmak üzere bildiriler hazırlayınız.
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Uyarı; Acil bir durumda personeli uyarmak için bir alarm sistemi tesis ediniz. Bu
sistem;
İşletme içinde herkes tarafında duyulabilmeli veya görülebilmelidir.
Yedek bir güç kaynağı olmalıdır.
Farklı ve herkes tarafından bilinen bir sesi olmalıdır.
Özürlü kimseler için uygun uyarı sistemleri kurulmalıdır. Örneğin duyma özürlü
kimseleri uyarmak için ışıklı bir ikaz sistemi kullanılabilir.
Bir uyarı sistemi devreye girdiğinde personelinizin ne yapmaları gerektiği konusunda
prosedür hazırlayınız. Personelinizi bu konuda eğitiniz.
İşletmenizdeki alarm sistemine aşina olmayan ve alarm anında işletmenizde bulunan
müşteriler, ziyaretçiler ve müteahhit firma çalışanlarını uyarmak için prosedür hazırlayınız.
İşletmenizin alarm sistemini ayda en az bir defa kontrol ediniz.

8.3.Can Güvenliğinin Sağlanması:
Acil durum operasyonunun birinci amacı operasyon anında işletmede bulunanların can
güvenliğini sağlamaktır.
Tahliye Planlaması; Can güvenliğini sağlamanın temel uygulamalarından biri
tahliyedir. Herhangi bir acil durumda tesis içinde veya yakınında daha önce belirlenen bir
yere derhal tahliye gerekebilir.
Bir tahliye biçimi ve prosedürü hazırlamak için aşağıdaki hususları göz önünde
bulundurunuz:
Hangi durumlarda tahliyeye gerek duyulacağını belirleyiniz.
Açık bir yönetim zinciri oluşturunuz. Tahliye talimatını vermeye yetkili personeli
belirtiniz. Tahliye esnasında diğerlerine yardım etmek ve personelin sayımını yapmak için
"tahliye görevlileri" atayınız.
Özel tahliye prosedürleri hazırlayınız. Tahliye sonrası personel sayımı için yöntem
belirleyiniz. Bölge bazındaki tahliyelerde araç ihtiyacı olacağını göz önünde bulundurunuz.
Özürlü personelin tahliyesine yardımcı olmak üzere prosedür hazırlayınız.
Tahliye prosedürlerini personelinize ve işletmenizde devamlı hizmet veren
müteahhitlere duyurunuz.
Bir tahliye operasyonu esnasında yerinde kalacak veya kritik üniteleri durduracak
personeli belirtiniz. Bu personelin hangi durumlarda tesisi terk edeceklerini belirleyiniz.
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Tahliye planınızı yerel acil durum yönetim yetkilileri ile birlikte gözden geçiriniz.
Tahliye güzergâhları ve çıkış kapıları; Asgari bir yedekli ve kullanma önceliği
belirlenmiş tahliye güzergâhları ve çıkış kapılarını belirleyiniz. Bu güzergâh ve çıkışların
açıkça işaretlerle belirtilmesini ve iyi aydınlatılmış olmasını sağlayınız. Gerekli yerlere
tabelalar koyunuz.
Bir tahliye operasyonu esnasında enerji kesilmesi olabileceğini göz önüne alarak,
tahliye güzergâhları ve çıkış kapılarına acil durum aydınlatmaları tesis ediniz.
Tahliye güzergâhları ve çıkış kapıları;
Tahliye edilecek personel miktarına uygun genişlikte olmalıdır.
Bu güzergâhta yolu kapatan herhangi bir malzeme bulunmamalıdır.
Tahliye esnasında personelin zarar görmesine engel olabilecek nitelikte olmalıdır.
Tahliye güzergâhlarınızın gözden geçirilmesi için işletmeniz dışından birine inceleme
yaptırınız.
Personel tahliyesinden sonra bu kez tahliyesi zorunlu malzemeleri tahliye ediniz.
Malzeme tahliye operasyonlarında kullanılmak üzere tahliye önceliğine göre her ofis bazında
tahliye edilecek malzemeleri tespit ederek malzeme tahliye formlarına kaydediniz. Bu
formların her zaman güncel halde bulunmasını sağlayınız.
Toplanma Bölgeleri ve Sorumluluklar; Tahliye planlaması yapılması gereken
kısımda bulunan tam personel sayısını belirleyiniz. Tahliye sonrasında personelin toplanacağı
yerleri belirleyiniz. Bu yerleri işletmenizin genel vaziyet planı üzerine işaretletiniz.
Tahliye sonrası bir sayım yapınız. Sayımda bulunmayan personelin isimleri ve son
bulunduğu yer Kriz Yönetim Merkezine bildiriniz. (Toplanma yerlerindeki belirsizlik
gereksiz ve tehlikeli arama ve kurtarma operasyonlarının yapılmasına yol açabilir.)
Tahliye esnasında tesiste bulunan misafirler ve müteahhit firma personelinin sayımı
için uygun bir yöntem belirleyiniz. (Ziyaretçi kayıt defteri, Müteahhit firma puantaj defteri bu
amaçla kullanılabilir.)
Daha büyük çaplı tahliye operasyonları için yöntem belirleyiniz. Bu operasyonlar
çalışanları kendi imkânları veya tahsis edilecek araçlar ile evlerine veya işletme dışına
göndermeyi de kapsayabilir.
Sığınak; Bazı acil durumlarda en iyi korunma yolu, işletme içinde veya dışında
belirlenen bir sığınakta toplanmaktır.
Sığınaklara gidilmesini gerektirecek olayları tespit ediniz.
Sığınakta toplanmayı gerektiren olayları gözeterek sığınaktaki koşulları ve mevcut
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malzemeleri (su, gıda maddeleri, tıbbi malzemeler vb.) gözden geçiriniz.
Sığınakların yerini belirleyiniz. Personelin sığınaklara sevkine yönelik prosedürler
hazırlayınız.
Sığınak yöneticisini belirleyiniz.
Sığınaklar konusunda ikili yardımlaşma ve işbirliği anlaşması bulunan işletmeler ve
yerel yetkililer ile ortaklaşa planlama yapınız.
Eğitim ve Bilgilendirme
Çalışanları tahliye, sığınaklar ve diğer güvenlik prosedürleri konusunda en az yılda bir
kez eğitimden geçiriniz. Ayrıca aşağıdaki durumlarda bu eğitimleri tekrarlayınız:
a)

Yeni personel işe başlaması

b)
Tahliye görevlileri, sığınak yöneticileri ve diğer kritik görevdeki personelde
değişiklik olması halinde
c)

Yeni malzeme, ekipman ve yöntemler uygulamaya konulduğunda

d)

Prosedürlerin güncellendiği veya değiştirildiği

e)
Tatbikatlar sonucunda çalışanların performansının arttırılmasının ortaya
çıkması halinde.
Tahliye güzergâhlarını gösterir şemalar ve kontrol listeleri gibi ihtiyaç duyulacak acil
bilgileri temin ediniz.
Tahliye güzergâhları ve çıkış kapılarını gösterir şemaları kritik yerlere asınız.
İşletmenizi ziyaret eden müşteri, ziyaretçi ve diğer kimselerin tahliye anında ihtiyaç
duyacağı bilgileri göz önünde bulundurunuz.
Ailelerin Acil Durumlara Hazırlanması; Çalışanların ailelerini acil durumlara
hazırlamaları için yardımcı olmak üzere yöntemler tespit ediniz. Bu işletme dışında
bulundukları saatlerde çalışanların ailelerini n güvenliğini arttıracak ve işletmedeki acil
durumun önlenmesi, etkilerinden kısa sürede giderilmesi ve ticari hayatına geri dönmesine
yardımcı olacaktır. Evdeyken meydana gelmesi olası acil durumlara hazırlıklı olan kimseler
işlerinde görevlerini daha iyi yerine getireceklerdir.

8.4.Tesis Güvenliğinin Sağlanması
Bir acil durum meydana geldiği zaman, ünitelerin, ekipmanların, kritik kayıtları içerir
dokümanların korunması onarım operasyonları için hayati önem taşır.
Planlama esnasında göz önünde bulundurulması gerekli hususlar; Aşağıdaki durumlar
için prosedür hazırlayınız:
a)

Yangın ile mücadele
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b)

Zararlı madde döküntüsü veya kaçağı

c)

Kapı ve pencerelerin kapatılması ve bariyer yapılması

d)

Ünitelerin durdurulması

e)

Ünitelerin emniyete alınması veya sigortalanması

f)

Ekipmanların güvenli bir yere nakledilmesi

Destek malzemeleri, yedek parçalar ve kaynakları belirleyiniz.
Gereğinde ünite durdurma operasyonuna yetkili, gereğinde karar verecek, yönetecek
ve yerine getirecek yetkili personeli tespit ediniz. Bu personeli hangi aşamada tesisi terk
edecekleri konusunda eğitiniz.
Koruma tedbirlerinin yürütülmesinde gerek duyulacak malzemeleri temin ediniz ve
yalnızca acil bir durumda kullanmak üzere devamlı el altında bulundurunuz.
Koruma Sistemleri; Olağandışı durumları tespit etmek, alarm vermek ve üniteleri
korumak üzere ihtiyacınız olan sistemlerin neler olduğunu tespit ediniz. Bu tespiti yaparken
aşağıdaki durumları göz önünde bulundurunuz:
a)

Yangın koruma sistemleri

b)

Paratonerler

c)

Su seviyesi izleme sistemleri

d)

Otomatik kesiciler (vanalar)

e)

Acil durum güç kaynakları

Alınması gerekli özel tedbirler konusunda tesisinizi sigortalayan firma ile görüşünüz.
Acil Durum etkilerinin azaltılmasına yönelik ön tedbirler; Acil durumların işletme
üzerine etkilerini azaltmak için ön tedbirler alınız. Tesislerinizin dere yataklarından uzağa ve
sağlam zeminlere inşa ettirmek, daha tehlikesiz üretim teknikleri ve malzemeler kullanmak
gibi tedbirler bu kapsamdadır.
Bu amaçla alınabilecek fiziki iyileştirme tedbirleri arasında aşağıdaki tedbirler
sayılabilir:
Tesislerin şiddetli rüzgâr veya depreme dayanıklı hale getirilmesi Sel baskınlarının
önlenmesi için "Sel baskını önleme duvarları" yapılması veya su baskını önlemeye yönelik
ekipmanlar kullanılması (detaylı bilgi için 3. bölüme bakınız.)
Otomatik yangın söndürme sistemleri tesis edilmesi
Yangına dayanıklı malzemeden mamul mobilya ve malzemelerin kullanılması Tüm
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dış pencere ve kapılar için fırtınalarda zarar görmemesi için kepenk takılması
Bunların yanında bina yapısı ile ilgili olmayan ön tedbirler de alınabilir. Bunlar:
a)
b)
sabitlenmesi

Yanmaz nitelikte mobilya ve diğer malzemelerin kullanılması
Acil durumlarda gevşeyerek düşebilecek lamba ve diğer malzemelerin

c)

Ağır ve kırılabilecek malzemelerin alt raflara konulması

d)

Dolapların birbirine ve duvarlara sabitlenmesi

e)
Masa üstünde bulunan bilgisayar, yazıcı ve monitörlerin bir tarafı yapışkan
şerit ile bulunduğu yere sabitlenmesi
f)

İş istasyonlarının geniş pencerelerden uzak noktalara taşınması

g)
Cam kırıklarının çalışanları yaralamaması için pencerelere perde veya
güneşlik tesis edilmesi
h)

Su ısıtıcılarının duvarlara sabitlenmesi

İlave bilgiler için gereğinde bir inşaat mühendisi veya mimar ile görüşünüz.
Ünitelerin durdurulması; Ünitelerin durdurulması genelde son çare olsa da bir
olasılıktır. Durdurma ünitelerin içinde bulunduğu durumdan ötürü zorunlu olarak
yapılabileceği gibi, acil durum operasyonunun bir parçası olarak da yapılabilir. Uygunsuz
veya düzensiz durdurma karışıklık, yaralanma ve ünitelerde öngörülmeyen hasarlara yol
açabilir.
Bazı tesisler makinelerin durdurulması, kapıların kilitlenmesi ve alarm verilmesi gibi
basit işlemleri içerirken, kimileri oldukça karmaşık işlemler gerektirirler.
Planlı ve acil durdurma prosedürleri hazırlanması için ünite yetkilileri ile birlikte
çalışınız. Bu prosedürlerde ünitelerin ne zaman ve nasıl durdurulacağını tanımlayınız.
Durdurma prosedürü aşağıdaki hususları kapsamalıdır:
Ünite durdurulmasını zorunlu kılan sebepler
Durdurma talimatını vermeye yetkili personel
Durdurma işlemini kim ya da kimlerin yapacağı
Kısmi durdurmalardan etkilenecek kısımlar ve nasıl etkilenebilecekleri
Durdurma için gerekli süre
Tekrar başlatma için gerekli süre
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Durdurma prosedüründe görev verilen personeli bu işlem için eğitiniz. Prosedürleri
yayınlayınız.
Kayıtların Korunması; Korunması gereken önemli kayıtlar arasında şunlar
bulunabilir:
Finansal ve sigorta bilgileri
Teknik çizimler ve planlar
Ürün listeleri ve şartnameler
Personel, müşteri ve tedarikçi veritabanı
Formüller ve ticari sırlar
Personel dosyaları
Önemli kayıtların saklanması hızlı onarım ve devreye alma işlemleri için hayati önem
taşır. Önemli kayıtların analizi şu şekilde yapılır:
a)

Bilgilerin faaliyet alanına göre tasnif edilmesi (finans, üretim, satış vb)

b)
İşletmenin ayakta durması ve çalışmaya devam etmesi için gerekli
fonksiyonların tespiti (finans, üretim, satış vb)
c)
Kritik fonksiyonları yerine getirmek için erişilebilir asgari verilerin
tanımlanması (müşteri kayıtlarının düzenlenmesi için muhasebe kayıtlarına ihtiyaç duyulması
gibi)
d)
Kritik bilgileri içeren kayıtların neler olduğunun ve bulunduğu yerin
tanımlanması
e)

Bu bilgilere erişim ve kullanım için gerekli donanımların tanımlanması

Bunun ardından kritik kayıtların korunması ve erişimi için prosedürler hazırlayınız. Bu
amaçla yapılacak işlemler arasında şunlar vardır:
a)

Kritik kayıtların tasnif edilmesi

b)

Bilgisayar sistemlerinin yedeklenmesi

c)

Kayıtların yedek kopyalarının çıkartılması

d)
Disket, CD, DAT ve data kayıtlarının sudan ve yangından etkilenmeyen
kasalarda saklanması
e)

Bilgilerin işletme dışında bir yerde saklanması

f)

Bilgisayar sistemlerinin güvenliğinin arttırılması
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g)
yapılması

Kayıtların yedekleme ünitelerine tahliye edilmesi için gerekli düzenlemelerin

h)

Bürolar tarafından kullanılan sistemlerin yedeklenmesi

i)

Yedekleme için güç kaynağı temin edilmesi

8.5. Toplumsal Yardımlaşma
İşletmenizin toplum ile ilişkileri çalışanlarınız ve tesislerin korunması ve normal
hayatına dönmesini etkileyecektir.
Bu bölümde acil durum planı yönetiminde dış kurum ve kuruluşlar ile nasıl işbirliği
kurulabileceği anlatılmaktadır.
Toplum ile yardımlaşma; Acil durumlara müdahale yeteneğinde olanlar, devlet
kurumları ve gönüllü kuruluşlar öncelikli olmak üzere, resmi ve özel kurum ve kuruluşların
yöneticileri ile irtibat kurunuz. Bu kapsamda irtibat kurulabile cek yerler şunlar olabilir:
a)

Atanmış (Vali, Kaymakam) ve seçilmiş (Belediye Başkanı) yöneticiler

b)

İl/İlçe Kriz Yönetim Merkezi

c)

İtfaiye Müdürlüğü,

d)

Polis, jandarma,

e)

Sivil Savunma Müdürlüğü

f)

İl Sağlık Müdürlüğü (Hastaneler)

g)

Kızılay

h)

Telefon Müdürlüğü

i)

Elektrik İdaresi j) Doğalgaz İdaresi k) Komşu İşletmeler

l) Gönüllü kuruluşlar (TRAC, AKUT vb)
Acil durum plan ve prosedürlerini gözden geçirmek için kurum ve kuruluş yetkilileri
ile düzenli toplantılar yapınız. Bu toplantılarda acil durumları önlemek ve müdahale etmek
için aldığınız tedbir ve yaptığınız hazırlıkları anlatınız. Toplum refahı için gösterdiğiniz özeni
açıklayınız.
İşletmenizin yaygın acil durumlarda halka yardım için neler yapabileceğini
belirleyiniz.
Ortak amaç ve faydaları araştırınız. Kaynakların ve bilgilerin ortak kullanılması için
koşulları tanımlayınız.
Tesisin gezdirilmesi gibi güven tesis eden etkinlikler yapınız. Acil durumlara hazırlık
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için işletmenizde yaptığınız kontrollerden birine resmi ve özel kurum ve kuruluşların acil
durum müdahale ekip yetkililerini de davet ediniz.
İtfaiye, Polis/Jandarma ve Sivil Savunma Müdürlüğü'nün yaptığı tatbikatlara iştirak
ediniz.
Komşu işletmelerin yetkilileri ile bir araya gelerek, karşılıklı yardımlaşma imkânlarını
araştırınız.
Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşmaları; Bir acil durumda kargaşa ve
uyuşmazlık olmaması için yerel acil durum müdahale ekipleri ve yakın işletmelerle karşılıklı
yardım ve işbirliği anlaşmaları yapınız. Bu faaliyetlerin belli bir düzen içinde yürümesi için
faaliyetlerinizi Ek-8'da bulunan prosedür esas alarak yürütünüz.
Bu anlaşmalar aşağıdaki hususları içermelidir:
a)
Yardımın türünün (malzeme, insan gücü) tanımlanması (Bu amaçla Ek-9A'da
bulunan Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü Yardım Malzeme Listesi ile EK-9B'de
bulunan Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü Yardım Ekibi Görevli Listesi ile EK9C'de bulunan Kaynak Saptama Formu'nu kullanabilirsiniz. )
b)
Anlaşma ile tanımlanan yardımın
bulunabileceğine dair yetkililerin tanımlanması
c)

alınması

için

kimlerin

talepte

Haberleşme prosedürlerinin belirtilmesi

Karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği yapılacak işletmeleri belirlerken, benzer üretim
koşullarına sahip ve yeterli malzeme donanımı bulunan işletmeleri tercih ediniz.
Aynı amaçla Sivil Savunma Müdürlüğü ile "Gönüllülerin Sivil Savunma Hizmetlerine
Katılma Esasları Yönergesi" kapsamında protokol yapınız. Bu sayede Sivil Savunma
Müdürlüğü tarafından kurulan telsiz sistemine dâhil olma ve işletmenizde gelişen bir acil
durumdan en kısa sürede Sivil Savunma Müdürlüğü'nü haberdar ederek devlet imkânlarını
harekete geçirme imkânınız olacaktır. Protokol örneği Ek-10'de bulunmaktadır.
Mümkün olduğunca karşılıklı yardımlaşma anlaşması bulunan kuruluş personelinden,
olası durumlarda işletmenizde görev alabilecek personeli, yaptığınız eğitim ve tatbikatlara
katılmalarını sağlayınız.
Topluma yardım konuları; Toplumun genelini etkileyen acil durumlarda, işyerleri ve
sanayi kuruluşlarının yardımlarına ihtiyaç duyulur. Bu yardımlar şunlar olabilir:
a)

Personel

b)

Ekipman

c)

Barınma
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d)

Eğitim

e)

Depolama

f)

İaşe

g)

Acil Durum Yönetim merkezi imkânları

h)

Gıda, giyim, inşaat malzemeleri

i)

Parasal destek j) Ulaşım

Acil durumlarda kuruluşlardan beklenen yardımlar İl Sivil savunma Planında yer
almakta ise de, acil durumun niteliğine göre bu taleplerde değişiklik olabilmektedir.
İşletmenizden ne tür ilave yardımlar isteneceğini öngörülemeyeceğinden toplumun
beklentilerinin sizin acil durum operasyonunuzu nasıl etkileyebileceği üzerinde kanaat
oluşturunuz. Yanı sıra, işletmenizde bir acil durum yok iken topluma ne türlü yardımlarda
bulunabileceğinizi de önceden belirleyiniz.
Kamuyu Bilgilendirme; Mevcut bir acil durum işletme sınırlarının ötesine taşar ise,
bu aşamada herkes acil durumun türünü, halk sağlığı ve güvenliğinin tehlikede bulunup
bulunmadığını, acil durumu önlemek ve etkilerini gidermek için baştan beri neler yapıldığını
bilmek isteyecektir.
Bilgi verilen kimselerin acil durumdan etkilenip etkilenmediklerini tespit ediniz ve
buna göre hangi bilgiye ihtiyaç duyulduğunu tanımlayınız. Bu bilgi talep edenler şunlar
olabilir:
a)

Halk,

b)

Medya

c)

Çalışanlar ve emekliler

d)

Sendikalar

e)

Müteahhitler ve tedarikçiler

f)

Müşteriler

g)

Ortaklar

h)

Acil Durum Müdahale kuruluşları

i)

Yargı birimleri

j) Atanmış ve seçilmiş idareciler k) Özel ilgi alanına sahip gruplar l) Komşu işletmeler
Bu bilgilendirme şu ana başlıklarda olabilir:
a)

Acil durumun türü nedir?
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b)

Tesisin şu anki durumu nedir?

c)

Mevcut zarar nedir?

d)

Acil duruma müdahale için neler yapılmaktadır?

e)

Bu acil durumun topluma ve çevreye etkisi ne olabilir?

f)

Acil durum operasyonu süresince toplumdan beklentiler nelerdir?

Medya ile ilişkiler; Bir acil durumda, kamuoyu ile aranızdaki en önemli bağlantı aracı
medyadır. Bulunduğunuz bölgedeki Medya kuruluşları ile kalıcı ve olumlu ilişkiler
geliştiriniz. İlgi alanları ve bilgi ihtiyaçlarının ne olduğunu belirleyiniz. Çalışanlarınızı
korumak ve acil durumları önlemek amacıyla yaptıklarınızı anlatınız.
Acil durumlarda medya üzerinden kamuoyu ile nasıl haberleşebileceğinizi tespit
ediniz. Her ikisi de uygun eğitimli, bir asil ve bir de yedek basın sözcüsü görevlendiriniz. Bir
brifing salonu tahsis ediniz. Bu salon tercihen işletme dışında ama işletmeye yakın bir yer
olmalıdır. Basın bültenindeki bilginin, eksiksiz, doğru ve onaylandığını temin etmek için
prosedürler hazırlayınız. Teknik bilgilerin herkesin anlayabileceği tarzda sunulması için
Tesisin tarihçesine dair derlenmiş bilgiyi el altında bulundurunuz.
Medyaya bilgi verilirken yapılması gerekenler:
Tüm medya mensuplarına, bilgiye aynı düzeyde erişim fırsatı veriniz.
Uygun zamanlarda basın açıklaması ve röportajlar yaptırınız. Ulusal ve yerel basına
eşit zaman ayırınız.
Medyadaki başlıkları devamlı izleyiniz.
Medya mensuplarının güvenliklerini temin için yanlarında refakatçi bulundurunuz.
Basın açıklamaları ve röportajlar ile medyadaki başlıkların kayıtlarını tutunuz.
Gerekli anlarda basın bülteni yayınlayınız.
Medyaya bilgi verilirken yapılmaması gerekenler:
a)

Meydana gelen olay hakkında spekülasyon yapmayınız.

b)

Yetkisiz personelin bilgi vermesine izin vermeyiniz.

c)

Gerçekleri saklamak veya medyayı yanlış yönlendirmekten kaçınınız.

d)

Meydana gelen olayla ilgili suçlamalardan kaçınınız.

Basın bülteninde; işletmeden kaynaklı acil durumlarda ne, nerede, ne zaman oldu,
kimler olaya müdahale ediyor gibi başlıklarda bülten hazırlayınız.
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8.6.Toparlanma ve Yeniden Kurma
İşletmenin onarımı ve yenilenmesi ya da iş yaşamına geri dönmesinin bir tek temel
amacı vardır: personelin işinin devam etmesi ve işletmenin iş yaşamını sürdürmesi.
Planlamada göz önünde bulundurulacak hususlar; Satıcılar ile bu tür acil durumlar
öncesinde kayıtların korunması, cihazların onarımı, yersarsıntısı ve mühendislik konularında
bağlayıcı antlaşmalar yapmanın imkânlarını araştırınız.
Sigortacınız ile bir araya gelerek tesislerinizin onarımı ve iş yaşamına geri dönmesi
konusunu gözden geçiriniz.
Kritik operasyonları tespit ediniz ve bu sistemleri tekrar çalışır durma getirmek için
planlar hazırlayınız. Bu süreç şunları kapsayabilir:
Ünitelerin onarımı veya yenilerinin kurulması Tesislerin başka bir yere taşınması
Geçici bir süre için sözleşmeli çalışmalar
İşletmenin ünitelerinin resim ve video kayıtlarını yapınız. Bu kayıtları devamlı güncel
tutunuz.
Yönetimin devamlılığı; Bir acil durum anında ve sonrasında kilit personelinizde
dâhil, personelinizin işletmede olamayabileceğini göz önüne alınız. Önleyici kararların
gecikmeden alınmasını temin ediniz. Yönetimin devamlılığı konusunda yasal mevzuatın neler
olduğu konusunda hukuk danışmanınız ile görüşünüz.
Aşağıdaki durumlar için prosedür hazırlayınız:
a)

Yetki/yönetim zincirinin temin edilmesi

b)

Kilit personeli yedekleyecek personelin belirlenmesi

c)

Alternatif Kriz Yönetim Merkezlerine taşınma

Bu hususları tüm tatbikat senaryolarında göz önünde bulundurunuz.
Sigorta; İşletmelerin çoğu, ancak bir zarara uğradıktan sonra uygun bir biçimde
sigortalanmadıklarını öğrenirler. Uygun sigortanın bulunmaması maddi açıdan çok yıkıcı
olabilir. Ferdi sigorta ihtiyaçlarınızı belirlemek için aşağıdaki konuları sigortacınızl a beraber
değerlendiriniz:
İşletmemizin değeri nasıl belirlenecek?
Poliçemiz işletmemizin yasal mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yönelik
harcamaları kapsayacak mı?
Müşterek sigortacı haline gelmekten kaçınmamız için ne kadar prim ödemeliyiz?
Poliçemiz hangi tür tehlike ve kayıpları kapsamaktadır?
İndirimlerimiz nelerdir?
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Bir kayıp meydana geldiğinde poliçemiz ne yapmamızı öngörmektedir?
Sigorta firmamız ne tür belge ve kayıtları istemektedir? Bu kayıtlar bir acil durumdan
sonra erişilebilecek güvenli bir yerde midir?
Enerji kesintisinden ötürü oluşan kayıplarda hangi ölçüde teminat altındayız? Teminat
bina ve müştemilatının içinden ve dışından kaynaklı enerji kesintilerini kapsamakta mıdır?
Üretimin kesintiye uğramasından ötürü uğradığımız gelir kaybını kapsamakta mıdır?
Teminat tutarı yeterli midir? Teminatın süresi nedir? İşletmenin yetkililerce kapatılması
halinde teminatın süresi nedir?
İşletmenin üretime dönmesinden sonra müşterilerin hepsinin geri dönmemesinden
ötürü uğradığımız gelir kaybında ne ölçüde teminat altındayız?
Acil durum yönetim programımız primlerimizi nasıl etkileyecektir?
Çalışanların desteklenmesi; Bir acil durumdan sonra sizin yardımınıza bağımlı olan
çalışanlar aynı zamanda işletmenizin ticari hayatına geri dönmesi için en değerli desteğiniz
olacaktır. Bu sebeple aşağıdaki durumlar da dâhil, sağlayabileceğiniz destekleri gözden
geçiriniz. Bu destekler şunları içerebilir:
a)

Avans ödemeleri

b)

Ücretlerin ödenmesine devam edilmesi

c)

Esnek çalışma saatleri

d)

Çalışma saatlerinin azaltılması

e)

Kriz destek danışmanlığı

f)

Bakım paketi (gıda, giyim)

g)

Gündüz bakımı

İşletmenin yeniden faaliyete geçmesi; Bir acil durumdan sonra, zaman geçirmeden
işletmenin yeniden faaliyetine döndürülmesi için tedbirler alınız.
Gerekiyor ise bir onarım ekibi kurunuz. Onarım ve devreye alırken öncelikli kısımları
belirleyiniz.
Personelinizin güvenliğini sağlayınız. Mevcut tehlikeleri belirleyiniz. Olay bölgesinde
güvenliği sağlayınız.
Çalışanlara bir brifing vererek sahanın ve ünitelerin durumu konusunda bilgi veriniz.
Detaylı kayıt tutunuz. İmkân var ise operasyon kararlarının ses kayıtlarını alınız.
Hasarın resmini çekiniz veya video kaydını yapınız.
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Olay kaynaklı tüm hasar ve kayıpların detaylı tutarını hesaplayınız. Acil durumdan
ötürü yapılan her türlü satın alma (malzeme ve işçilik) için özel kodlar ve sipariş numaralı
kullanınız.
Bildirimde bulunma prosedürlerini yerine getiriniz. Acil durum anında işletmede
bulunan personelin ailelerine personelin durumu hakkında bilgi veriniz. İşletmenin durumu
hakkında olay anında işletmede bulunmayan personele haber veriniz. Sigorta firması ve resmi
kurumları olaydan haberdar ediniz.
Hasar görmemiş üniteleri korumaya alınız. Bina girişlerini ve pencerelerini kapatınız.
Duman, su ve enkazı temizleyiniz. Makineleri neme karşı koruyunuz. Sulu yangın söndürme
sistemini devreye alınız. Ünitelerin fiziki korumasını sağlayınız. Enerji veriniz.
Olayın sebebi ve nasıl olduğu konusunda bir inceleme başlatınız. Çalışmayı devlet
kurumları ile ortaklaşa yürütünüz.
Malzemelerin tahliyesini yapınız. Hasar gören ve görmeyen malzemeleri ayrı tutunuz.
Bir sigorta yetkilisi tesisleri inceleyene kadar hasarlı malzemelerin yerini
değiştirmeyiniz. Ancak yolu ciddi bir şekilde kapatıyor ve malzemelere müdahale daha da
fazla bozulmasına yol açmayacak ise, hasarlı malzemelerin yeri değiştirilebilir veya dışarı
alınabilir.
Hasarlı malzemelerin envanterini çıkartınız. Bu genelde sigorta eksperi ile birlikte
yapılır.
Tesis ve ekipmanları onarımını yapınız. Ana onarım işi için, sigorta eksperi ve ilgili
resmi kurumlar ile birlikte onarım planınızı gözden geçiriniz.
Hasar gören ünitelerin değerini tespit ediniz. Üretimin aksamasının maliyetini tespit
ediniz.

8.7.Yönetim ve lojistik destek
Acil durumlara daha etkin müdahale ve onarım için her zaman tam ve doğru kayıtları
oluşturunuz. Bir olaydan sonra sigorta firmanız veya adli birimlerce belli bilgiler talep
edilebileceği gibi, yasal soruşturmada bu bilgiler hayati değer taşır.
Yönetim Faaliyetleri; Acil durumlardan önceki dönemlerde öncelikli yönetim
faaliyetleri şunları içerir:
a)

Yazılı bir acil durum yönetim planı oluşturulması

b)

Eğitim kayıtlarının tutulması

c)

Tüm yazılı haberleşme kayıtlarının tutulması

d)
belgelemek

Eğitim ve tatbikatlar ile tatbikat değerlendirme toplantılarındaki görüşleri
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e)

Faaliyetleri planlarken yerel acil durum müdahale ekipleri ile işbirliği yapınız.

Bir acil durum anında ve sonrasında yönetim faaliyetleri şunları içerir:
a)

Telefon görüşme kayıtlarının tutulması

b)

Olayın detaylı bir kaydının tutulması

c)

Yaralanmalar ve bunu izleyen faaliyetlerin bir kaydının tutulması

d)

Personel sayımının yapılması

e)

Aile üyelerinin acil durumdan haberdar edilmesi

f)

Basın bültenleri yayınlanması

g)

Temel kayıtların tutulması

h)

Finans yönetimi

i)

Personel hizmetlerinin koordinasyonu

j) Olay inceleme ve onarım kayıtlarının tutulması
Lojistik Destek; Bir acil durumdan önce lojistik destek konuları şunları kapsar:
a)

Ekipman temini

b)

Yedek malzemelerin stoklarda bulundurulması

c)

Acil durumlar için görevlendirme yapılması

d)

Eğitim imkânları yaratılması

e)

Karşılıklı yardım-işbirliği anlaşmalarının yapılması

f)

Kaynaklar çizelgesinin hazırlanması

Bir acil durumda lojistik aşağıdaki hususları tedarik edebilir:
a)

Acil durum müdahale ekiplerine gerekli işletme çizimlerini temin etmek

b)

Malzeme güvenlik bilgi formlarını temin etmek

c)

Destek donanımları yerlerine naklettirmek

d)

Öncelikli onarımlar

e)

Sağlık, ulaşım ve yemek sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması

f)

Sığınaktaki faaliyetlerin düzenlenmesi

g)

Yedek güç sağlanması
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h)

Haberleşmenin yedeklenmesi

Acil durumların finansmanı operasyonun sürdürülmesi için kritiktir. Önceden
onaylanmış satın alma talepleri ve bunların özel yöntemlerle finansmanının sağlanmasına
gerek olup olmadığını gözden geçiriniz.
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9. BELİRLİ TEHLİKELER
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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?
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Anahtar Kavramlar


Yangın



Su baskını



Fırtına



Deprem



Teror olayları
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9. Belirli Tehlikeler
Bu bölüm en yaygın tehlikelere dair bilgiler içermektedir.

9.1.Yangın
Yangın en yaygın tehlikeli durumdur. Her yıl meydana gelen yangınlar binlerce ölüm
ve yaralanmalara sebep olmakta ve milyarlarca lira hasara yol açmaktadır.
Yangın ile ilgili planlamada şu hususları göz önüne alınız:
Planınızı geliştirirken aşağıda hususları göz önünde bulundurunuz.
a)
Bulunduğunuz bölgedeki İtfaiye kuruluşlarının yangın söndürme imkânlarını
görüşmek üzere İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geliniz. İşletmenizde almakta
olduğunuz yangın önlemlerini görüşünüz. Yangına yol açabilecek veya yangını
besleyebilecek ya da yayabilecek işlemler ile maddeleri tespit ediniz.
b)
İşletmenizi yangın riski açısından incelemeye alınız. Yangın ile ilgili yasal
uygulamalar ve işletmenizdeki durumu tespit ediniz.
c)
Yangın durumunda tahliye edilmesi gereken malzemelerinizi tespit ederek
tahliye önceliklerini belirtir etiketler yapıştırınız. Tahliye edilecek malzemeleri, oda bazında
düzenlenecek Malzeme Tahliye Formu'na (EK-4) kaydediniz ve devamlı güncelleştiriniz.
d)
Sigortacınızın yangın önleme, korunma ve söndürme konusunda önerilerini
alınız. Sigortacınız donatım ve düzenlemelerin yanı sıra eğitim verilmesini de önerebilir.
e)
İşyerinin yangından korunması, söndürülmesi, tesisin tahliyesi ve yangın
bildiriminin nereye ve nasıl yapılacağı konusunda bilgileri içeren dokümanları tüm
çalışanlarınıza dağıtınız.
f)
Yangın esnasında personelinize asansörleri değil, merdivenleri kullanmalarını
konusunda bilgi veriniz. Sıcak veya duman altındaki bir bölümden geçerken elleri ve dizleri
üzerinde sürünerek geçmeleri gerektiğini öğretiniz.
g)
Tahliye tatbikatları yapınız. Tahliye anında kaçış yolları ve çıkış kapılarını
gösteren krokileri göz önündeki yerlere asınız. Merdiven ve kapılarda dâhil tüm kaçış
güzergâhlarını açık tutunuz, enkaz var ise temizleyiniz.
h)
Ünite durdurma ve tahliye işlemlerini gözlemek üzere her sahaya bir yangın
muhafızı görevlendiriniz.
i)
Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemelerin güvenli depolanması ve taşınması
için prosedürler hazırlayınız.
j) Kolayca tutuşabilir maddelerin bir araya getirilmesini önleyici prosedürler
hazırlayınız. k) Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı, taşındığı ve kullanıldığı
bölgelerde çalışan personelinizden sigara alışkanlığı olanlar için güvenli bir yerde sigara içme
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bölümü tesis ediniz. l) Yangın söndürme ekipmanlarının sürekli faal tutulması için bir
periyodik bakım programı hazırlayınız.
m) Yangın söndürücüleri uygun yerlere yerleştiriniz.
n) Yangın söndürücülerin kullanımı konusunda personelinizi eğitiniz.
o)
Duman dedektörleri tesis ediniz. Duman dedektörlerini ayda bir kontrol ediniz.
Pillerini yılda bir yenileyiniz.
p) Yangın durumunda personeli uyarmak için bir alarm sistemi tesis ediniz. İmkan var
ise, kurduğunuz yangın sistemi mahalli itfaiyeye otomatik haber verme sistemli olmasına
dikkat ediniz.
q) Bir yağmurlama sistemi, yangın dolabı, hidrant ve yangına dayanıklı duvar ve
kapılar tesis etmeyi göz önünde bulundurunuz. r) Kilit personelin tüm güvenlik önlemlerini
bilmelerini sağlayınız.
s) Yangına müdahale eden personel ve yangın gözetmeni tarafından kolayca
kapatılmalarını temin için, elektrik, gaz, su kesme şalter ve vanalarını işaretleyiniz.
İşletmenizin bir yangına hangi düzeyde müdahale edeceği veya ne yapacağı
konusunda karar veriniz. Bu kapsamda seçenekler şunlar olabilir:
1.Seçenek:

Alarm anında tüm personelin işletmeyi tahliye etmesi.

2.Seçenek: Tüm personel yangın söndürücüler konusunda eğitilmiştir. Yangını ilk
gören personel yangına müdahale eder, söndürmeye veya kontrol altında tutmaya çalışır.
Şayet başaramaz ise Yangın alarmı verilir ve tüm personel tahliye edilir.
1.Seçenek:
konusunda eğitilir.

Sadece belirli bir grup personel yangın söndürücülerin kullanımı

2.Seçenek: Yanmaz elbise ve maske kullanılmadan söndürülebilecek başlangıç
aşamasındaki yangınları kontrol altına almak ve söndürmek için bir yangın ekibi kurulur ve
eğitilir. Bir aşamadan sonra ekip sahadan tahliye edilir.
3. Seçenek: Daha büyük yangınlara müdahale için özel donanımlar kullanan
(itfaiyeci elbisesi, maske, aleve girme elbisesi, su monitörü vb.) bir ekip kurulur ve eğitilir.

9.2.Tehlikeli Madde Olayları
Yanıcı, parlayıcı veya patlayıcı, zehirleyici, çürütücü, oksitlenebilen, tahriş edici ya da
radyoaktif nitelik taşıyan maddelere tehlikeli maddeler denir.
Bir tehlikeli madde döküntü veya kaçağı çalışanların can güvenliği, sağlıkları ve tesis
için bir risk yaratabilir. Bu döküntü veya kaçağın durumuna göre, olayın olduğu kısım, tesisin
tamamı veya tesise yakın bölgenin tahliyesi gerekebilir.
Bu konudaki çalışmalarınızda aşağıdaki bilgi kaynaklarını gözden geçiriniz:
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a)
İşletmenizde bulunan maddelerin "Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu
(Material Safety Data Sheet: MSDS),
b)

Çevre Mevzuatı,

c)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

d)
Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınması Gerekli
Önlemlere Dair Tüzük
İşletmenizde meydana gelen bir olayın işletme operasyonlarınızı tehlikeye düşüreceği
gibi, işletmeniz dışından kaynaklı benzer olayların da sizin için aynı tehlikeyi yaratacağını
göz önünde bulundurunuz.
Planınızda bu kapsamda düzenleme yaparken şu hususları göz önünde bulundurunuz:
e)
İşletmenizde depolanan, üretimde kullanılan, üretilen ve nakledilen her tür
zararlı maddeleri tespit ediniz ve etiketleyiniz. İşlemlerin tüm aşamasında yasal mevzuatı göz
önünde bulundurunuz. Tüm malzemelerin "Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (Material
Safety Data Sheet: MSDS) el altında ve güncel halde bulundurunuz.
f)
Uygun müdahale yöntemi belirlenmesi ve geliştirilmesi için mahalli itfaiye
müdürlüğü ile ortak çalışma yapınız.
g)
Tehlikeli madde kaçak ve döküntüsünü tanımaları ve bildirmeleri için
personelinizi eğitiniz. Tehlikeli maddelerin doğru depolama, kullanma ve nakletme
konusunda personelinizi eğitiniz.
h)

Tehlikeli madde olaylarına müdahale için plan yapınız. Bu plan içinde:

•
Bir tehlikeli madde olayında işletme çalışanlarını, çevre işletmeler ile yerleşim
merkezleri ve yetkililerin nasıl haberdar edileceğini gösteren prosedürler hazırlayınız.
•

Tahliye prosedürleri hazırlayınız.

i)
İşletmenizin çalışma tarzı ve tehlikeli maddelerin bulunduğu yerleri de göz
önüne alarak bir ekip kurup, uygulanabilir yöntemler ile tehlikeli madde kaçak ve
döküntülerine müdahale konusunda eğitiniz.
j) Yakın bölgelerde bulunan ve tehlikeli maddeler stoklayan, üreten ve kullanan
işletmeleri tespit ediniz. Bu işletmelerde meydana gelebilecek bir olayın işletmeniz üzerine
etkilerini göz önünde bulundurunuz.
k) 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.
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9.3.Su Baskını ve Sel
Su baskını ve sel en yaygın tabii afetlerdendir. Sel, ani gelişen bir olay iken su
baskınları birkaç saat veya gün içinde gerçekleşebilir. Ancak ani gelişen su baskınları da
vardır.
Sel genelde şiddetli yağmur sonrasında veya baraj, gölcük, kanal veya nehir
kenarındaki setlerin hasar görmesi neticesi gerçekleşir.
Planınızda bu kapsamda düzenleme yaparken şu hususları göz önünde bulundurunuz:
a)
Valilik/Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı ile
görüşerek işletmenizin onların sel/su baskını planında yer alıp almadığını öğreniniz. Bu
yetkililer yanında Meteoroloji Müdürlüğü ile görüşerek işletmenizin bulunduğu yerde eskiden
meydana gelen sel/su baskını olaylarını, sebeplerini ve düzeyini öğreniniz.
b)
Var ise Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bölgesel sel/su
baskını planlarını gözden geçirerek tahliye güzergâhlarını öğreniniz. Sel baskını halinde
işletmenize yakın yüksek rakımlı yerleri belirleyerek, bu yerleri ve buraya ulaşmak için
geçilecek güzergâhı kroki halinde plan ekine koyunuz ve sel/su baskını halinde tahliye ve
toplanma noktası olarak planınıza ilave ediniz.
c)
İşletmenizin tahliyesi için uyarı ve tahliye prosedürleri hazırlayınız. Özürlü
personelinizin tahliyesi için uygun yardımı sağlayınız. Tahliye esnasında araç ihtiyacı
olabileceğini göz önüne alarak gerekli düzenlemeler yapınız.
d)
İşletmeniz içinde su baskınına uğraması muhtemel yerleri belirleyiniz.
Alınabilecek tedbirleri gözden geçiriniz. Bu kapsamda, suyun önünün set veya duvar ile
kesilmesi, mevcut su tahliye kanallarının temizlenmesi, yeni ızgara ve kanalların açılması,
biriken suyun pompalanması için gerekli düzenlemenin yapılması, bu bölümde bulunan
makinelerin daha yüksek kısımlara alınması gibi uygulamaları göz önünde tutunuz.
e)
Öncelikle resmi radyo kanalları ve yerel radyo/tv olmak üzere, haber
bültenlerini takip ediniz.
f)
Sel/su baskını ihtimali var ise, olayın her aşamasını gözleyiniz. Tahliyeye
hazır olunuz. Yerel radyo ve televizyonlardan yapılan anonsları takip ediniz.
g)
Sel/su baskını başlayabilir veya başlamış ise bunu işletmenize duyurunuz.
Daha yüksek yerlere tahliye için hazır olunuz. Söylendiği anda derhal tahliye ediniz.
h)
Sigortacınızla görüşerek sel/su baskınlarına karşı aldığınız önlemleriniz ve
sigortanızın sel/su baskınlarını da kapsaması hususunu gözden geçiriniz. Genel sigortalar
su/sel baskınlarını kapsamayabilir.
i)
İşletmenizin sel/su baskınlarından korunması tedbirlerinin yeterliliğini gözden
geçiriniz. Bu amaçla kullanılabilecek üç temel yöntem vardır. Bunlar:
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I- Kalıcı sel/su baskını önlemleri bir olaydan önce alınır ve su baskınına uğraması
muhtemel alanlarda hiçbir kimsenin bulunmaması uygulamasını gerektirir. Bu önlem ve
uygulamalar şunları içerir:
Kapı, pencere ve diğer açıklıklarını beton veya tuğla gibi su geçirmez malzemeler ile
kapatınız. Bu uygulama yapılması halinde binanın sel/su baskınlarına karşı dayanıklı
olduğundan emin olunuz.
Kanal ve kanalizasyon girişlerinden işletmenize su girmesini önlemek için kesici
vanalar koyunuz.
Duvarları su direncine karşı koyması için güçlendiriniz. Sızıntıların önlenmesi veya
azaltılması için duvarların yalıtımını yapınız.
Sel/su baskınına maruz kalabilecek kısımların etrafına su geçirmez duvarlar inşa
ediniz.
İşletme içine veya çevresine baskını önlemek üzere su geçirmez duvarlar ve su tahliye
kanalları inşa ediniz.
Üniteleri zemin ile aynı yükseltiye kurmayınız. Araya destek duvarı, kolon koyarak
zeminden yükseltiniz.
Muhtemel su baskınlarından önce bazı tedbirler alınır. Ancak su baskını gerçekleşmesi
halinde ilave önlemlere de ihtiyaç vardır. İşletmelerde alınabilecek muhtemel tedbirler
arasında şunlar vardır:
Kapı, pencere, havalandırma açıklıkları ve diğer açıklıklardan su girişinin önlenmesi
için siperlik takılması
Su geçirmez kapıların takılması
Su/sel baskını olan yerlerde kullanılmak üzere portatif bariyerlerin tesisi.
Sel/su baskınına uğraması muhtemel yerlere sabit su pompalarının tesisi
Acil su baskınlarına müdahale önlemleri yukarıda bahsedilenlere kıyasla daha ucuz
maliyetlidir. Bunlar:
Kum torbaları ile setler yapılması
Çift sıra kalas ve kazıklar kullanılarak set yapılması ve arasının toprak ile
doldurulması Küçük kiriş ve kalasları üst üste yığarak tek bir bariyer yapılması Portatif
pompalar, pompaların çalışması için jeneratör veya yakıt, acil aydınlatma araçları gibi ihtiyaç
duyulabilecek destek imkân ve malzemelerinin göz önünde bulundurulması Bölgesel sel/su
baskını çalışmalarına katılmak
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9.4.Fırtına
Fırtına açık sahada bulunan çalışanlara ve tesise ciddi hasar verebilen şiddetli
esintilerdir. Fırtınalar binalarda ciddi hasarlara yol açabilir ve bunun sonucunda ölümlere ve
ciddi yaralanmalara yol açabilir. Kimi fırtınalar beraberinde şiddetli yağışlar da getirebilir.
Fırtına bildirimi Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılır.
Planınızda bu kapsamda düzenleme yaparken şu hususları göz önünde bulundurunuz:
a)
Mahalli yetkililer ile görüşerek bulunduğunuz bölgenin tahliye planı
konusunda Sivil Savunma Müdürlüğü ile görüşünüz.
b)
İşletmenizin acil ve planlı durdurma talimatlarını hazırlayınız. Uyarı ve tahliye
prosedürü hazırlayınız. Yardıma ihtiyacı olan personelinizin tahliyesine yardımcı olunuz.
c)
Bir fırtına öncesinde ve sonrasında personelinizin aileleri ile haberleşmek için
plan yapınız.
d)
Haber
bulundurunuz.
e)
izleyiniz.

bültenlerini

izlemek

üzere

Güvenlik

Amirliğinde

bir

radyo

Öncelikle resmi ve mahalli radyolar olmak üzere radyoların haber bültenlerini

f)
24-36 saat içinde bir fırtına olasılığı var ise resmi makamların duyurularını
izleyiniz ve önerilen tedbirleri alınız. Öncelikle resmi ve mahalli radyolar olmak üzere
radyoların haber bültenlerini izleyiniz. Bir tahliye operasyonu gerekli olabilir.
g)
24 saat içinde bir fırtına bekleniyor ise fırtına uyarısı yapınız. Biran önce
gerekli tedbirleri alınız. Tahliye duyurusu aldığınızda derhal tesisi tahliye ediniz.
h)
inceleyiniz.

Binaları ve dışarıdaki üniteleri korumak için bir plan yapınız ve işletmenizi

i)
Pencereleri korumak için önlem alınız. Panjur pencereleri korumak için
alınabilecek en iyi önlemdir.
j) Pencerelerin 2 cm kalınlığında sunta plaka ile kapatılması da etkili bir koruma
yöntemidir.
Portatif pompalar, pompaların çalışması için jeneratör veya yakıt, acil aydınlatma
araçları gibi ihtiyaç duyulabilecek destek imkân ve malzemelerini de göz önünde
bulundurunuz.
Kayıtlar, bilgisayarlar ve diğer malzemelerin işletme içinde başka bir yere veya
işletme dışına bir yere taşınması için hazırlıklı olunuz.

181

9.5.Deprem
Bir deprem kuşağında her alan ülkemizde geçmişte ağır kayıplar ile sonuçlanan
şiddetli depremler meydana gelmiştir.
Depremler aniden ve belirti göstermeden meydana gelir.
Depremler binaların, gaz, elektrik ve telefon şebekeleri ciddi biçimde hasar
görmelerine, heyelan, çığ düşmesi, zeminin kayması, yangınlar ve tsunami denen dev
dalgalara yol açabilir. Depremlerden sonra haftalarca süren artçı sarsıntılar olabilir.
Deprem anında pek çok binada insanlar için en büyük tehlike asma tavan, bölme
duvarları, pencere ve aydınlatma donanımlarının bağlantılarının sarsıntıdan ötürü gevşemesi
ve düşme ya da devrilme tehlikesidir.
Planınızda bu kapsamda düzenleme yaparken şu hususları göz önünde bulundurunuz:
a)
İşletmenizin depreme dayanıklılığını tespit ediniz. Yetkili devlet kurumları ile
görüşerek bulunduğunuz bölgenin depremselliğini öğreniniz.
b)
İşletmenizin bir inşaat mühendisince incelenmesini sağlayınız. Hasar görmesi
muhtemel ünitelerinizin dayanıklılığının arttırılması için önlemler alınız ve bu önlemlerin
alınma önceliğini belirleyiniz. Bu kapsamda yapılabilecekler arasında şu tedbirler de
bulunabilir:
•

Bina iskeletinin çelik ile desteklenmesi

•

Bina kolonları ve temellerinin sağlamlaştırılması

c)
Bir bina inşa ederken veya onarırken, 2 Eylül 1997 Tarih ve 23098 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik" hükümlerini yerine getiriniz.
d)
İşletmenizde deprem anında düşmesi, devrilmesi, etrafa saçılması, kırılması
muhtemel eşyaları tespit ediniz.
e)
Büyük ve ağır eşyaları daha alt raflara veya zemine koyunuz. Tavana asılan
ağır aydınlatma armatürleri veya dekorasyon malzemeleri deprem anında tavandan aşağı
düşme riski taşır. Bu tür cisimleri insanların çalışma mekânlarından uzak yerlere asınız.
f)
Rafları, dosya dolaplarını, büyük mobilyaları, masa üstü ekipmanları,
bilgisayarları, yazıcıları ve hafif eşyaları sabitleyiniz.
g)

Asma tavanlara destek kolonu ilave ediniz.

h)

Gerekli yerlere güvenlik camı tesis ediniz.

i)

Boru devrelerini sağlamlaştırınız.
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j) Deprem sonrası hasar durumunu sağlıklı tespit için işletme çizimlerinin bir
kopyasını muhafaza ediniz.
k) Tehlikeli maddelerin taşıma ve depolama koşullarını gözden geçiriniz. Tehlikeli
kimyasalları ayrı yerlerde depolayınız.
l)
Sigortacınızdan deprem sigortası ve prim indirimi yöntemlerini öğreniniz. m)
Deprem sonrasında hangi hallerde tesisin boşaltılacağını belirleyerek bunun için prosedür
hazırlayınız.
n) Bir tahliye zorunlu değil ise, işletmeniz içinde çalışanların toplanabileceği, yüksek
duvarlar ve ünitelerden uzak güvenli toplanma yerleri tespit ediniz.
o)
Deprem tatbikatları yapınız. Bu tatbikatlarda personelinize aşağıdaki
hususlarda bilgi veriniz.
•

Deprem olduğu anda bina içinde iseniz yerinizde kalın. Sağlam bir masa veya
tezgâh altına sığınınız. Devrilebilecek duvarlardan kendinizi koruyunuz. Başınızı ve
boynunuzu koruyunuz.
•
Sarsıntılar sürüyor ise binadan çıkmaya çalışmayın. Can kayıplarının çoğu
insanların güven li bir yere sığınmamasından ötürü gerçekleşir.
•
Sarsıntı durduğu anda derhal merdivenleri kullanarak binayı tahliye ediniz.
Kesinlikle asansörleri kullanmayınız.
•
Deprem anında bina dışında iseniz, binalardan, elektrik hatlarından ve sokak
aydınlatma direklerinin devrilme gölgesinden uzakta açık bir alana gidiniz.
•
Depremden sonra düşebilecek nitelikte olan pencerelerden ve düşebilecek
diğer nesnelerden uzak durunuz.
•

Kriz Yönetim Merkezinden onay gelmedikçe hasarlı binalara girmeyiniz.

9.6.Teknolojik Acil Durumlar
Teknolojik acil durumlar işletmenin faaliyetine devam etmesi için zaruri olan bir
destek ünitesinin, enerjinin, haberleşme sisteminin kesintiye uğraması veya tamamen
kaybedilmesi gibi durumları içerir.
Teknolojik acil durumları planlarken aşağıdaki hususları göz önüne alınız. Tüm kritik
faaliyetleri tespit ediniz. Bunlar arasında:
a)
Elektrik enerjisi, gaz, akaryakıt (fuel-oil, mazot vb), su, basınçlı hava, mahalli
ve işletme içi kanalizasyon sistemi, atık arıtma tesisi,
b)
Güvenlik ve alarm sistemleri, asansörler, aydınlatma, yaşam destek üniteleri,
ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri, elektrik dağıtım sistemi,
c)

Üretim ekipmanları, kirlilik kontrol ekipmanları
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d)

Hem bilgisayar sistemi üzerinden, hem de sesli haberleşme sistemleri

e)

Havayolu, demiryolu, karayolu ve denizyolu da dâhil nakliye sistemleri.

Ünitelerin hizmet veremeyebileceğini göz önünde bulundurunuz.
Tüm kilit güvenlik ve bakım-onarım personelinin tüm bina sistemlerini iyi
bildiklerinden emin olunuz.
Sistemlerin onarımı konusunda prosedürler hazırlayınız. Yedekleme sistemleri için
nelerin gerektiğini belirleyiniz.
Tüm sistemler ve donanımlar için koruyucu bakım planı hazırlayınız.

9.7.Terör Olayları
Güvenlik zaafı başlı başına bir acil durum sebebidir. İşletmenizin koruma ve güvenlik
tedbirlerini gözden geçiriniz. Prosedürlerinizde işletmenize insan (şirketiniz personeli de
dâhil), taşıt ya da malzeme trafiğini denetleyecek nitelikte düzenlemeler yapınız.
Ziyaretçilerin kabul ve kayıt esaslarını belirleyiniz. Ziyaretçilerin işletme içinde
izlenebilirliğini sağlayacak önlemler alınız. 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 çalışma saatlerinin belirlenmesi işletmenizin güvenliğini arttıracak önlemlerden birkaçıdır.
İşletmeler için mevcut riskler arasında aşağıdakiler sayılabilir.
•

Bomba

•

Silahlı Soygun

•

Sabotaj

9.8.Bomba
Tüm personel bir bomba ihbarı yapılması halinde uygulayacağı prosedürü bilmelidir.
Bu prosedürler görevleri gereği gelen telefon çağrılarını cevaplayan, işletmenize gelen
posta ve kargoyu teslim alan ve açan personelin her zaman eli altında olmalıdır.
Bir bomba ihbarı yapılması halinde personelinizin aşağıdaki işlemleri yapması için
eğitiniz.
İhbarın alınması:
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•
Bir bomba ihbarı aldığınızda Ek-11'de bulunan "Telefon ile Bomba Tehdidi
Kayıt Formunu" doldurunuz.
•
Arama zamanı, arayan kişinin söylediği her kelimeyi, konuşmasında dikkat
çeken hususlar ve bombanın olası yeri ve türü konusunda ihbarcının söylediklerini yazınız.
•

Şüpheli mektup veya koli tespit yöntemlerini öğreniniz.

Şüpheli mektup veya koli tespit yöntemi aşağıdaki gibidir:
•

Şekil olarak standart zarf ya da koliden farklı ( büyük ya da küçük) şekildedir.

•

Zarf içinde metal plaka varmış gibi çok sert yapıdadır.

•
Adres eksik ya da hatalı yazılmıştır. Genelde gönderici adresinde uygunsuzluk
vardır veya gönderici adresi yoktur.
•

Zarf üzerinde "KİŞİYE ÖZEL" ibaresi vardır.

•

Alıcı ad ve soyadı hatalı yazılmış ya da sadece unvan vardır.

•

Ortak kullanılan terimlerin yazımında hata vardır

•

Zarf ya da koli üzerindeki yazılarda mürekkep birikintileri vardır.

•

Ağırlık zarf ya da paketin her tarafına eşit dağılmamıştır.

•

Yağ sızıntısı vardır veya zarf ya da kolinin ambalajı yer yer renk değiştirmiştir.

•
hissedilir.

Zarf ya da koli içinde dokunulduğunda kablonun ya da metal levhanın varlığı

•
bağlama)

Aşırı ambalajlama yapılmıştır. (Sabitlemeye yönelik aşırı bantlama, ip vs ile

•

Görsel açıdan dikkat çeken, merak uyandıran yapıdadır.

Şüpheli koli veya zarfları kontrol etmek ya da bombaya müdahale etmek uzmanlık
gerektirir. Bir bomba ihbarından sonra saha kontrolü esnasında gördüğünüz veya posta ile
gelen şüpheli eşyalara kesinlikle müdahale etmeyiniz. Derhal çevresindeki çalışanları tahliye
ediniz. Alanı tehlike ikaz bandı ile çevirerek alana girişleri yasaklayınız.
Yetkililerin (mahalli polis veya jandarma) talimatlarına göre hareket ediniz.
İhbarın bildirimi:
Aldığınız ihbarı ya da yaptığınız tespiti derhal güvenlik birimine bildiriniz. İlgili
yöneticilerin onayı ile mahalli polis veya jandarmaya bildiriniz.
Tahliyeye karar verilmesi:
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İşletmenin kısmen veya tamamen tahliyesi kararını gelen polis veya jandarma
verecektir. Tahliyeyi gerektirecek bir bulgu var ise tahliye planınızı yürürlüğe koyunu z.
Bomba ihbarlarının çoğu asılsız ihbarlardır. Ancak her ihbar ciddiye alınmalıdır.
İhbarcının konuşma tarzı veya konuşması içinde geçen kelimeler tehdidin gerçek olup
olmadığı konusunda sağlam ipucu verir. Bu sebeple ihbarcının konuşmaları kelime kelime
yazılmalıdır.
Arayan bombacı genelde eylemini haklı göstermek amacıyla konuşmayı uzatır, bu
esnada bombanın yeri ve türü konusunda bilgileri kasten veya bilmeden ağzından kaçırabilir.
Genelde arama birkaç kez tekrarlanır.
Arayan bombacı hakaretlerle konuşur ve telaşlıdır. Bilinçli olarak nadiren bombanın
yeri, türü ve eylemin sebebi konusunda bilgi verirler. Arayan genelde hattının tespit edilme
endişesi ile kısa konuşur.
Bomba ihbarı alındığında aşağıdaki uygulamalar yardımcı olabilir.
a)

Sakin olun, kibar davranın. Öncelikle dinleyin. İhbarcının sözünü kesmeyin.

b)
Arayanı tam duyamıyormuş veya söylediklerini anlayamıyormuş gibi yaparak
konuşmayı uzatın.
c)
Şayet arayan konuşmaya meyilli ise aşağıdakiler gibi soruları sorarak
cevaplarını yazınız.
•

Bombanın türü nedir?

•

Bu türde kaç tane bomba koydunuz?

•

Ne zaman patlayacak? Belli bir zamanı var mı? Patlamaya ne kadar var?

•

Tam yeri neresi? Bilinen bir bina içinde mi yoksa bir bölgede mi?

Bombanın olduğu yerde veya buraya yakın yerde insanlar var ise, bombanın patlaması
ile onların yaralanabileceği veya öleceğini arayana söyleyin.
Bombacı bombanın yerini tarif ederken tesise aşina mı?
Şayet bomba bir bina veya ünitede ise, patlaması halinde ölen ve yaralanan
olabileceğini bombacıya söyleyiniz.

9.9.Silahlı Soygun
Yoğun para akışının olduğu yerler potansiyel olarak, soygun amaçlı saldırılara maruz
kalabilir.
Olağan zamanlarda aşağıdaki hususlarda personelinizi bilinçlendiriniz.
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•
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.
•
Zarar vermeyecek gibiyse dahi soyguncunun talimatlarına uyunuz. Para veya
mal insan hayatıyla kıyaslanamaz.
•

Alarm düğmesine basamadıysanız soyguncunun ayrılmasından sonra basınız.

Silahlı soygun sonrasında aşağıdakileri yapınız:
•
Soygun yerine giriş çıkışları yasaklayınız ve yerel jandarma veya polisin
gelmesini bekleyiniz. Başta parmak izi olmak üzere fiziki delillerin korunması için bu
gereklidir.
•

Soyguncuların bıraktığı not vs. varsa muhafaza ediniz.

•

Derhal güvenlik biriminizi ve idari yetkilileri haberdar ediniz.

•

Soygunun şekli ve soyguncuların eşkâli konusunda bildiklerinizi bir yere not

ediniz.

9.10.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.
Bir hasta veya yaralıya müdahale ederken aşağıdaki hususları göz önünde
bulundurunuz.
•

Öncelikle sahayı inceleyerek girişin güvenli olduğundan emin olunuz.
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•

Durum tespiti yapınız. Hemen müdahaleden kaçınınız.

•

Bilinci kapalı, yüksekten düşen birini yerinden oynatmayınız.

•

Eğitim aldığınız şekilde ilkyardım uygulayınız.

Bu amaçla:
a)

Nefes alıp almadığını kontrol edin.

b)

Gerekiyor ise (Eğitimini aldıysanız) suni teneffüs ve kalp masajı yapınız.

c)

Kanamayı durdurunuz.

d)
Kazalı şoka girmiş olabilir. Onu rahatlatınız, sakin olmasını telkin ediniz. Ani
hareketlenmemesi için kontrollü olarak zapt ediniz. Ancak canının yandığını unutmayınız.
e)
Kişinin bilinci açık ise kendisinden bu duruma yol açan bilgileri alınız. Bu
esnada en son ne yaptığı, ne yediği, alerjisinin olup olmadığı, rahatsızlıkları, aldığı ilaçlar,
hastalanmasına/yaralanmasına yol açan eylemi gibi bilgileri öncelikle alınız. Bilinci kapalı ise
bu bilgileri İnsan kaynakları ve Sağlık Servisi kayıtlarında araştırınız.
f)

Hasta/yaralıyı en yakın hastaneye sevk ediniz.

Ölümlerin Bildirimi:
Bir ölüm meydana gelir ise;
Derhal olay yerini tehlike ikaz bandı ile çevirerek girişleri yasaklayınız.
Yerel polis veya jandarmaya haber veriniz. Polis ve jandarmadan aldığınız talimatlara
göre hareket ediniz.
Avukatınıza ve sigortanıza haber veriniz.
Polis veya jandarmaya soruşturma ve incelemelerinde yardımcı olunuz. İlk etapta
aşağıdaki konularda bilgi ve belge talep edeceklerdir.
•

Olayın meydana geldiği yer, ünitenin adı ve krokisi

•

Ölenin kimliği

•

Şayet biliniyor ise ölüme yol açan nedenler.

Polis ve jandarmanın hazırladığı dokümanlar Savcılık hazırlık soruşturmasına esas
teşkil eder. Kısa, öz ve doğru bilgi veriniz. Tahminlerden kaçınınız.
Bilgitekin'den alıntıdır.
Acil Durum Planlarıda en az Sivil Savunma planı kadar basit olmayan, kapsamlı
hazırlanması gereken planlardır. Planlara, plan hazırlık çalışmalarına, plan test ve
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tatbikatlarına, plan güncellemeleri ve iyileştirmelerine gereken özeni göstermediğimiz
durumlarda, bunu savsakladığımız, önemsemediğimizde, çalışanların ve işvereninin bu
çalışmalarda özveri ve destekleri alınmadığında can ve mal kayıpları ile yüzleşiriz. Bu olguyu
bize ispatlayan yaşanmış deneyimler mevcut, o kadar çok olay var ki hangi birinden
bahsedeyim... Plan Hazırlıkları ve tatbikatların önemi konusunda bu grupta herkesle ayni
fikirde olduğumuzu düşünüyorum. Yangın tedbirleri, tahliye, acil yardım, çevre kontrol, is
sürekliliği, afet, sivil savunma bütün planlar ve planlama çalışmaları hassasiyetle ele
alınmalıdır. Biri diğerinden daha basit, kolay yaklaşımının bizi yanlış yönlendireceğini
düşündüğüm için dikkatinizi çekmek istedim.
Sivil Savunma Planı ile acil durum planı kesinlikle ayni şey değildir. Sivil savunma
planı aşağıdaki konuların ele alındığı bir plan olup yasal olarak hazırlanması ve güncel
tutulması zorunlu olan bir plandır.
Genel durum bilgileri (Kurumla, kuruluşla, binalarıyla ilgili genel durum, adresi,
hassasiyet derecesi, bağlı bulunduğu genel müdürlük, bakanlık, bina ve yapı tarzları,
bulunduğu bölge ve civarındaki durumlar, faaliyet alanı, çalışma sekli, çalışan personel ile
ilgili bilgi, personelin seferberlik durumları, kurumun seferberlik durumu gibi genel bilgiler),
Koruyucu tedbirler ( sığınaklar, yangınlara karsı genel ihtiyaçlar ve tedbirler, önemli
malzeme ve ihtiyaç maddelerinin korunması yedeklenmesi, gizleme ve gizlenme), Sığınak
talimatları ( Durum, Sığınak yerleri, Sığınağa giriş, Sığınak amir ve yardımcılarının görevi,
Sığınakta personelin görevleri, Sığınakta hareket tarzı, Sığınak ihtiyaçlarının temini,
Sığınakta personel ihtiyaçlarının temini, Diğer hususlar), Sığınakta bulunması gereken
malzemeler, Sivil Savunma Servisleri kurulusu görev ve faaliyetler ( Kontrol ve karargâh,
itfaiye, ilkyardım, kurtarma, karşılıklı yardim ve işbirliği, tahliye ve seyrekleştirme, donatım
ve ikmal)
Acil Durum Planı, is sürekliliği, tahliye, yangın ve bunun gibi diğer tüm planlar bu
plana ek olarak hazırlanmalıdır görüsü benimsenmektedir.
Acil Durum Planı; genel bir durum, tehlike ve risk analizi, acil durum irtibat
bilgileri, mevcut faaliyetlerin icra edildiği yerde yapılamaması halinde en kısa surede nerde
nasıl faaliyet yapılacağı, nelerin acil durum olabileceği, afet olabileceği, acil durum
planlama takımı bilgileri, dâhili ve harici faaliyet ile ilgili veya faaliyet dışı kurum ve
kuruluşlar irtibat bilgileri, kritik operasyonlar, tedarikçiler, kaynaklar, tahliye planları, uyarı
ve ikaz sistemleri, yerinde barınak ve sığınak sistemi, kimin neyi, nasıl, ne zaman, nerde
yapacağı, haberleşme, emniyet ve güvenlik, yedeklemeler, yıllık gözden geçirmeler gibi
hususlara yer vermelidir.
Dündar Şahinden alıntıdır.
Planlama mantığı açısından büyük resmi daha net görebilmemize yardımcı
olacağına inandığım, basitçe bir iki eklemede bulunmak istiyorum:
Sivil Savunma Planı, aslında kurumu veya organizasyonu çevresi, insan gücü ve
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faaliyetleri acısından ele alan Mastar bir Acil Durum Planıdır. Ortaya çıkısı; format olarak
II. Dünya Savasına kadar uzanan, Sivil Savunma Planı, Soğuk Savaş döneminde Seferberlik
altyapı çalışmalarının ana bileş kesi konumuna gelmiştir. Zaman içinde planlama zihniyeti,
söz konusu dinamik yapıdan uzaklaşarak, günümüzde artık neredeyse matbu bir çalışma
halini almıştır.
Sivil Savunma Faaliyetlerine ilişkin çalışma planı hazırlamak aslen Kanun
seviyesinde yaptırımı olan, gerçekten ve hakki verilerek hazırlandığı takdirde kurumun
kurumsal sürekliliğini( business continuity) de sağlayacak nitelikte çok kapsamlı bir acil
durum planı olabilir. Fakat yukarıda da bahsetmeye çalıştığım nedenlerden dolayı planlama
günümüzde çoğu kurum ve kişi tarafından daha çok kes kopyala yapıştır ilkesine göre
hazırlanmaktadır.
Bildiğiniz gibi Acil Durum Planları, makro seviyede altküme veya kapsayan ve
kapsanan kümeler mantığına göre hazırlanmaktadır. Acil Durum Planları, isletme
bünyesinde gerçekleştirmiş olduğunuz Risk Analizi çalışmasına istinaden ortaya çıkan
risklere ve risklerin öncelikleri göz önüne alınarak hazırlanmalıdır. Çalışma hayatinin risk
kavramını ülke genelinde; yeni Is Kanunu, yönetim sistemleri ve 99 Depremi sonrasında
oluşan kültür çerçevesine daha detaylı olarak ele almaya başladığını hatırladığımızda, Sivil
Savunma Planları açısından çok daha eskilere dayandığını bu noktada özellikle belirmekte
yarar olduğunu düşünüyorum.
Kabaca bir örnek ile açıklamak istersek: Tümevarım mantıklı yaklaşımlarda:
"İşletmenizdeki herhangi bir toplantı odasının tahliye planı, sırasıyla toplantı odasının
bulunduğu katın tahliye planının, binanın tahliye planının, tüm bina yerleşkelerinin tahliye
planının, yerleşkenin bulunduğu bölgenin, mahallenin, İlçenin, Şehrin ve nihayet Ülkenin
planlamasının alt kümesi olması gerekir. Ülkede bağlı bulunduğu paktlar ve uluslararası
antlaşmalar çerçevesinde bölge ülkeler ve kıtalara kadar uzanan bir planlamanın indirek
olarak içinde ele alınmaktadır.
Aslında Sivil Savunma Planları bu noktada çok önemli bir yere sahiptir. Kurumun içe
donuk hazırladığı
Acil Durum Planının yukarıda bahsedilen hiyerarşi silsilesine entegrasyonu
Kurumun belli kriterlere göre hazırladığı(ki bu kriterler NATO AQAP standartlarıdır)
Sivil Savunma Planı ile gerçekleşir.
Sivil Savunma planları, Milli Savunma önceliği acısından; sefer, görev emri
yaptırımına bağlandığı için aslında çok net belirlenmiş işbölümü, is tanımı çerçevesinde ele
alındığından bir bakıma statu squo (statüko) planlamasıdır.
Size bir Sivil Savunma Planı göndermeyi çok isterdim fakat maalesef Kanun
nezdinde "Çok Gizli" olarak ele alındığından kurum içinde dahi imza karşılığı dağıtım planı
dışında paylaşılması aslında kanun önünde bir sucu oluşturmaktadır. Amacı acısından aslen
insani korumak olan bu planın, insan gözlerinden uzak, tozlu raflarda barındırılması birçok
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konuda olduğu gibi bu konuda da önemli bir çelişkidir.
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10. TEHLİKE VE RİSK ANALİZİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Tehlike analizi nedir?

2.

Risk analizi nedir?

3.

Yangın risk analizi nasıl olur?

4.

Deprem risk analizi nasıl olur?
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Anahtar Kavramlar


Tehlike analizi



Risk analizi



Yangın risk analizi



Deprem risk analizi
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10. Tehlike ve Risk Analizi
Planlama ekibi oluşturulduktan sonra, bir tehlike ve hassasiyet analizi yaparak
planlama sürecine başlanmalıdır. Bu basmakta, gerçek ve potansiyel tehlikeleri
belirlenmelidir. Tehlike analizi acil durum planını bir araya getirmede önemli bir ilk adımdır,
çünkü okulun veya okul bölgesinin bu tehlikelerden birinin sonucunda ortaya çıkan bir olaya
başarı ile müdahale edebilmesi için gerekli olan prosedürleri, eğitimi ve kaynakları
belirlemesine olanak tanır (Florida, 2003).
Risk değerlendirmesi okulun binalarıyla başlamalı (kaldırımlar da dâhil), okulun
zeminlerini kapsamalı (mülklerin sınırına kadar) ve zeminlerin ötesinde en az üç kilometrelik
bir alana yayılmalıdır. Değerlendirme aynı zamanda kamplarla, gezilerle ve okul dışı diğer
aktivitelerle ilgili riskleri de kapsamalıdır (Victoria, 1997).
Analizi sürecinde yedi adım vardır. (Florida, 2003). Bu adımların her birine aşağıda
değinilmiştir.

10.1. Tehlikeleri Analiz Etmek (Tehlike Avı)
Okulunuza etki edebilecek tehlikeleri sadece tanımlamak yetmez, aynı zamanda
tehlikeleri analiz etmek de gerekir (Washington, 1998). Tehlike analizi okulu veya okul
bölgesini potansiyel olarak tehdit eden bütün tehlikeleri belirlemeyi içerir. Bir tehlike listesi
hazırlarken tüm tehlikeler dikkate alınmalıdır.
Her acil durum yönetim ekibi cana veya mala potansiyel tehlikeler oluşturan kendi
okuluna ve tesislerine özel durumları belirlemek durumundadır. Bunlar arasında sınıfta
kullanılan malzemeler, sorun çıkarabilecek tahliye yolları, coğrafi bölge yüzünden ortaya
çıkabilecek tehlikeler, toplumda yer alan potansiyel tehlikelerin okul binalara yakınlığı,
kampüsü başka bir okulla paylaşmanın getirebileceği sorunlar, vs. yer alır (Reaves 2001).
Tehlike analiz adımında, okulda planlama ekibinizle bir yürüyüşe çıkmak iyi bir
fikirdir. Çalışma grupları, okulda karşılaşılabilecek tehlikelerin bir listesini yapmalı, bunları
sıralamalı ve acil durum planında yer alması gereken önlemler belirlenmelidir (Florida, 2003).

10.2. Her Tehlikenin Profilini Hazırlamak
İkici adım her bir tehlike için bir tehlike profili hazırlamaktır. Her profil için aşağıdaki
faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir:
Gerçekleşme sıklığı
Ne sıklıkta meydana gelebilir?
Şiddeti ve potansiyel yoğunluğu
Ne kadar kötü olabilir?
Yeri
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Muhtemelen nereye etki edebilir?
Olası coğrafi genişliği
Muhtemelen ne kadar büyük bir alanı etkileyebilir?
Süre
Ne kadar sürmesi beklenebilir?
Sezonluk seyri
Yılın en çok gerçekleşmesi beklenen zamanı nedir?
Gerçekleşme hızı
Ne kadar hızlı gerçekleşebilir?
Uyarı imkânı
Ne kadar uyarı zamanı var ve bir uyarı sistemi var mı?

10.3. Hassasiyeti Belirlemek
Yukarıda açıklanan profil bilgisi, tehlike belirleme ve 1. adımdaki veri analizi ile
birleştirmek cana, mala ve okula ya da okul bölgesinin bir tehlikenin etkilerine olan
hassasiyetini belirlemeye yardımcı olur. Öğrenciler, personel ve tesisler veya ulaştırma gibi
destek kaynaklarının hassasiyeti belirledikten sonra, bir sonraki adıma, yani risk belirlemeye
geçmek gerekir. Okulun veya okul bölgesinin hassasiyet ve risklerini anlamak müdahale veya
iyileştirme sürecinde daha başarılı olmayı sağlayacak kritik bilgileri edinmeye olanak
tanıyabilir.

10.4. Riski Belirlemek
Risk bir tehlikenin öğrenciler, personel, hizmetler, belirli tesis ve yapılar üzerindeki
beklenen etkisi veya hasar olasılığıdır. Risk faktörleri arasında şunlar yer alabilir:
Coğrafi özellikler
Okulun bulunduğu yerin topoğrafisi, toprak bileşimi vb. özellikleri incelenmelidir.
Altyapıların yaşam süreleri
Okuldaki su, elektrik, havagazı gibi faydalı hizmetler ile haberleşme ve ulaştırma
sistemlerinin durumu incelenmelidir.
Başlıca tesisler
Sınıflar, tuvaletler ve kafeterya gibi okula hizmet eden faydalı hizmetler risk altında
bulunabilir. Alternatif çözümler belirlenmediği takdirde, faydalı hizmetlerin ortadan kalkması
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çocukların uzun süre okuldan ayrı kalmasına neden olabilir.
Risk Analiz Matriksi
Riski grafiksel olarak temsil etmek üzere, bütün tehlikeler veya potansiyel tehlikeler
için bir risk analizi matriksi oluşturulabilir. Bir risk analizi matriksi oluştururken, dikey olarak
bir olasılık skalası (düşük, orta, yüksek) ve yatay olarak da bir şiddet skalası (düşük, orta,
yüksek) kullanılmalıdır. Tehlikeler matrikse yerleştirildiğinde, planlama ekibi okula veya okul
bölgesine olan tehditleri görebilir. Daha sonra bu tehditler yüksekten düşüğe göre risk
seviyelerine ayrılır.

10.5. Sonuçlara ve Senaryolara Karar Vermek
Belirlenen tehlikelerin bütün sonuçlarını etkili bir şekilde analiz etmek ve en tepedeki
tehlikeler için senaryolar geliştirmek bir sonraki adımdır. Bu bir sonraki adımda ele
alacağımız kaynak kısıtlılıklarını belirlemede önemli bir yoldur.

10.6. Olanaklar ve Kısıtlılıkları Belirlemek
Amaçlara ve hedeflere ulaşmak ve stratejileri belirlemek için mevcut ve gerekli olan
olanaklar gözden geçirilmelidir. Bunlar; kaynaklar, insanlar, malzemeler, eğitim, yetenek
seviyesinin farkında olmadır.

10.7. Stratejik Planlama Sürecini Uygulama
Müdahale olanaklarını arttırmak için adım atılmadıysa potansiyel tehlikeleri
belirlemenin hiç bir faydası yoktur. Tehlike belirlemenin bir sonucu olarak, felakete yapılan
örgütsel müdahale olanakları ve prosedürler geliştirilmesi hedef alınmalıdır.
Stratejiler Geliştirme
Bir tehlike ve hassasiyet analizi yaptıktan sonra, planlama sürecindeki bir sonraki
adım acil durum planının kendisini oluşturmaktır. Bir acil durum planının etkinliği insanların
acil durum anında nasıl davranacakları ile belirlenir. Etkili bir müdahale sağlamak için,
personel, öğrenciler ve ziyaretçiler planın içeriğini ve acil durum anında yapmaları
gerekenleri bilmelidir.
Bu adım olası tehlikelerin tespit edildiği, bunların gerçekleşme olasılıklarını ve olası
etkilerinin değerlendirildiği, mevcut kapasite, acil durum müdahale yeteneği, acil
durumlarla ilgili bilgilerin toplandığı bir çalışmadır.

10.7.1.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
Koruma ve güvenlik prosedürleri
Sigortalama ile ilgili prosedürler
Finansman ve satın alma prosedürleri
Tesis kapatma, işe ara verme ve tatil etme prosedürleri
İş tanımları
Tehlikeli ve zararlı maddeler prosedürleri Süreç, imalat ve emniyet değerlendirmesi
Risk yönetim plan ve prosedürleri Karşılıklı yardım ve işbirliği anlaşmaları

10.7.2.Dışarıdan Destek Alınabilecek Kurumlarla Toplantı Yapılması
Resmi kurumlar ve diğer kurumların, organizasyonların yetkilileri ile bir araya
gelerek kendi kurumunuzdaki muhtemel tehlikeler, riskler ve harici müdahale imkânları
sorulmalı, öğrenilmelidir. Bu amaçla görüşülebilecek yerler aşağıda listelenmiştir.
Valilik, Kaymakamlık, İl Özel İdaresi
İl AFAD Müdürlüğü
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
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)

10.7.3. Yasal Dayanak ve Gerekçelerin Saptanması
Acil durum planlama hazırlıklarına dayanak teşkil edecek ve uygulamaları
tanımlayan mevzuatın, yasal prosedürün incelenmesi gereklidir. Afet ve acil durumlarla
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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 incelenebilecek bu kaynaklar aşağıda verilmiştir.
İş Kanunu; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü; Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve
Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük;
AFAD Teşkilat Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat (7126-7269-2941-88/12777 gibi); Çevre
Kanunu ve Bağlı Mevzuat; Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik; Bazı
Kurumların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Kanunu; Sabotajlara Karşı Koruma
Yönetmeliği; Sigorta Mevzuatı; Sağlık Mevzuatı; Uluslararası Kaynakl ar( FEMA, NFPA,
EPA, OSHA gibi)
a)

İş ve işçi güvenliği ve sağlık uygulamaları

b)

Çevresel uygulamalar

c)

Yangın kodları

d)

Yapı ve İnşaat kodları

e)

Ulaşım uygulamaları

f)

Bölgelere ayırma uygulamaları

g)

Polis ve zabıta ve jandarma gibi kolluk hizmeti uygulamaları

10.7.4. Kritik Ürün, Malzeme, Servis ve Hizmetlerin Saptanması
Olası acil durumun etkilerinin anlaşılması, ihtiyaç duyulacak yedek sistemlerin, destek
hizmetlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi için bu bilgilere ihtiyaç duyulacaktır. Bu
nedenle aşağıdaki hususları gözden geçiriniz.
a)

Üretim için ürünler, hizmetler, malzemeler, işgücü ve donanım desteği

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

10.7.5. Dâhili Kaynaklar ve Kapasitelerin Saptanması
Bir acil durumda gerekecek kaynaklar ve kapasiteler şunlar olabilir:
Ekip ve Personel - Acil durum ekipleri oluşturunuz. Acil durum organizasyonunu
kurunuz.
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Bağlı bulunduğunuz ana şirket ve diğer şirketler topluluğundaki acil durum
organizasyonları uyum ve koordinasyonu sağlayınız. Acil durum organizasyonundaki ekipler
ve personel arasında; acil durum yöneticisi, operasyon ekibi, haberleşme ekibi, koruma ve
güvenlik ekibi, ilkyardım ekibi, yangın söndürme ekibi, arama kurtarma ekibi, basın ve halkla
ilişkiler ekibi, sosyal yardım ekibi, ulaştırma ekibi, tahliye ekibi, lojistik destek ekibi, teknik
destek ekibi, yedek ekip, hasar tespit ekibi gibi ekipler sayılabilir.
Ekipman - Acil durum ekiplerinin kullanacakları, kullanmaları gereken uygun
malzeme ve donanımı tedarik ediniz ve ekiplerin kullanımına veriniz. Kritik malzemelerin
uzun süre devam edebilecek acil durumlar için yedeklerini her zaman hazır bulundurunuz. Bu
malzemeler arasında aşağıdaki malzemeler sayılabilir.
Yangından korunma malzemeleri (itfaiye tulumları, yangın battaniyesi, yanmaz iç
giysi-kask-bot, solunum setleri), söndürme malzemeleri (gaz, su, köpük esaslı söndürme
malzeme ve ekipmanları), haberleşme malzemeleri (telsiz, telefon), ilkyardım malzemeleri,
arama ve kurtarmayla ilgili teknik malzemeler, sesli,ışıklı alarm ve anons sistemleri, acil eneji
kaynakları, temizlik malzemeleri
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.
a)
Yönetim ve İşletme Organizasyonu — Yönetim ve işletme, operasyon,
organizasyonla ilgili eğitimler, tahliye planları, her tür destek sistemleri önceden
tanımlanmalıdır.
b)
Yedek Sistemler - Kurum içi kaynakları kullanarak yedek sistemler, destek
elde etme düzenlemeleri ve diğer kurumlardan aşağıdaki gibi konularda destek alınması için
düzenleme yapılmalıdır. Acil durumlar için personelin iş dışındaki beceri ve kabiliyetlerinin
kaydını tutunuz ve bu vasıflardan faydalanmayı düşününüz.
•

Personel

•

Haberleşme

•

Üretim

•

Müşteri hizmeti

•

Paketleme ve taşıma

•

Bilgi sistemleri

•

Acil durum enerji desteği

•

Bakım, onarım desteği
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10.7.6.Harici Kaynakların Saptanması
Acil durumlarda birçok kaynak ihtiyacı oluşabilir. Bu desteğin alınması için resmi,
askeri, özel kurumlarla, derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla protokol yapılmasına
gereklidir. Protokollerde kurumun olası acil durumları, bunların olası sonuçlarını göz önüne
alarak karşılıklı yardım işbirliği hususları tanımlanmalıdır. Aynı şekilde tedarikçiler ile
yapılan sözleşmeler, acil durum yönetimi, acil durum planları doğrultusunda
güncelleştirilmelidir. Protokol yapılabilecek kurumlar arasında aşağıdakileri sayabiliriz.:
a)

Afet Yönetim Merkezi / Kriz Merkezi

b)

İtfa iye

c)

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

d)

Tehlikeli Maddelerle İlgili Müdahale Ekipleri

e)

Tıbbi Hizmetler Sunan Merkezler

f)

Hastaneler

g)

Polis/Jandarma Gibi Kolluk Kuvvetleri

h)

Toplumsal Hizmetleri Sunanlar

i)
Sivil Toplum Kuruluşları j)Altyapı ve Üstyapı k)Tedarikçiler l)Komşu
Kurumlar m)Sigorta Şirketleri

10.7.7. Sigorta Poliçelerinin Gözden Geçirilmesi
Sigortacınızla birlikte poliçelerinizi gözden geçiriniz. Risklerinizi poliçenizin kapsam
altına alma

10.7.8. Risklerin Analizi
Kurumun zayıf olduğu noktaları, bunlardan kaynaklanabilecek durumları, tehlikelerin
olasılıklarını ve etkilerini değerlendiriniz. Bunun için olasılıkların belirli kriterlere göre
belirlenmesi, tehlikelerin gerçekleşmesi halinde olası hasarı, tehlikelerin etkilerini belirli
kriterlere göre değerlendirmek üzere puanlayacak bir risk formu kullanılması gereklidir. Risk
analizinin birim, bölüm, ünite bazında yapılması uygun olacaktır. Tehlikelerin tespit edilip, bu
tehlikelerin olma olasılıkları ve olası etkilerin değerlendirilmesi sonraki adımlardır. ,
kurumun, binanın hasar görebilirlik (tehlikeye maruz kalma) analizi bir sonraki adımdır. Risk
Analizini kullanınız.
Önce Risk Analizi İçin Ekip Kurunuz.
Önce bir ekip oluşturunuz. Kurumdaki bölüm liderlerini, konuyla ilgili dâhili ve/veya
harici tekniker ve mühendisleri, kurumun faaliyet alanına göre üretimden, bakımdan,
tedarikçilerden, müşterilerden sorumlu kişileri, çevre ve işçi sağlığı ve iş güvenliği
sorumlularını bu ekibe dâhil etmeyi düşününüz.
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Olası tüm tehlikeleri listeleyiniz.
Hem kurumdan kaynaklanabilecek hem de kurum dışından kaynaklanabilecek
tehlikeleri yazınız. Uzun bir listeniz olacaktır. Aşağıda listede yer alan tehlikeler size bir fikir
vermesi için sıralanmıştır.
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

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 hali

22.

Kurumda olabilecek acil durumlar

23.
Kurumun bulunduğu mekânda, bölgede, yerleşimde olabilecek acil durumlar
Ayrıca aşağıdaki konuları da göz önüne almak faydalı olacaktır.
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Tarihi Kayıtlar- Bulunduğunuz yerde, kurum ve çevresinde hangi hadiseler,
acil durumlar, afetler, felaketlerin meydana geldiğini araştırın.
Depremler, heyelanlar, fırtınalar, yangınlar, sel/su baskını, şiddetli geçen kış-yaz
mevsimi, tehlikeli ve zararlı madde salınımı, ulaşım vasıtaları kazaları, terör, hammadde
eksikliği/stok fazlalığı, altyapı hizmetlerinde kesinti gibi...
Coğrafi Konum- Bulunduğunuz yerde neler olduğunu, nelerin olabileceğini araştırın.
Barajlar ve sel/su baskını alanlarına yakınlık, Fay hatlarına yakınlık, Havaalanı,
liman, gar, otogara yakınlık, Nükleer santrallere yakınlık, tehlikeli madde kullanan, üreten,
stoklayan veya nakleden kurumlara yakınlık gibi...
Teknolojik- Arızadan kaynaklanabilecek hususları araştırın.
Yangın-patlama-tehlikeli madde kazaları, Güvenlik sistemlerinin devre dışı kalması,
Haberleşme arızası-kesintisi, Bilgisayar sistemi arızaları, Soğutma-ısıtma sistem arızaları,
Uyarı ve ikaz sistemleri arızası gibi...
İnsan Kaynaklı Sorunlar- İnsan hatası sonucu neler olabileceğini araştırın.
Çalışanlara mesleki ve teknik eğitim verilip verilmediğini araştırın. İnan hatası işyerindeki
kazaların, hadiselerin, acil durumların oluşmasında önemli hatta en önemli sebeplerdendir.
İnsan hatalarına sebep olan faktörleri araştırın.
Zayıf ve yetersiz eğitim, Yetersiz bakım-onarım, Dikkatsiz ve güvensiz çalışma,
Aşırı yorgunluk ve uykusuzluk, Sigara, alkol, uyuşturucu alışkanlıkları gibi...
Fiziksel Şartlar- Kurumun fiziki durumunu (konum, olması gereken emniyet
tedbirleri, zemin yapısı, havalandırması ve aydınlatması) araştırın. Binaların proje ve yapım
hatalarının olup olmadığını araştırın. Fiziksel şartların güvenlik gereksinimini arttırıp
arttırmadığını araştırın.
Kurumun fiziksel yapısı, İnşaat durumu, Zemin durumu, Tehlikeli madde işlemleri,
Üretimde tehlikeli aşamalar, Yanıcı-parlayıcı-patlayıcı maddelerin depolama ve işleme
şartları, zararlı kimyasalların saklama ve depolama şartları, Yerleşim planı, Ekipman ve
donanımların yeri, Havalandırma ve aydınlatma elamanları, tahliye rotaları ve çıkış
kapıları, Toplanma yerlerine ve sığınaklara uzaklık gibi...
İdari Düzen- Hangi tehlikeler ve acil durumlarla uğraşmakla, hangilerine müdahale
etmekle yükümlü olduğunuzu araştırın. Başlangıcından sonuna kadar tüm olası tehlikeleri,
acil durumları ve bunların sonucunda neler olabileceğini araştırın. Kuruma-binaya ulaşımın
kontrolsüz ve engelsiz olması, elektriğin kesilmesi, haberleşme hatları kesintisi, doğal gaz
ve üretimde kullanılan diğer gaz borularının hasar görmesi, kimyasal madde kaçakları,
duman hasarı, su kaynaklarının kesilmesi, ortamdaki havanın ve kurumdaki su
kaynaklarının kirlenmesi, personelin mahzur kalması, binalarda göçük oluşması, patlama
gibi...
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Tehlikelerin, Acil durumların Olma Olasılıklarının Tahmini
Hem kurumdan kaynaklanabilecek hem de kurum dışından kaynaklanabilecek
olasılıklarını araştırınız. İlk defa olasılıklar tespit edilirken sübjektiflikten kaçınmak pek
mümkün olamasa da tehlike ile acil durumla ilgili araştırma yaparak tehlike profilini
çıkartmanız halinde objektif karar vermeye doğru adım adım yaklaşırsınız. Aşağıda yer alan
tehlike profil formu ve risk formlarını kullanabilirsiniz. Örnek Tehlike Profil Formu
İnsanlara Etkilerin Değerlendirilmesi
Her tehlikenin insanlara etkisini analiz ediniz. - Yaralanma ve ölüm olasılığı gibi.
Tehlikeye maruz kalma şablonunda insan etkisi sütununda bir derecelendirme yapınız. 1
düşük 4 yüksek olasılığı gösteren 1 den 4 e sınıflandırmayı kullanınız.
Mal ve Mülklere Etkilerin Değerlendirilmesi
Mal ve mülk kaybı ve hasarını dikkate alınız. Gene yukarıdaki gibi ilgili sütunda
sınıflandırma yapınız. Aşağıdakileri dikkate alınız:
a)

Yerine koyma maliyeti

b)

Geçici olarak yeniden yerleştirme, kurma maliyeti

c)

Tamir maliyeti

İşe Etkilerin Saptanması
Piyasa payının olası kaybını dikkate alınız. İlgili sütunda 1 düşük 4 yüksek olacak
şekilde 1 den 4 e kadar sınıflandırınız. Aşağıdaki etkileri değerlendiriniz:
a) İşe ara verme işin kesilmesi
b) İşe gelemeyen işçiler
c) Tesise, kuruma, binaya ulaşılamaması
d) Kontratların ve anlaşmaların yerine getirilememesi
e) Ceza ve yasal masraf ödemesiyle karşılaşma
f) Kritik malzeme, kritik mal ve hizmetlerin kesintiye uğraması
g) Mal ve hizmet dağıtımın kesintiye uğraması Yukarıda (d-e-f) de belirtilen
etkileri değerlendirirken, sınıflandırırken Acil Durum Yönetimi dersi kapsamında
verilen aşağıdaki kriterleri kullanın.
1:Önemsiz (Mekânın veya insanların veya işin %10'undan daha azını etkilemesi)
2:Sınırlı (Mekânın veya insanların veya işin %10 ila %25'ini etkilemesi)
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3:Kritik (Mekânın veya insanların veya işin %25 ile %50 si ni etkilemesi)
4:Felaket (Mekânın veya insanların veya işin %50 sinden fazlasını etkilemesi)
Acil Durum Hazırlıklarının Tehlikeyi Kapsamasının Değerlendirilmesi
Kaynakların ve müdahale kabiliyetinin değerlendirilmesi işidir. Bunun içinde
aynı sınıflandırmayı yapınız. Burada kullanılacak skorlar kriterler diğer etkilerin tersine
bir önem sırasına sahiptir. Daha düşük skor en iyisidir. Aşağıdaki skorların kullanılması
Acil Durum Yönetimi dersi kapsamında önerilmiştir.
1:Tam olarak (Planların sınıflandırılan tehlikeyi, acil durumu kapsayacak şekilde
hazırlanmış olması) 2:Kısmen (Planların sınıflandırılan tehlikeyi, acil durumu kısmen
kapsayacak şekilde hazırlanmış olması)
3:Sınırlı (Planların sınıflandırılan tehlikeyi, acil durumu sınırlı kapsayacak şekilde
hazırlanmış olması 4:Hiç (Planların sınıflandırılan tehlikeyi, acil durumu hiç kapsamaması)
Bunu yaparken yardımcı olacak, müdahale için gerekebilecek her kaynağı ve
başlangıcından sonuna kadar olası her acil durumu dikkate alınız. Her acil durum için şu
soruları sorunuz:
Biz ihtiyaç duyulan kaynaklara ve müdahale için kapasitelerine sahip miyiz?
Harici kaynaklar bu acil durum için bizim ihtiyaç duyduğumuz şekilde ve acil olarak
müdahale edebiliyor mu yoksa hizmet vermek için başka önceliklerimi var?
Eğer cevaplar evetse, bir sonraki değerlendirmeye geçiniz. Ama cevaplar hayırsa,
problemi düzeltmek çözmek için neler yapabileceğini saptayınız. Örneğin aşağıdakileri
yapmak zorunda olabilirsiniz:
a)

Ek acil durum prosedürleri geliştirmek, oluşturmak

b)

Ek eğitimler yapmak

c)

Ek malzeme ve ekipman elde etmek

d)

Yardım anlaşmaları, protokolleri tesis etmek

e)

Özel müteahhitlerle anlaşmalar tesis etmek

Etki Sütunlarının Toplanması
Her acil durum için skorları toplayınız. (d+e+f+g) insana, mal-mülke, işe etkiler ve
acil durum karşı hazırlıklılık skorları toplanır. Karşılaştırmalar planlama ve kaynak
önceliklerini belirlemeye yardımcı olacaktır.
Not: Kaynakları değerlendirirken, acil durum çalışanları, sivil toplum kuruluşları,
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polis, paramedik, itfaiyeciler - kendilerine ihtiyacın en fazla olduğu noktaya kaynaklarını
toplayacaklardır. Ya da kendileri birer kazazede olacaktır ve hemen müdahalede bulunma
imkânları olamayacaktır. Buda sizin tesisinize, kurumunuza, binanıza müdahalenin
gecikebileceği demektir.
Not: Etki sütunlarını eğer isteniyorsa, ürün stoklarına etki, müşteriler ve tedarikçiler
üzerindeki etkil, kamuoyu ile ilişkiler üzerindeki etki gibi arttırılabilir
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 matriksinde
gösterildikten sonra öncelikler belirlenmiş olur.
Risk analiz çalışması sonucunda en yüksek puanı alan riskten başlamak üzere alınacak
tedbirleri ve iyileştirme faaliyetlerinizi planlayınız.
ADY; çevreyi, operasyonu, üretimi, mülkü, insan hayatını tehdit eden bir olay ya da
kazayı önleme, zarar azaltma, hazırlık yapma, müdahale etme ve iyileştirmek için süren bir
süreçtir. Bu süreçte tehlikelerin belirlenmesi ve risk analizinde hedef ve kilit unsurlar insan,
çevre, mülk, ekonomidir...
Risk Analizinde kullanılabilecek farklı yöntemler, kategori ve kıstaslar, matriksler,
logaritmik değerlendirmeler vardır. Risk kavramı, tel üzerinde yürüyen biriyle tasvir etmek
mümkündür. Yüksekte telin üzerindeki insanın risklerini bir an hayal edin, gözünüzün
önüne getirin. Bu örnekte telden düşmek ve ölmek tel üzerinde yürüyen bireyin riskidir.
Oldukça yüksek riskli bir hareket dimi? Şimdi düşünün tel yerden bir metre yükseklikte
gerilmiş duruyor. Düşme tehlikesi hala mevcut ve düşme olasılığı sabit duruyor. Ama risk
100 metre yukarıdaki tel üzerinde yürüyen bireye göre hayli düşük. Bununla birlikte risk,
gerçekleşme olasılığı demek değildir. Risk, bir tehlikenin meydana gelme olasılığı ve olası
etkilerin şiddeti demektir. Belki de telin altında yaralanarak hasar görebilir bir kalabalık
var. Kalabalığın ve tel üzerinde yürüyen bireyin etkilenme, zarar görme şiddetini bir
güvenlik ağı gererek azaltmak mümkün olabilir. Düşme şansı, olasılığı tel üzerinde
yürüyecek bireyin özel bir eğitime tabi tutulmasıyla ve yaralanmanın kapsamı, büyüklüğü
de acil tıbbı müdahale kapasitesiyle azaltmak mümkün olabilir.
Risklerinizi Bilin, Hazırlık Yapın
Tehlikeleri, Tehditleri belirleyin.
Gerçekleşme olasılıklarını tahmin edin.
Sonuçlarını ve etkilerini saptayın.
Müdahale kapasitesini tahmin edin.
Acil durum planına rehberlik etmek için Tehlikeleri sıralandırın.
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Acil durum planlarının bu analizlere yanıt vereceğinden emin olun.
Ekibi oluşturarak, veri toplayarak, mevcut ve olası tehlikeleri tanımlayarak
incelemek ilk atılacak adımdır. Yangın, deprem, sel, fırtına, kar, toprak kayması,
kuraklık, kimyasal maddeler, biyolojik maddeler, bomba, sabotaj, salgın hastalıklar ve
diğer tehlikeleri, tehditler alt alta yazılır.
Gerçekleşme olasılığını irdelerken, bildiğimiz riskler, geçmişte bu risklerin ge
rçekleşip gerçekleşmediği incelenir. Mesela deprem tehlikesi bildiğimiz ve tarihsel olarak
gerçekleştiği bilinen bir tehdittir. Kasırga ise bilinen bir risk olmayıp tarihsel olarak
incelediğimizde şehrimizde görülmemiştir. ( Ancak küresel ısınma nedeniyle daha önce
kasırga görülmemiş bölgelerde kasırgaların görülebileceğine dair ciddi bilimsel araştırmalar
duyulmaktadır. )
Tehlike ve Risk Analizi Uygulaması (Eski Yerleşim)
Katılımcılar ya bireysel ya da iki gruba ayrılarak ekteki kroki ve formu kullanarak
gördükleri tehlikeleri, bu tehlikelerin olma olasılığını, eski ilçenin risklerini
değerlendireceklerdir. Süre 7 dakikadır.
Elinizdeki 'Eski Yerleşim' krokisi, yaklaşık 300 yıllık bir yerleşimdir. Kuzey
doğusu ormanlık ve dağlık bir arazidir. Hâkim rüzgâr kuzey batı yönündedir. Kroki her biri
25 birim karelik parçalara bölünmüştür. İlaç Fabrikasının teknolojisi eskidir, Yenileme
yatırımları yeni başlamıştır. Polis ve İtfaiye aynı binada görev yapmaktadır. Sabahları saat
altıdan sekize kadar 20dk da bir, gün içinde iki saatte bir, akşamları saat sekizden sonra
sabah altıya kadar her üç saatte bir tren geçmektedir. Sabah altıdan gece yarısına kadar
yarım saatte bir nehir yolu üzerinde şehrin iki yakasında sefer yapan bir arabalı vapur
vardır. Yerleşimin tek karayolu köprüsü oldukça eski olup onarım görmektedir. Gün içinde
tek şeritten kontrollü geçişe izin verilmektedir. Yerleşimin güney yakasında güney doğu
tarafına doğu bir eğim vardır. Sakin dere her yıl yağış mevsimi yatağından 25-100 birim
taşmaktadır. Taşkın 30 yılda bir hastane, huzur evi, yeni yerleşimi tehdit etmektedir.
Genelde yerleşimin kuzeyi ticaret, hizmet ve sanayi bölgesidir. Karayoluyla en yakın
yerleşim 20 dakika uzakta 1000 kişinin yaşadığı bir küçük bir yerleşim, tren yoluyla en
yakın büyük şehir bir buçuk saat, kara yoluyla 70 dakika uzaklıktadır.
Yönerge:
1.

Tehlikeleri belirleyin.

2.

Detaylandırın. Tehlike ile ilgili kısa bir not yazın.

10.8.Yangın Risk Analizi
Yangın risk analizini yapmak için aşağıda bir kontrol listesi sunulmaktadır. Bu listede
sorulan sorular asgari yangın güvenliği göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Temel amaç,
yangını meydana getirecek;
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•

Yanıcı ve yakıcı maddeyi

•

Enerjiyi

birbirinden uzak tutmak ve kaza olarak bir araya gelse dahi en çabuk ve en iyi şekilde
müdahale edebilme olanaklarını yaratmaktır. Tesislerin yapısına göre bu liste daha da
detaylandırılarak uygun kontrol listesi hazırlanmalıdır (Tablo 7).
Tablo 7: Yangın riski için kontrol listesi
TEHLİKELER
Evet
Tesiste yanıcı maddeler veya parlayıcı
maddeler var mı? (kimyasallar, atıklar, yağlı
bez veya üstüpüler, çöpler vb.)

Hayır

AÇIKLAMALAR

TUTUŞTURUCU KAYNAKLAR
Evet
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
Yıldırıma karşı paratoneriniz var mı? Cevap
evet ise:
• Düzenli bakımı yapılıyor mu?

Hayır

AÇIKLAMALAR

UYARI - HABERLEŞME
Yangın olması halinde kişileri uyaracak bir
yönteminiz var mı? (otomatik veya el
kumandalı)

Hayır

AÇIKLAMALAR

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

Evet

• Çalışıyor mu?
• Tesiste her çalışan tarafından
görülüyor veya duyuluyor mu?
• Tüm çalışanlar bu uyarının anlamını
biliyorlar mı?
• Uyanlar düzenli bir şekilde test
ediliyor mu?
Tesis yakınında İtfaiye var mı? Cevap evet
ise:
• Direkt telefonla ulaşılıyor mu?
• Başka bir haberleşme yolu var mı?
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KAÇIŞ YOLLARI
Tüm çalışanlar için yangından kaçmak için
uygun çıkışlar var mı?

Evet

Hayır

AÇIKLAMALAR

Evet

Hayır

AÇIKLAMALAR

• Bu kaçış yollan açık mı?
• Bu yangın kaçışları (kapıları) yangın
bölgesinden dışarıya çıkarıyor mu?
• Uygun bir şekilde işaretlenmiş mi?
• Bu yollarda uygun aydınlatma var mı?
Tahliye Talimatı var mı? Cevap evet ise
• 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 yapıyorlar mı?
Yangınla Mücadele için hazır söndürücü
sistemleriniz var mı?
• 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 söndürücü konusunda
işbirliği yaptınız mı?
• Birlikte tatbikat yaptınız mı?

Bu listede sorulan sorulara verilecek cevaplar yangına karşı mücadelede yapılacak
olan hazırlıkların temelini teşkil eder. Verilecek olan her menfi cevap o alanda zayıflık
olduğunu ve tesisin risk taşıdığını ortaya koyacağından mutlaka tedbir alınmalıdır.
Alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak aşağıda bazı pratik tavsiyeler
verilmektedir:
a)

Tesis içinde sigara içilmesi sakıncalı görülen mahaller çok açık belirtilmeli
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ve buna kesin olarak uyulması sağlanmalıdır.
b)

Kolay yanabilir kâğıt karton gibi atık ambalaj maddeleri özel ayrılmış

bölmelerde bulundurulmalı ve fazla biriktirilmeden tesis dışına çıkarılmalıdır.
c)

Tesis içinde yapılacak bütün ateşli ve ısıl işlemlerde iş emri ve tedbirleri

uygulanmalıdır.
d)

Tesis elektrik tesisatı topraklama ve paratonerin yıllık kontrolleri uzman

kuruluşlara yaptırılmalıdır.
e)

Akü şarj odaları, parlayıcı maddelerin işlendiği ve bulunduğu mahallerdeki

elektrik armatürleri alev geçirmez veya kapalı tip olmalıdır.
f)

Tesis içinde elektrik mühendisinin izni olmadan elektrikli ısıtıcı ve benzeri

aletler kullanılmamalıdır.
g)

Motorlu yükleyiciler (forkliftler) özellikle depo içleri ve kolay yanabilir

ambalaj malzemeleri yakınında çalışır vaziyette bırakılmamalıdır.
h)

İşletme içinde yapılan elektrik kaynağı işlerinde kaynak yapılan mahal ile

topraklama yapılan yer bir metreden fazla olmamalıdır.
i)

Ofis odaları, depolar, bilgi işlem odaları, arşiv gibi mahallere duman detektör

sistemleri monte edilmelidir.
j)

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.
k)

Doğalgazın kullanıldığı bölümlerdeki elektrik açma kapama düğmeleri bölme

dışında tutulmalıdır.
l)

Doğalgaz ile ilgili Türk Standartları aynen uygulanmalıdır.

m) Doğalgaz bulunan yerlerdeki havalandırma fanları patlamaya karşı güvenli
olmalıdır.
n) Doğalgazın kullanımında, gaz kaçağı patlayıcı alt sınıra ulaşmadan uyaracak
alarm sistemi olmalıdır.
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o) Tüm çalışanlar işe girişlerinde yangın önleme ve söndürme konularında
eğitilmelidir.

10.9.Deprem Risk Analiz
Deprem, ülkemizdeki doğal felaketlerden, can ve mala zarar verenlerin en önde
gelenidir.
Tesisin deprem risk analizi aşağıdaki kontrol listesi ile yapılabilir (Tablo 8).
Tablo 8. Deprem riski için kontrol listesi.
TEHLİKELER
Tesis yer hareketleri açısından tehlikeli bir
bölgede mi?

Evet

Hayır AÇIKLAMALAR

YAPISAL ÖZELLİK
Evet
• Tesis proje safhasında ilgili deprem
yönetmeliğine uygun bir şekilde tasarlanmış
mı?
• Bu proje ilgili merciler tarafından onaylanmış
mı?
• Tesisin inşaat aşamasında gerekli mühendislik
kontrolleri yapılmış mı?
• Ruhsat aşamasında deprem önlemleri de göz
önünde bulundurularak gerekli incelemeler
yapılmış mı?
• Bu incelemelere göre onay alınmış mı?
Tesisin
inşaatı
esnasmda
yukarıdaki
aşamalarda gerekli girişimler yapılmamış ise:
• Deprem açısından ilgili, yetkin ve yetkili
merciler
tarafından
gerekli
incelemeler
yapılmış mı?
• Bu incelemeler sonucu önerilen güçlendirme
çalışmaları yapılmış mı?

Hayır AÇIKLAMALAR

Cevap hayır ise “yapısal özellik” bölümünden
itibaren cevaplanacak!
• Tehlike derecesi biliniyor mu?
• Tarihsel gelişim biliniyor mu?
• Tehlike derecesi yüksek ise tesisin yer
değiştirmesi mümkün mü?
• En son yıkıcı afetin sonuçlan biliniyor mu?
• Bu yıkıcı sonuçların neden kaynaklandığı
biliniyor mu?
• Depremin yaratabileceği, toprak kayması veya
sel gibi (örneğin baraj yıkılması), ek tehlikeler
var mı?
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• Şayet güçlendirme çalışmaları yapılmamış ise
belli bir çalışma planı içine alınmış mı?
YANGIN
Evet
Yangın risk analizi yapılmış mı? Cevap evet
ise:
• Bu risk analizine deprem olasılığı da ilave
edilmiş mi?
• Sarsıntı esnasında veya sonrasında olabilecek
yangın senaryoları oluşturulmuş mu?

Hayır

AÇIKLAMALAR

• Bu senaryolara göre potansiyel tehlike
kaynaklarına yönelik ek tedbirler alınmış mı?
• Depremden kaynaklanabilecek yangınlar için
tatbikat yapılıyor mu?

Ülkemizin hemen her yeri deprem riski altındadır. Bu riskin doğuracağı menfi
etkiler bulunulan bölgeye göre değişmektedir. Ancak riskin tümüyle ortadan kaldırılması
mümkün olmadığından bu riske göre gerekli tedbirleri alarak faaliyetlerimize devam etme
imkânları da mevcuttur. Bu bakımdan yukarıda önerilen durum kontrolü listesine (veya
tesisin özelliğine göre daha genişletilmiş olan listeye) ve cevaplarına dayanarak gerekli
önlemler alınabilir. Ancak bu konuda yetkili merciler ve teknik yardım sunabilecek
kuruluşlarla birlikte çalışılması önerilmektedir.

10.10.Sel Risk Analizi
Sel felaketi, her ne kadar alt yapı eksikliğinden dolayı bazı arızi felaketler
yaşanmaktaysa da, diğer doğal felaketlerde olduğu gibi genellikle bulunulan coğrafi bölge
ile bağlantılıdır. Örneğin Bangladeş’de hemen her sene çok büyük sel felaketleri
yaşanmaktadır. Ayrıca tarihsel gelişim son derece önemlidir. Bazı sosyo-ekonomik faktörler
sonucu oluşturulan yerleşim yerlerinin tarihsel durumu göz önünden kaçmaktadır. Sel
afetleri yukarıda deprem örneğinde verildiği gibi kendi etkisinin dışında yan etkileri olarak
felaketin boyutunu büyütme potansiyeline de sahiptir (Tablo 9).
Deprem, toprak kayması, su baskınları ve sel için daha detaylı kontrol listesi
hazırlanırken 14 Temmuz 2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “AFET
BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETİMELİK” dikkate
alınmalıdır.
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Tablo 9: Sel için kontrol listesi
TEHLİKELER
Evet
Tesis sel ve su taşkınları açısından tehlikeli bir
bölgede mi?

Hayır AÇIKLAMALAR

• Tehlike derecesi yüksek ise tesisin yer
değiştirmesi mümkün mü?
• Tarihsel gelişim biliniyor mu?
• Tesis eski bir akarsu yatağında
bulunuyor mu?
• Tesisin bulunduğu yere yakın bir
akarsu var mı?
• Tesisin bulunduğu yere yakın akarsu
düzenli bir rejime sahip mi?
• Tesis bir deniz kıyısına yakın mı?
• Tesisin yakın bulunduğu denizde gelgit hareketleri mevcut mu?
• Tesis bir dağ eteğine mi kurulmuş?
• Yoğun yağışlar sonrasında bu dağdan
toprak kaymaları olmuş mu?
• Tesisin bulunduğu yerin meteorolojik
şartlan biliniyor mu? Takip ediliyor
• Tesisin bulunduğu zemin, yeraltı
suyunun taşmasına müsait mi?
• Tesise yakın bir su barajı var mı?
• Selin yaratabileceği toprak kayması
gibi ek tehlikeler var mı?
YAPISAL ÖZELLİK
Evet
• Tesis proje safhasında, bulunduğu bölgede sel
riskine uygun şekilde tasarlanmış ve inşa
edilmiş mi?
• Bu projeye toprak kayma riskleri de
ilave edilmiş mi?
• Tesisin drenaj sistemleri var mı?
• Bu drenaj sistemleri normal
uygulamalar dışında suyu belli bir
seviyede tutmaya yeterli mi?

Hayır AÇIKLAMALAR

10.11.Tehlikeli Maddeler Risk Analizi
Tehlikeli kimyasal madde ile çalı ş an kurulu ş ların, hazırlayacakları acil durum
planlarının içerisine mutlaka bu maddelere yönelik programları da ilave etmeleri
gerekmektedir. Çünkü bu maddeler diğer bir etkiden dolayı tehlike yaratabilir ve kazanın
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boyutlarını arttırabilir. Bu tür maddelerin etiketlenmesi, depolanması ve taşınmasına yönelik
birçok ulusal veya uluslararası kurallar mevcuttur (EK-7). Bu uygulamalara yönelik kontrol
listesine örnek Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Tehlikeli Maddeler için kontrol listesi.
H

AÇIKLAMA

H

AÇIKLAMA

ÇALIŞANLAR
• Çalışanlar maddelerin
tehlikeleri hakkında bilgilendirilmiş mi?
• Bu konuda eğitim almışlar mı?
• Bu maddelerle çalışırken
kullanmak üzere gerekli kişisel
• Çalışanlar kişisel korunma
cihazının kullanılması konusunda

H

AÇIKLAMA

DEPOLANMASI

H

AÇIKLAMA

GENEL
Tesiste tehlikeli kimyasal madde var
mı? (yanıcı, yakıcı, patlayıcı, toksik, vb.)
• Bu maddelerin yönetimi için bir
programınız var mı?
• Bu maddelerle çalışırken
oluşacak kazalara müdahale için bir
• Bu maddeler kaldırılabilir mi?
• Bu maddeler azaltılabilir mi?
• Bu maddeler tehlikeli
olmayanlarla değiştirilebilir mi?
• Maddeler listelenmiş mi?
• Yerleri tespit edilmiş mi?
• Etrafta kimyasal madde
• Dökülen maddeleri temizlemek
için gerekli ekipman var mı?
TEHLİKE BİLGİLENDİRİLMESİ

Yukarıda belirlenen maddeler hakkında
aşağıdaki konularda çalışma yapılmış mı?
• Bu maddelerden sorumlu
kişi(ler) belirlenmiş mi?
• Maddelerin ambalajlan etiketli
• Yapılan etiketleme tehlike
hakkında bilgi veriyor mu? Okunaklı
• Maddelerin GBF*’leri var mı?
• GBF’ler güncel mi?
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•
Depolama
alanı
kimyasalların
depolanmasına
uygun
mu?
Gerekli
havalandırma var mı? Sıcaklık uygun mu?
• Deponun iki ayrı çıkışı var mı?
• Bu çıkış yollan açık mı?
• Uygun bir şekilde işaretlenmiş mi?
• Bu yollarda uygun aydınlatma var
• Depolanan kimyasalların
ambalajlan kapalı mı?
• Ambalajlan gerektiği şekilde
işaretlenmiş mi?
• Uyumsuz kimyasallar ayn ayrı
depolanmışlar mı?
• Parlayıcı sıvı maddeler için
topraklama yapılmış mı?
• Süresi geçmiş kimyasallar
depolanıyor mu?
• Depodaki maddelerin kayıtlan var
mı? Kayıtlar güncel mi?
YANGINLA MÜCADELE
• Yangınla mücadele programınız var
• Bu programa tehlikeli maddelerin
riskleri de dâhil edilmiş mi?

H

AÇIKLAMAL

10.12.Güvenlik Programı ve Güvenlik Analizi
Güvenlik analizi, tesisin yukarıda verilen risk analizlerinin de içinde bulunduğu,
faaliyetine dayalı ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini hedef olarak ele alan daha da
genişletilmiş bir analizdir. Analizin detaylı yapılması son derece önemlidir. Bu bakımdan
sistematik bir şekilde yapılmalıdır.
Bu analizin yapılmasında amaçlanan, aşağıda örneği verilen bir programın riskli ve
zayıf noktalarını saptamak ve buna göre önlemler almaktır. Bu program da yukarıda verilen
kontrol listelerinde olduğu gibi kuruluşun bünyesine göre değişmektedir. Kuruluşlar
güvenlik programlarını kendi yapılarına göre detaylandırmalıdır.
ÖRNEK GÜVENLİK PROGRAMI İÇERİĞİ
1.

Amaç

2.

Yönetim Politikasının Belirlenmesi

3.

Güvenlikten Sorumlu Kişiler

4.

Güvenlik Komitesi
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5.

Güvenlik Kuralları ve Güvenli Çalışma İlkeleri

6.

Tehlikelerin Saptanması - Kontrol

7.

İşe Başlama Programı

8.

Kaza Raporlaması - İncelenmesi

9.

Güvenlik Hakkında Yönlendirme ve Eğitim

10.

Tehlike İletişimi

11.

İşi Bırakma Programı

12.

Alışkanlık Yaratan Maddeler

13.

Taşıma - Kaldırma Güvenliği

14.

Teneffüs Yollarını Koruma Programı

15.

Biyolojik Etkilere Karşı Koruma Programı

16.

Duymayı Koruma Programı

17.

Kapalı Alanlara Giriş

18.

Yangına Karşı Korunma ve Müdahale Programı

10.13. Çevresel Riskler
Ünlü düşünür Konfiçyüs’ün “siz komşunuz kadar güvenliktesiniz” sözü çevreden
gelebilecek risklere tarihsel bir boyut kazandırmaktadır. Gerçekten de yan veya yakın
komşulardaki riskler dolaylı olarak kuruluşunuzu da tehlikeye atmaktadır. Bu bakımdan bu
kuruluşlardaki risklerin bilinmesinde yarar vardır. Yakın bir aralıkta bulunan kuruluşlar bir
araya gelerek taşıdıkları riskleri paylaşmalıdır.
Bu yaklaşımdan üç yönde fayda doğacaktır:
1. Komşunuzun riskini bilip oradan gelecek tehlikelere karşı hazırlanmanızı
sağlayacak
2.Ortak riskler için birlikte hareket etme imkânı olacak
3. Özellikle afetlerde/kazalarda “domino etkisi” diye tabir edilen etkileşim sonucu
olayın boyutunun büyümesini engelleme imkânı doğacaktır.
Örneğin yanıcı veya parlayıcı madde ile iştigal eden iki komşu kuruluştan birinde
oluşacak bir kaza komşudaki risklerin de etkisi ile çok daha büyük bir boyuta ulaşabilir.

216

Zemin ve Yapı Risk Analizleri için Yardım Alınacak Kaynaklar
Zemin ve risk analizleri için 4708 sayılı ve 29.06.2001 tarihli “Yapı Denetimi
Hakkında Kanun” (Resmi Gazete 13.07.2001, sayı 24461) ve “Zemin ve Temel Etüdü
Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde çalışan “Yapı Denetim
Kuruluşlarından” yardım alınabilir. Bu alanda Üniversiteler olduğu gibi özel müşavir ve
mühendislik firmaları da çalışmaktadır.
Risklerin Azaltılması Programının Oluşturulması ve Takibi
Yukarıda analizi yapılan risklerin neden olacağı zarar ve kayıpları azaltmak ya da
menfi sonuçlarını en aza indirmek için yapılan çalışmalar bir program dâhilinde
yürütülmelidir. Bu programı oluşturmak için öncelikler tespit edilmeli ve bu önceliklere
göre Tablo 11’de bir örneği verilen program formatı çerçevesinde çalışmalar
yürütülmelidir. Burada bir kez daha bunun bir örnek olduğunu ve kuruluşların kendi
bünyelerine uyan formatları yaratmaları gerektiğini vurgulamak isteriz.
Tablo 11. Risk Azaltmak İçin Program Örneği.
Risk No: Riske verilen özel
numara

Sınıflandırma: Risk kategorisi

Rapor Tarihi: Bu risk
formunun hazırlandığı tarih

Tanımlama: Her riski şartlar-sonuçlar şeklinde tanımlayın.
Olasılık: Riskin problem
Etki: Risk problem haline
yaratma olasılığı
geldiğinde ne tür zarar
verebilir?

Riske Maruz Kalma:
Olasılık ve kayıplan
çarparak maruz kalınacak
riski öngörün. (Bkz. risk
tanımı)
İlk İşaretler: Riskin problem haline dönüşeceğini belirten ilk sinyaller nelerdir?
Düzeltme Yaklaşımları: Riski azaltmak, oluşmamasını sağlamak veya kontrol edebilmek için
yapılan uygulamaları belirtin.
Başlama Tarihi: Riski
Bitirme Tarihi: Risk
Sorumlu: Her riskin
azaltma çalışmalarının
azaltma çalışmalarının
azaltılması için bir
başlama tarihi
hedeflenen bitirilme tarihi
sorumlu atayın
Mevcut Durum: Bu raporun hazırlandığı tarihteki risk azaltma çalışmalarının durumunu belirtin.
Beklenmedik Gelişmeler Planı: Riskin beklenmeyen bir zamanda oluşması halinde önlem planını
açıklayın.
Beklenmedik Gelişmeler Planının Uygulanması: Hangi
şartlarda uygulanacağını belirtin. şartlar altında bu planın
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11. MASA BAŞI TATBİKATLAR
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Anahtar Kavramlar
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11. Masa Başı Tatbikatlar
Masabaşı Tatbikat
Giriş
Bu sunum, acil durum yönetimi dersi için hazırlanmıştır. masabaşı tatbikat tasarımı
hususlarını kapsar.
Tatbikat Hiyerarşisi
Basitten karmaşık olma durumuna göre aşağıda sıralanmıştır.
Oryantasyon:
Katılımcılara, rol ve sorumluluklar, planlar, prosedürler veya kaynaklar ile ilgili
aşinalık sağlamak için tanıtıcı, bilgi verici tatbikatlardır
Masabaşı
Tatbikat yürütücüsü kontrollü bir senaryo ve ortamda bir durumu analiz eder.
Nispeten stressiz ortamda genellikle daha karmaşık tatbikatlara hazırlık için kullanılır.
Saha
Koordineli, gözetimli, tek bir fonksiyonu test etmek için kullanılır. Pratik yapmak,
uygulamak, uzmanlaşmak için belirlenen aktivitedir.
İşlevsel
Müdahale kapasitesini test etmek için kullanılan simülasyonlu, interaktif bir
tatbikattır. Kaynaklar harekete geçirilmez. Komuta Kademesi tatbikatları olarak da bilinir.
Gerçeğe yakın
Gerçek bir olay gerçeğe en yakın şekilde simüle edilir. Malzeme, personel,
kaynakların harekete geçirilmesini, Alanda kullanılmasını gerektirir.
Neden masabaşı tatbikatı?
Kilit roller, prosedürler, sorumluluklara aşinalık sağlar. Yapılandırılmış tarti şmadır.
Acil durum planı, prosedürü, koordinasyon hususlarını değerlendirme imkânı sağlar.
İyi hazırlanmış bir masa başı tatbikatı, yöneticilere kritik hususlarla başa çıkma
mekanizmasını gözden geçirme imkânı sağlar.
Masabaşı Tatbikat Özellikleri:
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Tartışma bazlıdır.
Bir durumun grup olarak analizi yapılır.
Resmi olmayan, az stresli bir ortamda icra edilir. Plan, prosedürlerin sınanması
için tasarlanır. Eğer gerçekleşirse senaryoları kullanılır.
Yapılandırılmış çerçevede yapılır.
Çalıştay, Seminerden farkı nedir?
Tatbikat, spesifik bir senaryo bazında zaman baskısı olmadan tartışmanın
yürütülmesidir. Tatbikat, senaryosu aktviteyi sınırlayarak çalıştay veya seminerden daha
fazla yapılandırılmıştır.
Masabaşı tatbikat, özünde askeri kullanım için tasarlanmıştır.
Tatbikat Amacı
Amaç açıkça ifade edilmiş olmalıdır.
Tatbikatın niyetini belirtmelidir.
Amaca nasıl ulaşılacağı hakkında ayrıntı vermez. Örnek: "tatbikatın amacı sel
durumunda prosedürlerimizin geçerliliğini göstermektir."
Tatbikatın Hedefi
Katılımcılardan beklenen performansın tanımıdır.
Senaryo için bir çerçeve sağlar.
Örnek Hedefler:
Plan veya politikayı tanıtmak.
Karar verme sürecini analiz etmek.
İşlevsel veya Saha tatbikatına hazırlanmak.
Acil durum prosedürü hakkında personeli eğitmek.
Tatbikatın Kapsamı
Kapsam, tatbikatın neyi kapsadığını belirler.
Katılımcıların sayısı ve tertibini tanımlar.
Tatbikatı, denenecek planlar, tehlike türü, süre ile sınırlar.
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Ne çok basit ne çok karmaşık, yönetilebilir olmalıdır.
Tatbikat Senaryosu Senaryo, öykü bazında olayın hikâyesidir: gerçekçi (inanılır);
tehdit bazlı; tatbikat amacıyla direkt ilgili olmalıdır.
Senaryo, gerçek hayattaki müdahalelere yakın bir şekilde katılımcıları meşgul
etmek için dikkatlice tasarlanmalıdır.
Çok büyük değil gerektiği kadar olmalıdır.
Tatbikat Katılımcıları
Üç temel katılımcı kategorisi vardır:
Tatbikat kontrolörü, tatbikat yürütücüsü; oyuncular gözetmenler.
Oyuncu ile gözetmen arasında farkı korumak önemlidir.
Tatbikat Belgeleri
•
Tatbikat belgeleri, katılımcılar, tatbikat yürütücüsü, planlayıcılara kılavuzluk
sağlamak için kâğıtlardır.
•
Belge normal olarak aşağıdakileri kapsar: Tatbikat Genel Bilgileri Tatbikat
Kontrol Bilgileri Oyuncu Kitabı Tatbikat Sonrası Gözden Geçirme
•

Tatbikat koordinasyonu e-posta ile yapılabilir.

Tatbikat Genel Bilgileri Masabaşı tatbikat icrası ve tatbikat hazırlığı belgeleri
Katılımcıları haberdar eder ve tatbikat icra niyetini onaylar. Temel lojistik bilgileri, süre,
amaç ve hedefler, senaryoyu sağlar. Tatbikattan 7-30-60 gün önce yayımlanır.
Tatbikat Kontrol Talimatları
•

Tatbikatın nasıl yönetileceği, sahneleneceğini belirler.

•

Tatbikat personeli için kilit belgeler.

•
Kontrol yapısı ve sorumluluğu, güvenlik bilgileri, haberleşme ve diğer kontrol
hususlarını içerir.
•

Kısıtlı dağıtılır.

•

Basit masabaşı tatbikatında kontrol bilgileri gerekmeyebilir.

•
Oyuncu kitabı Oyuncu kitabı tüm katılımcılara verilir. Katılımcıların rol ve
sorumluluklarını, tatbikattan ne bekleneceğini belirler. Oyuncu kitabı en azından aşağıdakileri
kapsar: katılımcı listesi; tatbikat hazırlıkları, amaç, hedef, icrası hakkında özet bilgi; kontrol
ayarlamaları; oyuncu sorumlulukları; detaylı tatbikat zaman çizelgesi ajandası; alandaki
lojistik.
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Tatbikat Sonrası Gözden Geçirme
Katılımcılardan geri bildirim alınarak tatbikat sonucu Hızlı bir de-brifing yapılmalıdır.
Tatbikat Sonrası Gözden Geçirme, Tatbikat Sonu Raporu, tatbikattan sonra
aşağıdakileri gözeterek yayınlanır:
Ne doğru gitti;
Ne yanlış gitti;
Mevcut plan, prosedür, politikalar için gerekli gelişmeler, ilerlemeler.
Tatbikat İcrası
Masabaşı tatbikat, başlangıç öyküsü içinde ortaya çıkan doğrusal gelişen senaryo
bazlıdır.
Ajanda, zaman çizelgesi içinde tatbikatta ifade edilen birleştirilmiş tartışma soruları
ile Durum Özeti. (bu ana senaryo olay listesi kullanılır).
Sahneleri gösteren taklit edilen medya klipleri kullanılabilir.
Simülasyon Medya Klipleri
Medya acil durumlarda büyük rol oynar ve genelde kamunun tek bilgi kaynağıdır.
Taklit medya klipleri, gerçeklik katmak, tatbikata renk katmak için
kullanılabilecek iyi efektlerdir.
Tatbikat için tasarlanan gerçekçi medya klipleri
üretilmektedir. Planlama Süreci: 10 planlama adımı vardır:

bazı

firmalar

1)

İlk planlama toplantısı düzenlemek.

2)

Kaynakları ayarlayarak, tatbikat alanının güvenliğini almak.

3)

Tatbikat Genel Talimatlarını hazırlamak.

4)

Tatbikat Kontrol Talimatlarını hazırlamak.

5)

Oyuncu kitabını hazırlamak.

6)

Tatbikat alanını teftiş etmek.

7)

Son planlama toplantısını düzenlemek.

8)

Prova yapmak.

9)

Tatbikatı icra etmek.

tarafından
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10)

Tatbikat Sonu Gözden Geçirme

Masabaşı tatbikatı yeterli planlama süreci gerektirir - 3 aya kadar bir varsayımsal
örnek aşağıdadır:

Başarının Anahtarı
Başarının anahtarı İYİ PLANLAMADIR.
TAKIM ÇALIŞMASI olmadan tatbikat başarılı olamaz. Tatbikat tasarımı ve icrası
bireysel bir iş değildir.
Başarı aynı zamanda PROVA'ya bağlıdır. Bu zorunluluğu atlamayın.
Başarının son anahtarı, katılımcıların seçimidir. Planlamaya veya tatbikata ilgi
duymalıdırlar. Sorumlu yöneticiler eklenmelidir- "rol oyuncuları" tatbikatın faydalarını
hiçbir zaman maksimize etmez. Tatbikat Araçlarını Kullanmak Bu sunum, tatbikat
araçları arasındadır.
Planlama için gerekli malzeme, masabaşı tatbikat icrası, şablonlar, planlama
görevleri için kılavuzlar, genel tatbikat çerçevesi tatbikat araçları arasında sayılır.
Tatbikat aracı, tatbikat hazırlıklarını ve tatbikat icrasını kolaylaştırır. Ama iyi bir
planlamanın yerine geçmez.
Masabaşı tatbikatı
Deneyimler ve elde edilen veriler acil durumlara ve afetlere karşı hazırlanmanın en
etkili ve en ucuz yolunun tatbikatlar olduğunu göstermektedir. Etkili ve gelişen bir tatbikat
programı oluşturmak herhangi bir kurumun amacı olmalıdır. Acil Durum Yönetiminde
beceri kazanmak için planların değerlendirilmesi, tatbikatların planlanması ve yürütülmesi
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de ayrıca kurumların uzun dönemde amaçları arasında yer almalıdır. Bunun iki faydası
vardır. Birincisi; acil durum ya da kriz yönetiminde insanlar ustalık kazanır ve üstlendikleri
rolleri denerler. İkincisi; kurumlar arasında ve yerel acil durum müdahale kurumları
arasında koordinasyon gelişir. Bu faydalar sadece tatbikatlar sonucu oluşmaz, aynı
zamanda tatbikatların değerlendirilmesi ve bu sonuçlara göre hareket edilmesi sonucu
oluşur. Tatbikatlar bireysel ya da ortaklaşa bir gelişmeye bizleri yöneltirse bir değeri vardır.
Bu masabaşı tatbikatında stressiz bir ortamda bir acil durum tasarlanmıştır. Rol alan
katılımcıların incelemesi, araştırması, tartışmaları için; daha önce kendilerine verilen acil
durum planlarıma bağlı olarak problemleri çözmeleri için tasarlanmıştır.
Tatbikat geliştirilirken; amaç, hedefi er, tatbikat tanıtım belgesi, duyuru için broşür,
öykü, senaryo, tatbikat günü rol alanların okuyarak tatbikata başlayacakları bir gazete,
problemler, bilgilendirme, tatbikat sonrası için değerlendirme raporu şablonu, öğrenci
izleyiciler için görüşlerini aktaracakları bir form, gözetmen ve hakemler için bir kontrol
formu, tatbikat formları düzenlenerek rol alan öğrenciler, gözetmen ve hakemler için
tatbikat öncesi bir eğitim yapılması planlanmıştır.
Tatbikat amacı
‘X' firmasının acil durum eylem planının test edilmesi ve acil durum ekiplerinin
çalışma yeti sini geliştirmektir.
Tatbikat hedefi
1.

Ekiplerin olayları yönetebilmesi

2.

Bir masabaşı tatbikatının nasıl icra edileceğini göstermek

3.
Acil durum planının, prosedürün işleyen ve işlemeyen yönlerini görmek
Tatbikat Yönergesi
1.
alacaktır.

Tatbikatta ‘x' ilaç acil durum ekiplerini temsilen öğrenciler masabaşında rol

2.
Tatbikat düzeni alındıktan sonra, tatbikatla ilgili kısa bilgi öğretim görevlisi
tarafından verilecektir.
3.
Tatbikat bitene kadar rol alanlar odayı terk etmeyeceklerdir. Masabaşında
oturan oyuncuların hemen arkasında yardımcıları oturabilir. Onların arkasında masadan bir
metre sonra izleyiciler oturacaktır. İzleyiciler tatbikat boyunca gürültü yapmadan, birbirleriyle
konuşmadan olayları izleyecek, tatbikata müdahalede bulunmayacaklardır. Daha sonra
tatbikat komitesine verilmek üzere izleyiciler tatbikat ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşlerini
not alabilirler...
4.
Tatbikat gözetmenleri ve hakemler kollarındaki kırmızı bantla tüm tatbikat
boyunca izleme, değerlendirme, raporlama görevini yerine getirecekler. Tatbikat yürütücüsü,
gözetmen ve hakemlere tatbikattan önce brifing verecektir. Tatbikat yürütücüsü rol alan
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öğrencilere önceden brifing verecektr. Tatbikat yürütücüsü, tatbikat komitesi, tatbikat öncesi
ve sonrası değerlendirme ve raporlama için soru sorabileceklerdir...
5.
Tatbikat yürütücüsü tarafından bir izleyiciye rol verilmesi halinde kendisine
oyuncu kimliği verilecektir.
6.
Tatbikat süresince izlenen ve yaşanan olaylarla gerçek bir acil durumu
birbirinden ayırmak için, tatbikatı sonlandırmak için tatbikat yürütücüsü, gözetmenler,
hakemler, tatbikatta rol alanlar gerekli tedbiri alacaklardır.
Katılımınız için
günü saat 14:00'e kadar katlımınızı teyit edebilirmisiniz?
Masabaşı Tatbikat PROG RAMI
1.

Tatbikat hazırlıkları hakkında bilgi verilmesi.

2.Senaryonun okunması.
3.

Tatbikatın başlatılması

4.

Tatbikatın icrası

5.

Tatbikatla ilgili de-brifing alınması

6.

Tatbikatın değerlendirilmesi

7.

Tatbikatın sonlandırılması

BİLMENİZ GEREKENLER
Öğrenciler tarafından icra edilecek masabaşı tatbikat, Acil Durum Yönetimi Dersi
Hocası, Mehmet Hakkı Bilgitekin tarafından yürütülecektir.
Tatbikat gözetmen ve hakemlerce bilimsel kriterlere göre değerlendirilecekte
TATBİKATAİZLEYİCİOLARAK,DAVETLİLER,DERSİNÖĞRENCİLERİVEOKULHO
CALARIKATILABİLECEKLERDİR Örnek Tatbikat Dosyası ,(senaryo, amaç ve hedefler,
tatbikat öyküsü, tatbikat yönergesi,tatbikat kuralları, tatbikat ile ilgili varsayımlar,
tehlikeler, sınacak işlevler, tatbikat öncesi-sırası-sonrası ile ilgili bilgiler) aşağıda
verilmiştr...
TATBIKAT ADI: 'X' İlaç Masabaşı Tatbikat
TATBİKAT YERI: İzmit Meslek Yüksek Okulu- Arslanbey, Dersane10-Dersane13
TATBİKAT TARİHİ: 16 Aralık 2009 Gündüz: Dersane10-Saat:15:00-17:00: 16 Aralık
2009 Gece: Dersane13-Saat:20:00-22:00 TATBIKAT SURESI: 1-3 saat AMAÇ
'X' İlaç Firmasının Acil Durum Eylem Planı'nın test edilmesi ve acil durum
ekiplerinin çalışma yet sini geliştirmektir.
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HEDEFLER
Ekiplerin olayları yönetebilmesi
Bir masabaşı tatbikatının nasıl icra edileceğini göstermek
Acil durum planının, prosedürün işleyen ve işlemeyen yönlerini göstermek
ÖYKÜ
Tarih 2 Mayıs 2008
Mesai henüz başlamış, mesaiden 15 dakika önce gelen birkaç kişi bir araya gelmiş
hararetli bir şekilde Fenerbahçe- Gençlerbirliği, Galatasaray-Sivasspor skoru üzerinde
iddiaya giriyorlar.
Güvenlik görevlileri dünkü 1 Mayıs olaylarını konuşuyor... Emniyetin bombalı
eylemlere yönelik önümüzdeki 3 ay için uyarısı devam ediyor. Her zamankinden fazla
titizlenmeleri gerektiğini, ziyaretçiler ve mal teslimi için dışardan giriş yapacakları
dikkatlice arayalım diye konuşuyorlar...
Doktor hafta sonu harika bir rüzgârda izledikleri rotayı, akşamları yaptıkları o güzel
sohbetin tadını ballandıra ballandıra telefonda gelemeyen tayfaya aktarıyor...
Günlük gazeteyi okuyan, işletme 1 müdür yardımcısı, işletme 2 müdür yardımcısını
arıyor. Okudun mu gazeteyi diyor. Bir taraftan da biraz önce kendisini arayarak yurt
dışından nasıl şirket hisse senedi satın alabileceğini soran arkadaşının söylediklerini
düşünüyor. İşletme 2 müdür yardımcısı ve işletme 3 müdür yardımcısı hammadde üretim
tesisini arayıp ek üretimin hafta başına yetişip yetişmeyeceğini soruyor. Departman
sorumlularıyla birlikte bir saat sonra toplanıp gelişmeleri konuşalım diyorlar.
'x' ilacın Genel müdür ve genel müdür yardımcıları, İşletme müdürleriyle birlikte tüm
dünyadan üst düzey çalışanlarının katılacağı stratejik planlama toplantısı için Avustralya'ya
dün gece 23.30'da Yeşilköy'den hareket etmişlerdir.
'X' İlaç Türkiye, yoğun siparişleri teslim etmek için (Nisandan bu yana 3 ay boyunca
her ay ortalama 15 milyon kutu ) ham madde tesislerinde ve üretim tesislerinde yoğun mesai
yapmaktadır. Nisan ayında tatil, bakım, eğitimler nedeniyle üretim 7 gün yapılamamıştır.
Siparişin başka bir tesiste fason üretimi daha önce araştırılmış, P ilaç, 'X' Hindistan,
R İlaç uygun görülmüş, ek maliyetler ve imalat sürecinde yapılması gereken teknik
ayarlamalar nedeniyle birkaç ufak mahzur görülerek söz konusu opsiyondan iki ay önce
vazgeçilmiştir.
Genel müdür ve yardımcıları, bu siparişlerin zamanında teslimine verdikleri önemi
yönetim ve personele sözlü ve yazılı olarak bildirmişlerdir. Bu siparişle ilgili ham madde
temini konusunda fonlama opsiyonları arayışındaki mali işler, pazarlama ve üretim müdürleri
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konuştukları bir bankanın sipariş formunu ve imzalanan antlaşmayı görmek istemeleri
nedeniyle ilgili yazılı anlaşmayı pazarlama ve üretim müdürleri tüm aramalarına rağmen
şirket kayıtlarında bulunamamıştır. Siparişin önemli olduğu, mutlaka yetiştrilmesi gerektiği,
ilgili detaylar Genel Müdür tarafından yazılı olarak şirket içinde sirküle edilerek
duyurulmuştur. Genel müdür sekreteri aranmış ama yıllık izinde olan genel müdür
sekreterleriyle irtibat kurulamadığı için bilgi alınamamıştır. Hammadde üretim müdürü
sonradan genel müdürün kendisine aktardıklarını hatırlıyor, anlaşma genel müdürün
odasındaki özel kasaya konmuş. (Anlaşma sipariş verilen ürün bedelinin %30'u anlaşmanın
tamamlanacağı tarih itibari ile açıklanmak şartı ile yurt içindeki rakip A' firması kurucu
hisse senedi devri mutabakatıyla siparişi verenlerin tamamen gizli kalması talebiyle, X' ilaç
yönetim kurulu başkanının sözlü onayı ile, genel müdür ve genel müdür yardımcılarıyla
birlikte Türkiye 'de imzalandıktan sonra genel müdür odasındaki özel kasaya kaldırmış,
siparişin zamanında tesliminde X' ilaç yönetim kurulundan genel müdür ve genel müdür
yardımcılarına özel ikramiye şart X' ilaç çalışanlarından gizlenmiş tr)
Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, stratejik işbirliği anlaşması fırsatı, üniversitelerin
araştırma geliştirme bütçelerinin arttırılması, ilaç sektöründeki büyüme, yeni ilaç ruhsatlama
kolaylığı, vergi oranlarındaki düşüş, dış ticaret açığının azalma eğilimi, artan KDV ithalat
oranları gibi konuları konuşmak üzere toplantı sürerken korkunç bir gürültü ve sarsıntıyla
toplantıdaki herkes irkilmiştir. Ne oldu ne oluyor bağrışları arasında birkaç kişi telsiz ve
telefonla ne olduğunu öğrenmek istemiştir.
SENARYO
'x'.... Caddesinde No:... adresindeki müessesemizin güneyindeki arsada çok katlı bir
inşaat sürmektedir. İnşaat'ta kullanılan yüksek vincin çökmesi, vincin taşıdığı bir malzemenin
kazayla müessese sınırları içine düşmesi nedeniyle oluşacak yaralanma, can kaybı, maddi
hasar, işin kesintiye uğramasıyla ilgili tehlike ve riskler yönetim toplantısı sırasında
konuşuluyor iken 2/Mayıs/2008 tarihinde saat 10 dolaylarında vinç çökmüştür.
VARSAYIMLAR
1.

Bugün 2. Mayıs 2008 Cuma. Saat 10:00'dur.

2.
'X' Türkiye Genel Müdür, İki Genel Müdür Yardımcısı 3 gün için
Avusturalya'dadır.
3.
Tüm departman sorumluları, ADY sorumluları, Kriz Durumu Yöneticileri,
Direktörler ve Yönet ciler (Operasyon, Çevre Sağlığı ve İş Güvenliği, İnsan Kaynakları, Mali
ve Finans) masa başında olmayabilir. O an orda olmayanı orda hazır olanların en iyi şekilde
temsil edeceği kabul edilecektir. (Masabaşındaki sorumluların işletmeyi bildikleri,
operasyonu, faaliyetleri çok iyi bildikleri kabul edilir. Ancak bilmedikleri konular hakkında
fikir yürütmeden önce, karar vermeden önce ellerindeki zarfların üstünde o konuyla ilgili bir
yazı varsa zarf n içindeki içeriğe göre yoksa tatbikat yöneticisine sorarak aldıkları yanıta göre
davranacaklardır)
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4.

Yazılı, sözlü, görsel verilen tüm bilgiler doğru ve geçerli kabul edilecektir.

5.
Öykü ve senaryoda yer verilmemiş, gelişmelere, duruma göre tatbikat
komitesince ve kurum çalışanlarından sağlanan tüm bilgiler geçerli kabul edilecektir.
6.
Bir varsayımda bulunulmadan önce bilgiler tatbikat komitesine, tatbikat
yöneticilerine, sorularak teyit edilecektir.
KURALLAR
1.
yönlendirin.
2.

Tatbikat öncesinde cep telefonlarınızı kapatın veya 0.000.0000000'e

Müessese içi haberleşme için, telefon, telsiz, ulak, mesaj formu kullanılacaktır.

3.
Olaylar ve hasarlar temsili resim, belge, bilgilerin yer aldığı kâğıtlarla, ya da
çeşitli görsel malzeme kullanılarak taklit edilebilecektir.
4.

Kullanılabilecek formların kullanılmasına özen gösteriniz.

5.

Tatbikat düzenleme komitesinin, tatbikat yöneticisinin uyarılarını dikkate

6.

Mevcut planlarınızı uygulayınız.

alınız.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Acil durum planına göre bireyler, çalışanlar, ekipler, sorumlular, liderler, amirler,
direktörler alarm, tahliye, durum değerlendirmesi, olası zararın azaltılması, engellenmesi, can
güvenliği ve işin sürdürülmesi için gerekli adımları atarlar.
Tatbikat düzenleme komitesi, tatbikatın planlaması için işletmelerde, depolarda,
müessesede araştırma ve görüşmeler yapar. Gerekli çalışmaların yürütüldüğü kabul edilmiştir.
İHTİYAÇLAR
Aşağıdaki ihtiyaçların temin edildiği varsayılmıştır.
a)
Kapalı mekân (Sınıfta en az 2 masa, iki projeksiyon, iki notebook)
(Katılımcıları mümkünse U şeklinde dizilmiş masalara oturtulmuş, U'nun açık ağzı,
projeksiyondan perdeye yansıtılacak görüntüleri görebilecek en fazla 17 katılımcının
oturabileceği büyüklükte bir salon)
b)
Masa, Sandalye ( U'nun ve katılımcıların arkasında ya da yanında tatbikat
yönetiminden iki ya da üç kişinin oturabileceği iki masa )
c)
Telsiz (Biri katılımcıların önünde olmak üzere; işletme, kurum dâhilinde
kullanılan telsiz frekanslarından farklı frekansta birbirleriyle iletişim kuracak iki telsiz )
(Gerek olmayabilir, Mesaj formu telsiz yerine geçebilir)
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d)
Internet bağlantısı (Tatbikat yönetimi için en az iki internet bağlantısı )
(Gerekmeyebilir)
e)
f)
(hoparlör)

Telefon ( Dâhili, harici konuşmalara açık iki telefon ) (Gerekmez)
Ses Sistemi ( Tatbikat yöneticisinin notebook'una bağlanacak ses sistemi

g)

Data Projeksiyon Cihazı (2 adet)(Okulda var)

h)

Perde(Gerek Yok)

i)
Elektrik ( Tatbikat komitesi masasında en az 4'lü elektrik hattı ve prizi (uzatma
kablo)(Okulda var) j) Elektrik ( Katılımcı masalarında katılımcıların kullanmak isteyecekleri
elektrik hattı )(Okulda var) k) 2 top A4(Okulda var)
l) Herkes için kurşun, tükenmez, renkli kalem(Bakacağız)
m) Müesseseye ait bina ve kat planları, Elektrik, Doğalgaz, Haberleşme hatlarını
gösteren plan, Sıcak, Soğuk Boru dağıtım planları temin edilemezse çizilmiş krokileri ( elle
bile çizilmiş olabilir ) (Eldeki krokiler çoğaltılacak ve bir iki adet büyütülerek copycenterden
büyükçe print edilecek) n) Çok sayıda kullanılacak form-kağıt-kalem-dosyalama malzemeleri
( ne kadar gerekebilir Bakacağız)
j)

Haritalar veya uydu görüntüleri(Bakalım)(Gerek olmayabilir)

p) Tatbikatı kayıt altına almak için dijital fotoğraf, kamera, kayıt cihazı TEHLİKELER
1)

Bina çökmesi

2)

Patlama

3)

Yangın

4)

Tehlikeli maddeler

5)

Yaralılar

SINANABİLECEK İŞLEVLER
1)
kuruldu mu?

Uyarı sistemi: Alarm sistemi çal ıştimı? Gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibat

2)

Eşgüdüm ve idare: Dâhili ve harici birimlerle irtibatlı, eşgüdümlü çalışıldı mı?

3)

Sağlık: Yaralı triyajı yapıldı mı? Yeterli müdahale yapılabildi mi?

4)

Hasar tespiti: Yapıldı mı?

5)

Güvenlik: Bölgenin ve ekiplerin güvenlikleri sağlanmış mıydı?

6)

İletişim: Bölge içi ve dışı haberleşme kanalları çalıştı mı?
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7)
Kaynak yönetimi: Zaman, insan ve finansman kaynakları doğru ve etkin
kullanıldı mı?
8)
Müdahale: Planlama, operasyon, lojistik ve finansman faaliyetleri hızlı, doğru
ve etkin olarak olaya yönlendi mi?
9)
Acil Durum Planı: Plan gerçekleşen olayları, sorunları kapsamış mıdır?
Tutarsızlık var mıdır? KURULUŞLAR
(Öğrenciler, Okul yönetimi)
TATBİKAT ÖNCESİ
Tatbikat, 'X' ilaç talep etmiştir? (Tatbikat Öğrencilerin deneyim kazanması için
planlanmış tır.) Tatbikat düzenleme komitesi mevcut imkânları, kaynakları analiz etti.
Tatbikat alanını tespit etti. Bölgenin imkânlarını analiz etti. Tatbikat Öyküsü, Senaryosu,
Yönergesi hazırlandı ve ilgililere gönderildi. Senaryo, olay ve problemleri ile ilgili çalışmalar
sürdürülmektedir.
TATBİKAT SIRASI-SONRASI □ Tatbikat düzenleme komitesi tatbikatın
değerlendirilmesi yöntemini, değerlendirme ekibini, değerlendirmecileri, hedeflerin
gözlemlenmesini, belgelenmesini, raporlanmasını aşağıdaki şekilde planlamıştır. Tatbikat
sırasında tatbikat acil durum sorumluları gelen, giden mesajları, problemleri, aldıkları
kararları, kaynakları not ederek tatbikatı kayıt altına alacaklardır.
Tatbikat sırasında izleyiciler kendileri için hazırlanmış bir formu dolduracaklardır.
Tatbikat sırasında izleyiciler sessiz kalarak, müdahale etmeden, tatbikatı izleyeceklerdir.
Tatbikat değerlendirmesi için tatbikat izleyicileri olumlu ve olumsuz görüşlerini yazılı
olarak değerlendirme komitesine iletecektir.
Tatbikat sırasında gözetmenler ve hakemler tüm gelişmeleri not edeceklerdir.
Tatbikatı icra eden acil durum sorumluları veya kendileri adına aralarından seçtikleri
bir temsilci, gözetmenler ve hakem tatbikat değerlendirmek ve raporlamak için mümkünse
hemen değilse bir hafta içinde bir araya gelerek çalışmayı tamamlayacak, tatbikat sonrası
raporunu düzenleyerek tüm bilgileri bir araya getirerek, tatbikat izleyicileriyle
paylaşacaklardır.
TATBİKAT YÖNERGESİ
1.
alacaktır.

Tatbikatta 'x' ilaç acil durum ekiplerini temsilen öğrenciler masabaşında rol

2.
Tatbikat düzeni alındıktan sonra, tatbikatla ilgili kısa bilgi öğretim görevlisi
tarafından verilecektir.
3.
Tatbikat bitene kadar rol alanlar odayı terk etmeyeceklerdir. Masabaşında
oturan oyuncuların hemen arkasındaki sandalyelerde yardımcıları oturacaktr. Onların
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arkasında masadan bir metre sonra izleyiciler oturacaktır. İzleyiciler tatbikat boyunca gürültü
yapmadan, birbirleriyle konuşmadan olayları izleyecek, tatbikata müdahalede
bulunmayacaklardır. Daha sonra tatbikat komitesine verilmek üzere izleyiciler tatbikat ile
ilgili olumlu ve olumsuz görüşlerini not alabilirler...
4.
Tatbikat gözetmenleri ve hakemler kollarındaki kırmızı bantla tüm tatbikat
boyunca izleme, değerlendirme, raporlama görevini yerine getirecekler. Tatbikat yürütücüsü,
gözetmen ve hakemlere tatbikattan önce brifing verecektir. Tatbikat yürütücüsü rol alan
öğrencilere önceden brifing verecektir. Tatbikat yürütücüsü, tatbikat komitesi, rol alan
öğrencilere tatbikat öncesi ve sonrası değerlendirme ve raporlama için soru sorabileceklerdir...
5.
Tatbikat yürütücüsü tarafından bir izleyiciye rol verilmesi halinde kendisine
oyuncu kimliği verilecektir.
6.
Tatbikat süresince izlenen ve yaşanan olaylarla gerçek bir acil durumu
birbirinden ayırmak için, tatbikatı sonlandırmak için tatbikat yürütücüsü, gözetmenler,
hakemler, tatbikatta rol alanlar gerekli tedbiri alacaklardır.
7.
Tatbikatın en fazla yarım saat uzaması olasılığına karşılık herkes gerekli tedbiri
önceden alacaktır. Tatbikat Yürütücüsü Mehmet H Bilgitekin
TATBİKAT SONU DEĞERLENDİRME RAPORU Tatbikat Adı:
Süre:
Tatbikat Tarihi:
Sponsor:
Tatbikat Türü:
Fon Kaynağı:
Program:
Odak:
Sınıflandırma:
Senaryo:
Y er:
Katılımcı Kurumlar:
Katılımcılar:
Katılımcı Sayısı:
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Kazazede rol oyuncusu:
Gözetmen:
Tatbikat Özeti:
Tatbikatın parçaları:
Tatbikatın sonuçlandırılmasının nasıl tasarlandığı:
Tatbikat Değerlendirmesi:
Tatbikat Gözetmenlerinin tatbikat başlangıcından itibaren bulunduğu noktalar
aşağıdadır:
Tatbikat Değerlendirme Panelinin günü ve saati:
İdari Özet:
Düzenlenen bu tatbikatında test edilen acil durum planı ve olası tehlikeler ve risklere
yönelik müdahaleler bu alanda geliştirilmesi gereken konuların yanında tatbikat sırasında
mükemmel bir şekilde icra edilen faaliyetlerine kurum ve kuruluşların hazırlıklarına yardımcı
olmuştur.
Tatbikatın Gözden Geçirilmesi Tatbikat için yapılan anketler, ve tatbikat
değerlendirmesi aşağıdaki konuları içerecek şekildedir.:
•Özel tatbikat detayları,
• Katılımcı kişi ve kurumlar,
•Tatbikatın nasıl yapılandırıldığı,
•Tatbikatın nasıl uygulandığı ve yürütüldüğü
Bu bilgiler, buna benzer çalışmalarda kullanılmak üzere değerlendirme,
tasarlama, planlama için bir araya getirilmelidir.
Tatbikatın Amacı:
Tatbikatın Hedefi:
Tatbikat Olay Özeti:
(özet, tatbikat modülleri, olayların zaman çizelgesi) Saat yerde
Kişi yapmıştır .
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Görev Sonuçlarının Analizi:
(görevlerin ne kadar iyi yapıldığının analizi)
Kritik Görev Performansının Analizi:
(görev performansı, nasıl yapıldığı tavsiyede bulunmadan irdelenir, ne olduğu ya
da olmadığı plan prosedürdeki kök nedenler irdelenir)
Görev:
(görev sayıları ve listesi)
Mesele:
(problemler sayıları ve listesi)
Kaynaklar:
(problemler sayıları ve listesi)
Mesele Özeti:
(meselenin tanımı).
Sonuç:
(hareket ve sonuçlarının açıklanması).
Analiz:
Tavsiye:
Hareket/Eylem:
(tavsiyelerin yerine getirildiğini garantiye almak için gereken adımların listesi.)
Sonuç:
(gösterilen kabiliyetler, alınan dersler, geliştirmeler, öneriler, tehlike ve riskler
için uygun prosedürlerin test edilmesine yardımcı olacak adımlar)
Tahliye; tehlikelerden, tehlikeli alandan güvenli alana yapılan yaptırılan çekilme,
uzaklaşma, uzaklaştırma hareketidir.
Neden Tahliye?
Psikolojik İhtiyaç AteşIsı-Su-Soğuk Zehirli gaz
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Tehlikeli madde Çökme
Patlama
Tahliye Fazları ve Süresi
Farkında
Tepki
Kaçmak

olmak
vermek

Algı Reaksiyon Tahliye Zaman: f (Tehlike Türü + Algılama + Tepki + Nüfus +
Ergonomi)
Panik
Duygusal seviye
Mantıksız ve uyumsuz davranış
Negatif panik
-

%10 tahliyeyi gerçekleştiremiyor • Grup içinde oluşur Paniğin çıkması için

•

Yapısal Bilinç - yetersiz çıkışlar, kilitli çıkışlar, dar tahliye rotaları

•

Yapısal Baskı - hareket kısıtlayan herhangi bir şey

•

Yayılan Büyüyen Histerik Anlayışlar

-

kötümserlik ve korku

•

Tetikleyici Etken - mesela <Yangın>

•

Bireylerin Hareketlenmesi

Olmaması
-

birinin çıkış için acele etmesi • Sosyal Kontrol İçin Gerekli Kontrollerin
bilinç, eğitim, tatbikat

Reaksiyon
•

Ölüm ya da yaralanma tehlikesi olduğunda insanlar kaba kuvvet kullanır.

•

Çok az insanın çıkacağı kanısı, aksi halde ciddi kayıpların olacağı düşüncesi

•

Zararın fazla olacağı, çıkma endişesiyle acele hareket etme

Tahliyenin başarısında etkenler
Koridor genişliği, tahliye rotasının sayısı, tahliye kapılarının yeri ile ilgili kısıtlamalar
Fazla insan olması
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Kaçış yollarının bilinmemesi
Tahliye kapılarının açık olmaması
Acil durum planının olmaması,
Planın yetersizliği,
Yeterince tatbikat yapılmaması
Kısa süre içinde tahliye olmazsa çok kötü olaylar olacak kanısı Çıkışın girişin
zamanında gerçekleşmeyeceği düşüncesi En açık veya en görünür çıkış yolunu kullanmak
Etki oluşturacak, yönlendirme yapacak liderlerin olmaması ya da liderlik apabilmeye
imkân oluşmaması
Kalabalığın çok artması sonucu bağımsız hareket etme özelliğinin kaybolması Dış
kapının önünün çıkanlar tarafından tkanması
Tahliyeyi zorlaştıracak hususlar
+Çıkışı engelleyecek eşya olmamalı +Çıkış net görülmeli, işaretlenmeli +Kaçış yolu
üzerinde tehlikeli bölge bulunmamalı +Aydınlatma yeterli olmalı +Yazılar işaretler yeterli
büyüklükte olmalı
Sorunların üstesinden gelme
Güvenilir uyarı
Bilgilendirilmiş-pratik yapmış personel
Düzenli, eğitimli Personel
Kayıtlar
Halkı bilgilendirmede süreklilik
Karar verilmesi
+Yazılar işaretler yeterli büyüklükte olmalı +Tavan yeterince yüksek olmalı +Kaçış
yolunda geçici, kalıcı engel olmamalı +Çıkış kapıları dışa doğru açılmalı. Tehlikeyle ilgili
Bilgi
. Karar verme-İletişim kurma-Harekete geçme zamanı. Kimler-Kaç kişi tahliye
edilmeli
Tahliye edilecek alan kaynaklar iletişim kanalları risk dengesi
HABERLEŞME Neden önemli
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“Kim Karar verir” Nasıl iletişim sağlar » Nasıl gerçekleştirir Yaşamı, Mülkü,
Çevreyi korumaya yardımcı olacak bilgiyi sağlar.
Kurum ve kurumda çalışanların it barını, güvenirliliğini korur.
Yetkili ve sorumlu kişilerden tutarlı, ulaşılabilir bilgiyi sağlayarak uygun ve geçerli
haber akışı sağlar. Olumsuz haberlerin yayılımını önler.
Kurumsal itibara gelebilecek uzun dönemli hasarı azaltır veya önler.
Acil Durumlar, Afetler, Krizlerde
Önceden anlatın, herkese, her şeyi anlatın, Her zaman dürüst olun, güven; her
şeydir. Belirsizliği yönetin. İnsan unsuruna odaklanın.
Algı önemlidir. Ne söylediğinizi bilin.
Beklenenden fazlasını yapın. Erdemli olun. Söylediğiniz her şey önemlidir. Hikâyeyi
anlatın.
Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın.
İyimser olun.
Acil durum, kriz, afet durumunda nasıl bir iletişim
Abartmayın. İnsanlar ne kadar endişe duymaları gerektiğinden emin değillerse,
yetkililer eğer fazla abartıyor gibi görünseler de daha fazla alarma geçiyorlar, korkuyorlar.
Bu şüphe ve kızgınlığa yol açabiliyor. Keza eğer gerçekler önceden bildirilenden daha
ciddi ise, mevcut güvenirliğin kaybedilmesine neden olabiliyor. Olası bir kriz, yüksek
şiddet düşük olasılık demektir. Eğer insanları olasılığın ne kadar düşük olacağına
inandırmaya devam ederseniz, insanlar onun ne kadar korkunç olacağına daha fazla
odaklanma eğilimine giriyorlar.
Güven veren bilgileri cümlecikler arasında verin.
Güven veren bilgileri korkmuş veya kararsız, zıt duygular taşıyan insanlara
verirken, güven verdiğiniz gerçeği üzerinde durmak, bunu vurgulamak yararlı olur. Mesela,
‘Yeni bir olayı 18 gündür görmemiş olmamıza rağmen, yakıtımızın artık kalmadığını
söylemek çok yakında mümkündür.' Örnekteki gibi şimdiye kadar haberler iyi iken kötü
haberin gelebileceği durumlarda bu özellikle önemlidir. Tek taraflı güven verici bilgileri,
iki yönlü cümle arasında bir iyi ve kötü haber arasına sıkıştırarak verme tekniği üzerinde
çalışın.
Yanılma payını kullanın.
Riski doğru olarak tahmin etmek apaçık ideal bir durum iken, eğer yanılmış iseniz,
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başlangıçta yanılma payını kullanmak daha akılcıdır. Durağan olmayan, değişken
durumlarda ilk haber, ilk ilet şim en fazla alarma geçirmeli, korkutmalı, tehlikeden haber
vermeli... 'Yarin düşündüğümüzden, beklediğimizden daha kötüydü demek yerine
korktuğumuzdan daha iyiydi demek çok daha iyidir.'
Belirsizliği itiraf edin.
Olduğunuzdan daha emin olduğunuz izlenimi vermek yanlıştır, sizi yanılgıya
götürür, sizinle aynı f kirde olmayanlarla hasımlaşan bir tartışmaya yol açabilir. Bildiğiniz
neyse onu söyleyin fakat bilmediğiniz konuyu ve kriz gelişirken doğru bildiğiniz bazı
şeylerin yanlış olma iht malini düşünerek belirt n. Belirsizliğinizi, kendi ifade ettiğiniz
yanlışın arkasında durabildiğinizi ve önlem alabildiğinizi, karar alabildiğinizi gösterin.
İkilemleri paylaşın.
Ne yapılacağı apaçık belli değilse, bunu söyleyin. Eğer hala karar vermeye
çalışıyorsanız, yardım isteyin. Kesin kararınız yoksa, öneri niteliğinde karar aldıysanız geri
bildirim arayın. Kararınız kesin ise, bunun zor bir karar olduğunu belirt n ve tercihleri,
kararın eksilerini, artılarını açıklayın. Zor kararların kurum içi ve dışı kuşku, kaygı
seviyelerini arttırabileceğini kabul edin ama insanların bu gerçeğe katlanmaları bunu
kaldırmalarının önemli olduğu konusunda ısrarcı olun. Ek önlem ve ek maliyetler arasında
değiş tokuş, mübadele durumu her zaman açıklama gerektiren bir ikilemdir.
Fikir ayrılığını kabul edin.
Halkın, toplumun tüm kararların hemfikir olarak alınmadığını öğrenmelerine
yardım edin. Bu f ki r farklılıklarını kaldırabildiğinizi ve her taraf n diğer tarafın
argümanlarını anladığını ve saygı gösterdiğini, fikir ayrılıklarının sizin krizle başa çıkma
kabiliyetinizi kırmamış olduğunu gösterin. Farklı fikirleri savunmayı ağzınıza sakız etmek
yerine, bilgiyi ve hatta kürsüyü paylaşmaya çalışın. Hakikaten hemfikir olmayı yansıtırsa
mesajlarda tutarlılık idealdir.
Tahmin yapmada istekli olun.
Spekülasyonun kötü bir etkisi, baskısı olur. Ama krizde gelecek ay rapor
vereceğinizi söyleyemezsiniz. Bilgi boşluğunun hemen şimdi doldurulması talep edilir.
Yanılma riskini veya metnin dışına çıkmış olma riskini alın ve tahmin yapın, Spekülasyon
yapın. Ama her zaman kendinden aşırı emin olmadan öneri niteliğinde tahminlerde
bulunun. Ve her zaman göz ardı etmediğiniz diğer olasılıklar, en uygun durum, en kötü
durumlara odaklanarak...
Aşırı teşhis, Aşırı plan yapmayın.
Panik, krizlerde görülen bir tepkidir. Nadiren görüldüğü zamanlarda bile oldukça
hasar vericidir. Paniği önleme çabaları, mesela kötü haberleri vermeyip, güven verici
ifadeler aşırı sarf edildiğinde, paniğe yol açabilir. Resmi görevliler eğilimleri üzerinde
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tekrar düşünmek zorundalar. Resmi görevliler kendileri sadece kaygılandıklarında
insanların panikleyeceklerini, paniklediklerini, belki itimat etmeyeceklerini veya söz
dinlemeyeceklerini düşünmeliler.
Sıfır korkuyu hedeflemeyin.
İnsanların krizlerde korku duyma hakları vardır. Korkusuz bir toplumun, korku
duymayan bir halkın problemlerle uğraşırken, onları çözmeye uğraşırken sizi yalnız
bırakmaları başarı değildir. Ayrıca arzuda edilmez. Tetikte olmak ve önlem almak yeterli
derecede korku duygusunun olmasına bağlıdır. İnsanlar korkuya katlanmak, tahammül
etmek ve tecrübe etmekte fi ziksel bağlanti kurarlar. Genellikle bir şeyden daha az
korkmaya başlarken başka bir şeyden daha çok korkmaya başlarlar. Aşırı, en uç seviyede
inkar, terör, panik, duyarsızlık zararlıdır. Ama krizlerde orantılı korku problem değildir.
Çözümün bir parçasıdır.
Duyguları unutmayın.
İnsanlar krizle yüzleştiklerinde, ‘korku' sadece olası bir duygusal tepkidir.
Özdeşleştirme/Istırap/Depresyon ortak duygular olup kriz yöneticilerinin dikkatini
cezbeder. Kızgınlık, Acı, Suçluluk diğerleri arasındadır. Bu duygusal reaksiyonların hepsi
hem halk için hem de acil durumlara müdahale edenler için normaldir. Esneklik de
normaldir. Zira birçok insan bununla başa çıkabilmektedir.
Halkın duygularıyla alay etmeyin.
İnsanların korkuları ve diğer duygularını küçümseme ifadesi, saygısızlık
gösterilmesi her zaman geri teper. İsteri(aşırı çoşku), Mantıksız, Panik koşullarından
kaçının. Bunlar kesin ve doğru olsalar bile, bu isteri, mantıksız, panik etiketi size yardımcı
olmaz. Hatta zarar veren bir davranışı kırmak için bile uygun değildir. Yerine şefkat ile
yaklaşım sağlanmalıdır. Eğer sizin de halkla birlikte sinirleriniz bozulursa, düş kırıklığına
uğrarsanız, bunu gizleyin...
İnsanların korkusunu meşrulaştırın.
İnsanları korkularıyla başbaşa bırakmak yerine, kendi korkularınızın bazılarını da
paylaşarak onları meşrulaştırarak korkularına katlanmalarına, başa çıkmalarına yardımcı
olun. Teknik olarak yanlış korkular bile doğal, anlaşılabilir, yaygınlaştırılabilir şekilde
meşrulaştirılabilinir. ‘'Sağlık riskinin çok düşük olduğunu gösteren kanıtlara rağmen, bu
sabah otobüste birilerinin öksürdüğünü duyunca biraz ürktüm.''
Tepkileri hoşgörün.
İnsanların yeni riskleri kabul etmelerinin bir yolu da önce ona aşırı tepki
göstermelerinin sağlanmasıyla olur. Aniden tehlikeli görünen şeyleri yapmayı durdururuz.
Haberlerde duyduğumuz her şeyle ile ilgili aşırı tetikte kalabiliriz. Hatta caddelerde
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dolaşan birer yabancı bile olabiliriz. Riski kişiselleştirip gereksiz önlemleri alabiliriz. Buna
psikologlar reaksiyona uyum süreci demektedir. Bu durum lojistik açıdan, duygusal açıdan
kullanışlı bir durum olup müsamaha gösterilmelidir. Eğer yetkililerce iyi bir şekilde ele
alınırsa, idare edilirse öğretici bir andır. İnsanlar bu yeni normalliğe alışacaklardır.
İnsanlığınızı koruyun.
Profesyoneller olaylara profesyonel bakarak anlaşılabilir derecede meşgul
olacaklardır. Ama özellikle krizlerde, en iyi liderler insanlık duygularını gösterirler. Kriz
hakkında duygularınızı ifade edin. Ve Onlara katlanabildiğinizi gösterin. Buda geri kalan
sizi dinleyen ve gören diğerlerinin kendi duygularıyla başa çıkabilmelerine sizinle birlikte
daha kuvvetli bir birliktelik kurmalarına yardımcı olur. Dilek ve umutlarınızı dile getirin.
Aileniz, kendi geçmişiniz, sizinle, ofis arkadaşlarınız arasında kriz hakkında
konuştuklarınız hakkında birkaç hikâye anlatın.
İnsanlara ne umabileceklerini anlatın.
Beklentilerde Yol Göstericilik- Nelerin olabileceğini insanlara söylemek, özellikle
kötü haberleri önceden bildiriyorsanız, bir miktar korku ve endişe duygusunu yükseltecektir.
Ancak önceden uyarılmak bizim başa çıkmamıza yardımcı olur. Bizim yanlış
yönlendirildiğimiz duygusuna kapılmamıza engel olur. Ve aniden olan negatif olayların
etkisini kırma olgusunu azaltır. Belirsizlik ve olası hataları, problemleri beklemeleri yönünde
insanları uyarmanın özellikle bir faydası vardır. İnsanları özellikle reddetmek
isteyebilecekleri olası yakın gelecekteki kendi reaksiyonları hakkında uyarmak faydalı
olacaktır.
İnsanlara yapacakları bir şey teklif edin.
Kendini koruma eylemi korkuyu azaltmaya, kazazedelere yardım eylemi ıstırabı,
mutsuzluğu azaltmaya yardımcı olur. Her eylem duygularımıza katlanabilmemize ve bizim
umutsuzluk duygusuna düşmemizin, inkâr duygusuna kapılmamızın, panik duygumuzun
yükselmesinin önlemesine yardımcı olur. Bunun için önceden planlama yapmak, hazırlık
yapmak uygundur. Krizin ortası yardım etmek isteyen gönüllüler dâhil insanların ne
yapacağınıza yönelik teklifte bulunmaya başlamak için zor bir zaman dilimidir.
İnsanların kendi eylemlerini seçmelerini sağlayın.
İnsanlara eylemlerini seçme hakkı verilmesi onların harekete geçme ve karar verme
yetilerini çalıştırır. Bu da panik ve inkâra karşı siperleri güçlendirir. İdeal olarak eylemlerle
ilgili az ya da çoklu tercihler tavsiye edin. Böylece istediğinizden, dilediğinizden az veya
fazla kaygı duyan insanlar içinde tavsiyelerde bulunmuş olursunuz.
İnsanlara sorun.
Krizde, üstünlük için sosyal, esnek isteklerle daha az arzu edilir istekler: panik,
pasiflik, bencillik rekabet eder, çekişir. İnsanlara daha fazla sorarak; sosyal ve esnek
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isteklerle dost olurken panik, pasiflik, bencilliğe karşı durun. Krizden önce ve kriz sırasında
insanlardan yardım etmelerini isteyin. Sadece kendilerine değil, arkadaşlarına, komşularına,
toplumlarına yardım etmelerini isteyin. Duygusallığı kullanın. "Katlanılamaz durumları
görmemiz için bize izin verin deyin ve ekleyin Bizlerin bunlara katlanabileceğimizi, bununla
başa çıkabileceğimizi beklediğinizi açıkça belirtin''
Hataları, farklılıkları, kötü davranışları kabul edin.
İnsanlar yanlış giden şeyleri konuşmayan yetkilileri, bunları kabul eden yetkililerden
daha çok eleştirir. Siz söylemedikçe halkın, kamuoyunun hiçbir zaman bilemeyecekleri
olumsuzlukları, yanlışları, en azından halkın bilmediği ama öğrenebileceklerini tanımanın,
ifade etmenin gizemli bir yanı var.
Bunları kriz bitmeden önce, birbirini suçlamalar başlamadan önce ifade edin.
Hata, farklılık, kötü davranışlar için sık sık özür dileyin.
Bağışlamak, kabul edip, itiraf etmekten daha çok gereklidir. Özür dilemeyi gerektirir.
Paradoksal olarak neyin yanlış gittiği hakkında suçluluk duygusu içinde debelenmek
diğerlerinin hareket geçmesi için ikna edecek iyi bir yoldur. Gerçekte sizin yanlışınız
olmayan bir olayda bile siz özür dileme pozisyonunda olmalısınız.
Çerçevelerken açık olun.
Sezgi, deneyim, önceki bilgilerle uyuşmayan bilgileri insanlar öğrenmekte zorlanırlar.
Mevcut inançlar ve duygular yeni bilginin kazanılmasına engel olan bir çerçeve yaratır.
Belirsizlikler hakkında açık olmaya yardım eder. Önce onların başlangıç pozisyonunu haklı
gösterin(Neden doğru veya doğru göründüğünü açıklama) sonra alternatifi açıklayın (Ne
değişti, ne öğrenildi, başlangıçtaki pozisyonun niçin yanlış anlaşıldığını anlatma)
Değişimler hakkında açık olun.
Acil durumlarda, krizlerde yetkililer görüş, tahmin veya politikalarda değişimi
gösteren şeyleri öğreneceklerdir. Örneğin, yeni bir hastalık, tavsiye edilen önlemler ve
tedavi protokollerindeki değişimi gündeme getirebilir. Hastalığın eskisinden farklı
olduğunu kamuoyuna hatırlatmadan yeni doktrini açıklamak şüpheyi, kargaşayı, şüpheyi
besleyerek öğrenmeyi yavaşlatır.
Yalan söylemeyin.
Kriz yönetiminin ve yöneticilerinin kredisini ve hatta krizi yönetime yetilerini yalan
söyleyerek harap etmeyin. Dikkatlice söylenmiş yanlış yönlendiren ve olayları gizleyen
yarısı doğru yalanlar bile aynı zararı verebilir ve insanların daha sonra kendilerine
söylenmesi gereken bilgilerin tam olarak söylenmediğini görmelerine neden olabilir. Bu tip
stratejiler, en azından çok fazla dikkat etmeyen, takmayan kişiler için bir süre faydalı
olabilir, ama ciddi bir krizde insanların çoğu aşırı hassas ve dikkatli olacaktır. Hataları,
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yanlışları, yalanları açıkça belirtecek şekilde burunları daha fazla koku alabilir. Bununda
bedeli ağır olabilir.
Dürüstlük ve saydamlığı hedefleyin.
Her zaman krizde bazı bilgileri saklamanın, gizlemenin, yanlış anlaşılma korkusu,
paniği kışkırtmak korkusu gibi iyi nedenleri vardır. Bu geçerli mantk kolayca mazeret
haline gelebilir. İnsanlar topluca zor durumlarla doğrudan yüzleştiklerinde kendilerinden
beklenenin en iyisini gösterebilir.
Risk karşılaştırmasında dikkatli olun.
Bazı riskler diğerlerinden niçin daha fazla tedirgin eder? Riskin istatiksel tehlikesi,
ciddiyeti konuyla tabiki ilgilidir ama güven, korku, dehşet, aşinalık, ve kontrol gibi öfke
uyandırıcı faktörlerde konuyla ilgilidir. Ek olarak sağlık sistemini, ekonomiyi, sosyal
dengeyi tehdit eden risk, bireylerin sağlığını, yaşamını, refahını da tehdit eder görünebilir.
Gerçekleşmesi pek mümkün görülmeyen, olmayacak ama üzen risklerle karşılaştırarak
insanlara güven verme çabası kişilere korunduğu duygusu verir. Söylentilere dikkat edin!
Aşağıdakilerden birini kontrol ederek söylentileri dağıtabilir, yok edebilirsin!
Kriz Yönetimi.

Güven aşılamak
+Panik yapmayın demek korkuları yatıştırmaz!
+Niçin kaygılanmamak gerektiğinin açık izlerini, işaretlerini söylemelisiniz.
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-Örnek: 'Risk düşüktür' veya 'Hastalık tedavi edilebilir'
Sözlü ve Sözsüz Güven Sergilemek
Sözsüz Güven
+Sakin durun.
+Savunmacı görünmeyin.
+Göz teması kurun, ellerinizi önünüzde çapraz bağlamayın.
+Kafanızı ellerinizin arasında tutmayın.(can sıkıntınız ve bezginliğinizin belirtisi),
+Sesinizin tonuna dikkat edin.(yüksek ve cırtlak ses düşmanlık ve sinirlilik belirtisi)
+Kendinizi adadığınızı, dürüst - becerikli olduğunuzu, ilginizi, empatinizi gösterin.
+Duygularınızın olumlu iletişim kabiliyetinizi engellemesine izin vermeyin.
Sözlü Güven
+Güçlü, açık, tutarlı, kısa, tek bir mesaj ve sese sahip olun.
(birçok liderin farklı şeyler söylemesine izin vermeyin)
+Nelerin yapılmakta olduğuna yönelik bilgi verin.
(devam eden çabaları ve başarıları, yapılan şeyleri vurgulayın)
+Spekülasyonu engelleyin.
(varsayımsal soruları yanıtlamayın, sadece verebileceklerinizi vaad edin)
+Söylenen ve yapılan her şeyin önemli olduğunu unutmayın (taraflı yorumlar,
gizli açıklamalar yapmayın)
+Olumsuz kelime ve sözcükler kullanmayın (olumlu ve tarafsız terimler
kullanın)
+Sorumluluğu üstlenin.0+Suç ve sorumluluğu başkasının üstüne atmayın
+Kişiye ve kuruma değil meseleye odaklanın.
Açık ve akılda kalıcı iletişim
+Hiçbir zaman anlaşıldığınızı varsaymayın.
+Önemli ve kilit konuları anlatırken görselliği kullanın.
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+Medyaya kilit istatistik ve bilgileri yazılı şekilde verin.
+Soruları tahmin edip bekleyin ve önceden hazırlanın.
+Dilinize dikkat edin.
Dinleyenlerin anlayamayacağı dil kullanmayın. Teknik dil kullanmayın
Soyutlamadan kaçının.(örnek ve hikâyeyle açıklayın) Çok fazla detay vermeyin.
Sunumu 15 dakika ile sınırlayın.
+Çevreye, sağlığa, güvenliğe verdiğiniz önemden sürekli olarak söz edin.
+Halk sağlığına olan moral yükümlülüklerinizin finansal hususlara karşı daha ağır
bastığını unutmayın. +Riskleri ve faydaları ayrıca ele alacağınız bir toplantıda tartışın.
+Riskleri perspektif içinde ortaya koymaya yardımcı olacak şekilde risk
karşılaştırmalarını kullanın.
+İlgisiz riskleri karşılaştırmayın
Tutkulu iletişim kurun
İlgi göstermek en önemli önceliktir.
Etkilenen insanlara odaklanın.
Özür dilemek suçluluğu kabul etmek değildir.
Güven verin. Nasıl bir daha olmayacağını örneklerle gösterin.
UNUTMA Dövüşü hiçbir zaman medya ile kazanamazsın. Ama iletişimin becerileri
önemlidir.
Medya becerileri
GENEL PRENSİPLER.

SAKIN YALAN SÖYLEME.

.

Basit, açık sözlü, öz mesaj verin.

.

Kısa cevaplar, Tam cümleler kullanın.

.

Varsayımsal sorulardan kaçın.

.

Kartvizit, kısa biyografi ve ilgili bilgileri muhabire arz edin.

.

Sakın 'Yorum Yok' demeyin. Cevap veremiyorsanız nedenini açıklayın.

.

Bilmiyorsanız söyleyin ve konuyu araştıracağınızı söyleyin.
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.

Zaman kısıtlarının doğasını anlayın.

.

Aramızda kalsın, 'Kayıt Dışı' diye bir şey yoktur.

.

Muhabirlere eşit davranın.

.

Zor soruları bekleyin, Yanıtlarınızı önceden hazırlayın.

.

Kelime tasvirleri yaratın. (benzerlikler ve mecazlar)

.

Kısaltma ve teknik dil kullanmayın

.

İstatistik batağına batmayın

.

Dinleyenler için dipnotlar sunun.

.

Muhabirlerin sessizliğine, sessiz kalmasına dikkat edin

.

Ancak olumlu bir çerçeve ile, eğer çok gerekliyse kötü haberlere izin verin.

.

Telefon konuşması gibi şeylerin sizin sözünüzü kesmesine izin vermeyin.

.

Muhabir not alıyor görünmese bile sözlerinizin not alındığını

farz edin.

Ne bildiğinizi bilin
Yalan söylemeyin.
Tüm olayları, gerçekleri bilmediğinizi açıkça belirtin.
Olayları, gerçekleri bildiğiniz kadarıyla ifade edin. Bunları tekrarlayın.
Çabuk, doğru, hızlı, anlatın Gerçeklere, olaylara bağlı kalın.
Müdahale zamanında olmalı (ilk 48 saat sonraki iki seneden daha anlamlıdır)
Damla damla tehlikeye maruz
kalmaktan kaçının Problemi büyüt ve küçük
göstermekten kaçının Açık ve dürüst olun
En iyi saldırı iyi savunmadır ( kendi tarafınızdaki hikâyeyi anlatan ilk siz olun,
diğerlerinin sizin gerçeklerinize reaksiyon göstermesine izin verin, müzakerenin tonuna
dikkat edin, alternatif hikâye oluşturun.)
Medya bir yanlış yaparsa bildirin ve hemen doğrusunu verin.
Tutarlı bilgi şarttır, medya zıt bilgiyi tutarsızlığı uyuşmazlığı arar.
Sorunu ele alma tarzı
Bir basın sözcüsü belirleyin. Yöneticilerden ve medya ile ilişkisi olan biri.
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Muhtemel sorular ve problemler üzerinde iyice düşünmeye
imkân sağlayın Cevaplarınız kısa ve öz olmasına dikkat edin.
Problemi ne zaman öğrendiniz?
Onun hakkında ne yaptınız?
Ne yapacaksınız?
Bu krizin etkileri ne olacak?
Eğer bu bilgiler elde mevcutsa bilgileri verin
Eğer bir söz verdiyseniz yerine getirildiğinden emin olun (güven). sorun değilse
bilgilere sahip olmalarını sağlayın.
Basın Bildirisi Nasıl Yazılır?
Giriş
Düzgün bir şekilde yazılan ve sunulan basın bildirimleri ulaşmak istediğiniz medya
seyircilerine bilgi götürmenin mükemmel bir yöntemi olabilir. Sağladığınız bilginin, yararlı,
doğru, ilgi çekici, açık ve öz olması önemliyken, size basın bildirimizin etkisini ve medya
kapsamını maksimize etmekte yardımcı olan diğer kurallar ve yönergeler vardır.
Basın bildiriş yazmak için tavsiyeler
■
Bir basın bildirisi hazırlarken en önemli konu, nakletmek istediğiniz
mesajların "kim", "ne", "nerde", "neden" ne "nasıl" sorularına yanıt vermesini sağlamaktır.
■A4 antet kağıdı ve iki kat boşluklu, hepsi bir sayfada veya en fazla iki sayfada olan
kabul edilmiş bir format kullanın.
■
Basın bildirisinin en üstüne "Haber bildirisi" ve tarihi ekleyin. Bu yazılar koyu
renkte veya büyük harfle yazılmış olarak görünmeli ve yayınlandığı yerin adını içermelidir,
örneğin Bonn, 25 Aralık 2004.
■
Muhabirin dikkatini çekmek için güçlü bir başlık kullanmaya gayret gösterin,
örneğin 'Araştırma için gereken Parayı yükseltmek için Taş Çatlatan Çaba', ancak bu başlığın
gerçekçi ve alay eder bir tavrının olmadığından emin olun.
■
İlk cümle direkt ve Kim/Ne/Ne zaman/Nerde sorularını tanımlamalıdır. Neler
olup bittiği ile ilişkili olmalı, haberin önem derecesini aktarmalı ve sizin grubunuzun ismi ile
başlamalıdır, örneğin '... Uluslararası Acil Durum Yöneticileri Birliği'nin bildirdiğine göre
Türkiye'de ki Afet ve Acil Durum Yönetimi uygulaması hala çağın çok gerisinde kalmıştır.. '
■

Bildiri içerisinde yer alan cümleler kısa ve keskin olmalıdır.

■

Dikkate değer kişi ve kişilerden yapılacak alıntılar yardımcı olacaktır.
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■
Basın bildirisini 200-300 kelime arasında tutmaya gayret gösterin ve yazının
sonuna sözcük sayısını eklemeyi unutmayın.
■
Bildiriye, siz ve organizasyonunuz ile bağlantı kurma yollarının detaylarını
eklemeyi unutmayın.
■
Bildiriler hiçbir zaman öylesine gönderilmemelidir, mutlaka arkasından
telefonla teyit alınmalı, gönderilen kişinin ismi not edilmelidir.
■
Eğer bildiriyi destekleyecekse, fotoğraf veya diğer örnekleme materyalleri
temin edin. İyi fotoğraflar, medyanın bu konuya ayırdığı zamanı arttırma olasılığına sahiptir.
■
Editörler için ek bilgilendirme ve notlar sağlayın. Haber editörleri verdiğiniz
bilgilere veya sizin organizasyonunuza aşina olmayabilir.
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12. ACİL EYLEM PLANLAMASI
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Afet öncesi acil eylem planlamasında olması gerekenler nelerdir?

2.

Üniversitelerde hazırlanan acil eylem planlarında neler olmalıdır?
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Anahtar Kavramlar


Afet öncesi acil eylem planı



Üniversite acil eylem planı
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12. Acil Eylem Planlaması
Her türlü afet sırasında minimum zarar görmek için maksimum tedbirler almak
gereklidir. Afetten en çok zarar görenler, afete en yakın olanlar ve doğrudan afetin etkisine
maruz kalanlardır. Afetin etkisi afetten uzaklaştıkça azalır. Afete yakın olanlar, eğer afetin
zarar verici etkilerinden çok fazla etkilenmemişse afetin yol açtığı yan etkilerden
etkilenebilirler. Kimi çok büyük hasar görür, kimi ise çok az hasarla atlatır. Afete yakınlık ve
uzaklık gözetmeden afet riski olan bölgelerde bulunan herkesin mutlaka bir acil eylem
planının olması gerekir. Acil eylem planı olan ve afetler yakın olan insanların acil eylem planı
olmayan ana afete uzak olan insanlardan daha avantajlı olduğunun unutmamak gerekir.
İlkinde afet sırasında nasıl davranılacağı bilindiği için zarar çok az olabilir. İkincisinde
herhangi bir hazırlık olmadığı için afete uzak dahi olsalar zarar görme olasılıkları daha
fazladır. Bu nedenle afetin uzaklığı ve yakınlığı, büyüklüğü ve küçüklüğü hiç düşünülmeden
bireysel ve toplumsal olarak acil eylem planı yapılması zorunlu hâle gelmektedir.

12.1. Afet Öncesi Acil Eylem Planlaması
12.1.1.Kat Planlarının Hazırlanması
Afet sırasında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, insanların ne yapacağını
bilemeden panik hâlinde sağa sola koşturarak hem kendilerine hem de çevrelerine zarar
vermeleridir. Bunu önlemek için tüm modern toplumlarda tek bir şey yapılmaktadır. Olası bir
acil durumda ne yapılması gerektiği planlanmakta, bu planlar insanlara anlatılmakta ve sık sık
tatbikatlar yapılarak bu planların pekişmesi sağlanmaktadır. Bunun için ilk yapılması gereken
şey, en büyük binalardan en küçük dairelere kadar tüm alanlarda bir acil eylem planı
yapılmasıdır. Bu planlamanın başlangıcı ise binaların basitleştirilmiş bina ve kat planlarının
hazırlanmasıdır. Mekânın boyutu ne olursa olsun yapılacak bir eylem planı hiç umulmadık bir
zamanda ortaya çıkacak ve acil bir durumda çok işe yarayacaktır. Bu planda bir afet
durumunda yapılması gereken her şey olmalıdır. Yapılan kat planları üzerinde acil çıkış
kapılarının belirgin olarak gösterilmesi çok önemlidir. Bunun çok basit bir neden var: Genel
anlamda acil çıkış kapılarının fazla işe yaramadığını düşünenler büyük bir çoğunluğa sahiptir.
Ancak unutulmaması gereken nokta şudur ki panik hâlinde bırakın acil çıkışı bulmaları
insanlar kendi odalarının kapısını bile bulamamaktadırlar. Bu nedenle belli çıkışı noktalarına
planlı bir şekilde konacak fosforlu oklarda oluşan acil çıkış işaretleri, mevcut yapının hızlı bir
şekilde sağlıklı olarak boşaltılması için çok önemlidir. Bu nedenle her birimin mutlaka acil
eylem planı yapması ve bina çalışanlarının herhangi bir doğal afet sırasında acil çıkışı
nereden yapacakları konusunda
bilgilendirilmesi şart, aynı zamanda da zorunludur. Kat
planları hazırlanırken bina içinde hangi odada kaç kişinin çalıştığını bilmek çok önemlidir.
İzinli olan personelin isimlerine çok çabuk ulaşılacak bir sistemin olması çok önemlidir. İzinli
personel bilinirse acil boşaltmadan sonra, içeride kimsenin kalıp kalmadığını anlamak daha
kolay olur. Ayrıca çıkış sırasında hangi odaların hangi çıkış kapısına
yönelecekleri çok
önceden saptanmalı ve bu plan tüm odalara bildirilmeli ve koridorlara da asılmalıdır. Burada
asıl görev; kat ve koridor sorumlularına düşmektedir.
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12.1.2. Sorumluların Belirlenmesi
Acil eylem planlamasında bina, kat ve koridor sorumlularının belirlenmesi çok
önemlidir. Bu kişilerin gönüllü, tercihen daha önce afet çalışmalarında yer almış, panikten
olabildiğince uzak, soğukkanlı ve inisiyatif kullanabilecek kişiler olmalarına dikkat
edilmelidir. Sorumlular, herhangi bir afet sırasında binaların sağlıklı olarak boşaltılmasının
kilit noktalarıdır. Sorumluların görevlerini aksatmaları hâlinde ortaya ciddi problemler
çıkabilir.

12.1.3.Sorumluların Eğitimi
Bina, kat ve koridor sorumlularının herhangi bir doğa kaynaklı, insan kaynaklı veya
teknolojik kaynaklı afette veya yangın sırasında nasıl davranacaklarını içeren eğitimlerden
geçmeleri gerekmektedir. Bu eğitime bir de ilk yardım ve triyaj eğitimi eklenmelidir. Bu
eğitimler ilk aşamada farkındalık eğitimleri şeklinde olmakla beraber afet bilincini de
artırılmalıdır. Hevesli olanların ise ikinci aşamaya geçerek hafif arama kurtarma konusunda
bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. Eğitim ne kadar iyi olursa müdahale de en az o kadar iyi
olabilir. Sorumlu personelin belli periyotlarla eğitimler alması, acil eylem planının başarısı
için olmazsa olmaz bir kuraldır. Binaların acil durumlarda boşaltılması için büyük bir öneme
sahip olan bu personelin mutlaka yangın ve deprem eğitim alması gerekir.

12.1.4. Seminer ve Eğitimler
En yüksek binalardan en küçük mekânlara kadar tüm yaşam alanlarını paylaşan
bireylere mutlaka “farkındalık eğitimi” verilerek afetler hakkında bilinçlendirilmelerini
sağlamak gerekmektedir. Bu eğitimleri alan kişilerin afetlere bakış açısı değişmekte ve bu
kişiler yaşamlarını afetlere göre düzenleme bilgisine sahip olmaktadırlar. Bu farkındalık
eğitimi ve seminerleri zaman zaman tekrarlanarak öğrenilenlerin pekişmesi sağlanmalıdır.
Özellikle ilk yardım eğitimleri, artık modern dünyada herkesin mutlaka alması gereken
eğitimlerdir. Söz konusu ilk yardım eğitimleri, sadece afetlerde değil yaşamın her anında işe
yarayacak bilgileri içermelidir.

12.1.5.Acil Müdahale Birimlerinin Kurulması
Afet riski yaşayan toplumlarda devlet tarafından afetlere yönelik kurulan ve
yönetilen kurumlar dışında belli sayıda insanların bulunduğu işyerleri, hastaneler,
okullar, mahalleler vb. yerlerde acil müdahale birimleri kurulması çok önemlidir. Olayın
boyutu büyük olduğunda, devlet tarafından yönlendirilen kurumların olay yerinde
herkese müdahale etmesi ilk saatlerde veya günlerde zor olabilmektedir. Oysa 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 daha önceden saptanan sorumluların oluşturması, daha
doğru bir yaklaşımdır ama zorunlu değildir.

12.1.6.Yangın Risklerinin Belirlenmesi
Yangın bölümünde de anlatıldığı gibi yangına müdahale için sadece koridor
sorumlularının değil, tüm personelin yangın tüpü kullanması iyi bilmesi gerekir. Bununla
ilgili eğitimler ve tatbikatlar yapılması yangın çıkma riskini minimuma indirecektir. Bu
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nedenle ilk olarak daha önce saptanan yangına müdahale ekibinin eğitilmesi çok
önemlidir. Binadaki yangın merdiveni çıkışlarının sorumluları belirlenmelidir. Genel
olarak güvenlik nedeniyle yangın merdiveni çıkışları kilitli tutulmaktadır. Çıkışlara yakın
yerde çalışan bir kaç personeli görevlendirmek, bu sorunu kısmen de olsa çözecektir.
Yangın eğitimi ve müdahalesi dışında yangın 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 kat fazladır. Bu tür
malzemelerin bulunduğu ortamlarda, güvenlik önlemleri çok fazla olmalıdır.

12.1.7.Alarm Sistemleri
Acil bir durumda ilk olarak alarm sistemlerinin devreye girmesi gerekir. Bu
nedenle binalarda alarm sisteminin olup olmadığı, eğer varsa çalışıp çalışmadığı
çalışmıyorsa onarılabilecek durumda olup olmadıkları iyi bilinmelidir. Eğer sorun varsa
aksaklıkların giderilmesi ve alarm sisteminin devreye girmesi için çalışmalar
yapılmalıdır. Edindiğimiz deneyimler ülkemiz insanının alarm zillerini dikkate
almadığını göstermiştir. Bu nedenle çalışanların mutlaka alarm zillerini dikkate almaları
konusunda uyarılmaları gerekir.

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 planın başarısını gölgeler. Toplanma bölgesinin binaya
yakın olması ve etrafında başka yapıların bulunmadığı geniş bir alan olması gerekir.
Liseye kadar olan okullarda, okul bahçeleri ideal toplanma bölgelerdir. Ancak okulların
acil eylem planında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Afet sonrasında,
veliler çocuklarını almaya gelinceye kadar çocuklar okulda kalmalı ve başka bir yolla
evlerine gönderilmemelidir.

12.1.9.Belgelerin Yedeklenmesi
Afet sonrasında bazı bilgilere hemen erişmek çok kolay olmayabilir. Bu nedenle
önemli evrakların korunması için tedbir alınmalı ve gerekirse yenilenmelidir.

12.1.10.Afet Güvenliği
Herhangi bir afet sırasında, ilk olarak güvenliğin devreye girmesi gerekir. Eğer
güvenlik devreye giremezse acil bir durumun afete dönüşme olasılığı çok fazla olabilir.
Bu nedenle afetler için özel güvenlik tedbirleri de alınmalı ve afetlerde güvenlik ile ilgili
olarak güvenlik kuvvetleri kendini daha iyi eğitmelidir.

12.1.11.Tatbikatlar
İlgililerin acil eylem planı gereği yapılacak tatbikatları önemsemeleri ve tatbikatı
yapacak olan kurumların işlerini çok ciddiye almaları gerekmektedir. Tatbikatlar iş olsun

254

diye veya yapılması zorunlu diye yapılmamalıdır. Tatbikatlar için hazırlanan senaryolar,
gerçeğe çok yakın olmalı ve tatbikatta görev yapanlar ise sanki gerçek bir afet
çalışmasındaymışçasına ciddiye almalılar. Aksi takdirde yapılan tatbikatlar, amacın çok
dışında kalır ve şova dönüşür. Amaç, sürekli tatbikatlar yaparak afetlere karşı toplumun
sürekli uyanık durmasını sağlamaktır.

12.2.Üniversitede Yapılacak Acil Eylem Planında Neler Olmalı?
Tüm fakülte ve yüksekokulların 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.
•
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.
Acil Durum Planlamasının yasal dayanağı olan çeşitli yasa, yönetmelik, tüzük ve
yönergelerimiz vardır. Ülkemizde yasal bir zorunluluk olan ''Sivil Savunma Planında'' yer
alması gereken bilgiler aşağıdadır:
a)
Genel durum bilgileri (Kurumla, kuruluşla, binalarıyla ilgili genel durum,
adresi, hassasiyet derecesi, bağlı bulunduğu genel müdürlük, bakanlık, bina ve yapı tarzları,
bulunduğu bölge ve civarındaki durumlar, faaliyet alanı, çalışma şekli, çalışan personel ile
ilgili bilgi, personelin seferberlik durumları, kurumun seferberlik durumu gibi genel bilgiler),
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b)
Koruyucu tedbirler (Sığınaklar, yangınlara karşı genel ihtiyaçlar ve tedbirler,
önemli malzeme ve ihtiyaç maddelerinin korunması yedeklenmesi, gizleme ve gizlenme),
c)
Sığınak talimatları (Durum, sığınak yerleri, sığınağa giriş, sığınak amir ve
yardımcılarının görevi, sığınakta personelin görevleri, sığınakta hareket tarzı, sığınak
ihtiyaçlarının temini, sığınakta personel ihtiyaçlarının temini, diğer hususlar),
d)

Sığınakta bulunması gereken malzemeler,

e)
Sivil Savunma Sistemlerinin kuruluş görev ve faaliyetler (Kontrol ve karargâh,
itfaiye, ilkyardım, kurtarma, karşılıklı yardım ve işbirliği, tahliye ve seyrekleştirme, donatım
ve ikmal)
Bu plana ek olarak düzenlenecek ''Acil Durum Planında''; genel bir durum, tehlike ve
risk analizi, acil durum irtibat bilgileri, mevcut faaliyetlerin icra edildiği yerde yapılamaması
halinde en kısa surede nerde nasıl faaliyet yapılacağı, nelerin acil durum olabileceği, afet
olabileceği, acil durum planlama ekibi bilgileri, dâhili ve harici faaliyet ile ilgili veya faal iyet
dışı kurum ve kuruluşlar irtibat bilgileri, kritik operasyonlar, tedarikçiler, kaynaklar, tahliye
planları, uyarı ve ikaz sistemleri, yerinde barınak ve sığınak sistemi, kimin neyi, nasıl, ne
zaman, nerde yapacağı, haberleşme, emniyet ve güvenlik, yedeklemeler, yıllık gözden
geçirmeler gibi hususlara yer vermelidir.
Bu plan 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 outsource hizmet
verenlerin bu çalışmadaki ve sonrasındaki sorumluluklarını iyi anlamaları gereklidir. Planın
düzenli aralıklarla nasıl değerlendirileceği gösterilmeli, tesis edilen bir takvimi ve bütçesi
olmalıdır.
Performans hedeflerini kurumun tespit edeceği programın, planın yazılması, gözden
geçirilmesi, değerlendirilmesi, uygulanması, koordinasyonu düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
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 irdelenir. Bu olasılıklar her bir tehlike, acil
durum için tahmin edilerek yukardan aşağıya bir sütunda skorlandırılır. Aynı şekilde insana,
mala, mülke, işe etkileri ayrı sütunlarda skorlandırılır. Kaynaklar ve müdahale kabiliyeti de
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ayrı ayrı skorlandırılır. 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 işçi sağlığı iş güvenliğinin de 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, fönleme, 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, envanterini tutmayı, acil durum
öncesinde -sırasında-sonrasında bu kaynakları aktive etmeyi, geri göndermeyi, her tür
eksikliği, olanaksızlığı da düşünerek işin sürdürülmesi için planlamayı kapsamalıdır.
Planlama: Dâhili ve harici 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
planını;
Tehlikelerden kurtulmak için geçici ve uzun dönemli faaliyetlerin tesis edildiği önleme
planını; tehlikelerin etkisini azaltmak için geçici ve uzun dönemli faaliyetlerin tesis edildiği
zarar azaltma planını; altyapı, tesis, kaynak, hizmet, fonksiyonların onarımı yenilenmesi için
kısa ve uzun dönem öncelikleri sağlayan iyileştirme planını; uyarılacak kişi ya da kurumları,
paydaşları, bilgi verilecek, irtibat kurulacak kişi listelerini, hayati kayıtları, alternatif çalışma
alanlarını, kritik ve zamana dayalı uygulamaları, yenileme ve onarım için ihtiyaç duyulacak
personel ve prosedürleri, kaynakları belirleyen iş sürekliliği planını kapsamalıdır.
Alarm ve Haberleşme: Acil durumlarda etkilenebilecek insanları, çalışanları, çevreyi
uyarmak için ikaz sistemlerinin ve protokollerinin kullanımını, test edilip geliştirilmesini;
dâhili 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

257

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,
kabiliyetlerinin
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.
Finans: Acil durum öncesi, sırası, sonrası planın, programın desteklenmesi için
finansal prosedürleri; finansal kararları çabuklaştırmak için finansal politika ve yetki
seviyelerinin belirlenmesini; uygulama prosedürlerini; 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 programının uygulanmasını; olay-kaza-acil durum öncesi, sırası, sonrasında
medya dâhil harici ve dâhili izleyicilerin istekleriyle uğraşmak için bilgi sağlanmasını;
taleplerin yanıtlanmasını; bilgini yayılması için prosedürler geliştirilmesini; bütün bunlar için
medya iletişim merkezinin sağlanmasını, 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 bi r metot tesisini; engelli
ve özel ihtiyacı olan nüfus ile haberleşme kapasitesinin tesisini kapsamalıdır.
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13. İLK YARDIM VE TEMEL İLKELERİ
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

İlk yardım nedir?

2

İlk yardımın amaç ve ilkeleri nelerdir?

3

İlk yardımın temel ilkeleri nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


İlk yardım



Kalp durması



Kanamalar
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13. İlk Yardım ve Temel İlkeleri
13.1. İlk Yardımın Tanımı
Yaşamın tehlikeye düştüğü herhangi bir durumda, sağlık bakım profesyonellerinin
yardımı sağlanıncaya değin, yaralıya, ortamda bulunan ya da bu ortama çevreden katılım
gösteren diğer bireyler tarafından, olay yerindeki malzemelerden yararlanılarak uygulanan
ilaçsız girişimlere ilk yardım denir. “İlk yardım” terimi Resmî olarak ilk kez İngiltere’de
1879 yılında St. John Sıhhi İmdat Teşkilatı tarafından kabul edilmiştir.
İlk yardım; acil tedavi girişimleri olmayıp bilgi sahibi tüm bireylerce uygulanabilen
basit, sınırları belirli olan, ancak yaşam kurtarıcı nitelikteki yöntemlerdir.
Acil tedavi ise, sağlık eğitimine sahip, insan bedenine girişimde bulunma konusunda
yasalar tarafından yetki verilmiş olan bireylerce uygulanan ilaçlı girişimlerdir.
İlk yardım acil tedavi ile karıştırılmamalıdır. İlk yardım, acil tedavi veya bakım ile
sonlanmakta ve yaralı tedavi edileceği yere ulaşıncaya değin devam etmektedir.
Aslında her birey, bilgi ve yetenekleri doğrultusunda afetlerde ilk yardım
gönüllüsüdür. İnsan yaşamını kurtarıcı rol üstlenirken önemli olan nokta, yaşamın
sonlanmasına ya da sakatlığa yol açmamaktır. Bu nedenle, ilk yardım temel ilke ve
uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmayan bireylerin, sağlık çalışanı olsun olmasın,
herhangi bir girişimde bulunmaması yaşamsaldır.

13.2.İlk Yardımın Amaç ve Hedefleri
İlk yardımın amacı üç madde hâlinde özetlenebilir. Bunlar:
•

Yaşamın kurtarılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

•

Durumun ciddileşmesini (kötüye gitmesini) önlemek,

•

Olanaklar ölçüsünde iyileşmeyi kolaylaştırmaktır.

Bu amaçlara ulaşırken, hedef girişimler;
•

Hava yolunu açmak ve rahat solunum yapılmasını sağlamak,

•

Kalp atımının olmadığı durumda, kalp masajı yapmak,

•

Kanamayı durdurmak,

•

Yaralının şoka girmesini önlemek,

•

Yaraları sarmak,

•

Kırık ve çıkıkları hareketsiz hale getirmek,

•

Yaralıyı uygun pozisyona getirmek,
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•
•
sağlamaktır.

Beden sıcaklığını korumak,
Haberleşmeyi sağlayarak yaralının hızla sağlık kuruluşuna sevk edilmesini

13.3.İlk Yardımın Temel İlkeleri ve Uygulamaları
Afet durumunda, afetzedeye girişimde bulunurken, ilk yardımın temel ilke ve
uygulamaları konusunda yeterli şekilde bilgi ve beceri sahibi olmak, yaşamın kurtarılmasında
büyük önem taşımaktadır. İlk yardım uygulamaları sırasında temel ilke ve uygulamalara
dikkat edilmesi, kurtarma girişimlerinin aceleye getirilmemesi, yeni kanamaların, yeni
kırıkların hatta ağır yaralanmaların ortaya çıkmasının önlenmesinde önemlidir. İlk yardım
tekniklerinin yeterli ve etkili şekilde bilinmemesi ve uygulanmaması, yaşamın kurtarılması
adına yapılan yanlışlıklara ve sonuç olarak yaralının durumunun ciddileşmesine /
kötüleşmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle ilk yardım bilinçli şekilde ve belirli temel
ilkeler doğrultusunda uygulanmalıdır.
İlk yardım temel ilke ve uygulamaları:
İlk yardımı gerçekleştiren birey;
•

İlk yardımın bir insanlık görevi olduğunu unutmamalı,

•

Kendi can güvenliğini tehlikeye atmamalı,

•
Olay yerinde birden fazla yaralının olduğu durumlarda, tüm yaralıları hızla
değerlendirerek öncelikli olarak yardıma gereksinimi olan yaralıları belirlemeli (triyaj /
ayırma),
•
İçinde bulunduğu durumu değerlendirerek riskleri ortadan kaldırmalı ya da
yaralıyı ilk yardımın daha uygun koşullarda yapılacağı yere taşımalı,
•
Çevresinde bulunan sağlık bakımı veren kuruluşları tanımalı ve ülkenin sağlık
sistemi hakkında bilgi sahibi olmalı,
•

İlk yardımla ilgili yenilikleri izlemeli,

•

Sakin ve telaşsız olmalı, olayları hızla değerlendirme yeteneğine sahip olmalı,

•

Eldeki olanakları ve malzemeyi en etkin şekilde kullanabilmeli,

•

Gereken ilk yardım girişimlerini başlatabilmeli,

•

Doğru olmayan uygulamalardan kaçınmalı,

•
Ortamda bulunan bireyleri organize ederek, sağlık kuruluşları, itfaiye ve
güvenliğe haber vermeleri için katkıda bulunmalarını sağlamalı,
•

Yaralıyı sakinleştirmeli ve güven vermeli,

263

•
Ortamda, yaralıya girişimde bulunabilecek bir sağlık bakım profesyonelinin
olduğu durumlarda, yardımcı rol üstlenmeli,
•

Profesyonel ekip üyelerine bilgi aktarımı sağlamalı,

•

Yaralının kimliğini ve değerli eşyalarını koruma altına almalı,

•
Haberleşmeyi sağlamalı ve yaralının sağlık kuruluşuna en kısa zamanda ve
güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamalıdır.

13.4. Üç Yaşamsal İşlev (Solunum - Dolaşım - Bilinç)
13.4.1. Solunum ve Kalp Durması
Solunum sistemi; normal şekilde nefes almaya ve vermeye katkıda bulunan solunum
yolları ile akciğerler olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Solunum yolları; burun,
ağız, yutak (farenks), gırtlak (larenks), soluk borusu (trakea), ana solunum yolları (bronşlar)
ve ikincil solunum yollarından (bronşiyoller) oluşmaktadır. Diyafram, göğüs kafesi kasları ve
yardımcı solunum kasları da normal solunum hareketlerine yardım etmektedir. Solunum
sistemi, vücudun gereksinim duyduğu gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların
oksijenlenmesini sağlamaktadır. Solunum sistemi, hücrelerin oksijen gereksinimini
karşılarken ve hücrelerden karbondioksiti uzaklaştırırken, dolaşım sistemi ile birlikte
çalışmaktadır. Dolaşım sistemi; vücut dokularına oksijen, besin, hormon, bağışıklık maddeleri
vb. elemanları taşıyan ve vücut hücrelerinden kana geçen yıkım ürünlerini geri toplayan kalp,
kan damarları ve kandan oluşur.
Solunum ve dolaşım işlevi, canlıların yaşamını sürdürmede büyük önem taşır.
Solunum durması, çeşitli nedenlerle solunum hareketlerinin durması yoluyla vücudun
gereksindiği oksijenden yoksun kalmasıdır. Yapay solunuma derhâl başlanmadığı takdirde,
kısa bir süre içerisinde kalp durması ortaya çıkabilmektedir. Bilinci kapalı olan bireyde ortaya
çıkan kalp durması, büyük arterlerden (atardamarlardan) nabız alınamaması durumudur.
Hava yolunun açılması, solunum ve dolaşımın sağlanması ilk yardım uygulamalarında
önceliklidir. Bu nedenle solunum ve kalp durmasının belirti ve bulgularının bilinmesi ve
erken dönemde tanılanması önemlidir.
Solunum ve kalp durmasının belirti ve bulguları:
•

Ani ve tam bilinç (şuur) kaybı,

•

Büyük damarlardan (kasık ya da şah damarı) nabız alınamaması,

•

Kalp seslerinin duyulmaması,

•

Solunumun durması,

•

Göz bebeklerinin büyümesi,

•

Hareketsizlik / kaslarda gevşeme,
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•

Cildin soluk (gri - beyaz) renkte olması ve

•

Morarmadır.

13.4.2.Yaşam Zinciri Halkaları
Kalp durması ile karşı karşıya kalan yaralının yaşamı, ancak yaşam zinciri olarak
adlandırılan ve olguların arka arkaya, düzenli, yeterli ve hızlı şekilde uygulanması ile
kurtarılabilir.
Yaşam zincirinin halkaları (Şekil 1) şunlardır:
•

1. Halka: Erken Tanı ve Yardım Çağırma

•

2. Halka: Erken Temel Yaşam Desteği

•
3.
Halka: Erken Defibrilasyon (Hızlı ve düzensiz kalp atımının elektroşok
dalgaları ile normal ritme döndürülmesi.)
•

4.

Halka: Erken İleri Yaşam Desteği

Son iki halka ileri yaşam desteği kapsamında olan girişimler olup, ilk yardımı
gerçekleştiren bireyin görevi değildir.

Şekil 1: Yaşam Zinciri Halkaları
Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi:
29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm
1.
Halka (Erken Tanı ve Yardım Çağırma): Kalp ve solunum durması belirti ve
bulgularının kısa sürede belirlenmesi, yaralının bilinç durumunun hızlıca tanılanması ve acil
yardım aranması ile ilgili olan süreçtir.
2.
Halka (Erken Temel Yaşam Desteği): Her birey, bilinci kapalı hasta ya da
yaralıyla her yerde karşılaşabilmektedir. Olay yerinde kalp - akciğer canlandırmasına
başlanması, yaşamın kurtarılmasını olumlu anlamda ve önemli ölçüde etkilemektedir. Bu
nedenle temel yaşam desteğini sağlık bakım profesyonelleri dışındaki bireylerin de iyi
düzeyde bilmesi ve uygulayabilmesi gerekmektedir. Hedef; tüm toplumun bilgilendirilmesi
olmalıdır.
3.
Halka (Erken Defibrilasyon/Hızlı ve düzensiz kalp atımının elektroşok
dalgaları ile normal ritme döndürülmesi): Eksternal (dış) defibrilatörlerin otomatik, yarı
otomatik ve otomatik olmayan çeşitleri vardır. Otomatik olmayan defibrilatörlerde ritmin
konunun uzmanı bir kişi tarafından tanınması ve yorumlanması gerekirken, otomatik
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defibrilatörler ritmi yorumlayabilmekte ve otomatik olarak defibrilasyon yapabilmekte ya da
defibrilasyon yapılması konusunda uyarıda bulunabilmektedir. Defibrilasyonun geciktiği her
dakika yaralının yaşama şansını %7 - 10 oranında azaltmaktadır. On dakika sonra uygulanan
ilk defibrilasyonun bir yararı kalmamaktadır. Bu nedenlerle halka açık, insanların kalabalık
olduğu bölgelerde ve ambulanslarda otomatik eksternal defibrilatörler bulunmalıdır. Sağlık
bakım profesyoneli olmayan bireyler, otomatik defibrilatör ile defibrilasyon uygulanması
işlemini,
temel
yaşam
desteği
kurslarında
verilen
eğitim
sonucunda
gerçekleştirebilmektedirler. Bu nedenle otomatik defibrilatör ile defibrilasyon uygulanması
işlemi temel yaşam desteği kapsamında değerlendirilmektedir.
4.
Halka (Erken İleri Yaşam Desteği): Sadece sağlık bakım profesyonelleri
tarafından uygulanabilmekte ve konu ile ilgili özel eğitim almayı gerektirmektedir. Bu halka
kapsamında; solunumun sağlanması ve sürdürülmesi, kalp ritminin normal ritme geri
döndürülmesine yönelik defibrilasyon uygulaması, ilaç ve sıvı verilmesi amacıyla damar yolu
açılması ve ilaç tedavileri uygulaması ile ilgili girişimler yer almaktadır.

13.4.3.Kalp - Akciğer Canlandırması
Kalp durması sonucu, kanın pompalanması işlevi durmakta ve bunu izleyen kısa süre
içerisinde solunum da durmaktadır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kalp ve solunum
durmasında, ilk ve acil yardım için yapılan girişimlerin tümüne kalp - akciğer canlandırması
adı verilmektedir. Bu girişimlerle korumaya çalışılan organ ise beyindir. Bunun nedeni, hava
yolu açıklığı, solunum veya dolaşım ile ilgili herhangi bir bozukluğun beyin hasarı ve ölüme
yol açmasıdır. Kalp ve solunum durması sonucu, en geç 5 dakika sonra beyinde geri
dönüşümsüz değişiklikler ortaya çıkabilmektedir.
Kalp - akciğer canlandırması;
•

Temel yaşam desteği,

•
İleri yaşam desteği olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır (Bu kitapta
yalnızca temel yaşam desteği uygulamaları anlatılacaktır.).
Temel Yaşam Desteği (TYD)
Bilinci kapalı olan, kalbi ve solunumu duran bir yaralı ile karşılaşıldığında, ortamda
bulunan herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından acil yardım gelene ve kalp durmasının
altında yatan neden belirlenene değin basit hava yolu araçları dışında hiçbir araç gereç
kullanılmaksızın hava yolu açıklığının sağlanması, solunum ve dolaşım işlevlerinin
desteklenmesi amacına dönük uygulanması gerekli olan girişimlere TYD denir. Başka bir
ifade ile bu uygulamalar ilk yardımın ABC’ sidir.
•

A (Airway): Hava yolu açıklığının sağlanması

•

B (Breathing): Solunumun sağlanması

•

C (Circulation): Dolaşımın sağlanması
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TYD:
•

Bilinçsizlik durumunun belirlenmesi,

•

Hava yolu açıklığının sağlanması,

•

Solunumun sağlanması ve

•

Kalp masajı adımlarını içermektedir.

TYD uygulamaları; yetişkinler, çocuklar (1 - 8 yaş) ve bebekler (0 - 1 yaş) açısından
bazı farklılıklar göstermektedir.
TYD uygulama adımları:
1.

İlk yardım görevlisinin ve yaralının güvenliği sağlanır.

2.
Yaralının bilinç durumu belirlenir. Bu amaca yönelik olarak yaralı
omuzlarından tutulup hafifçe sarsılmalı ve kendisine yüksek sesle “İyi misin?” diye
sorulmalıdır. Boyun yaralanmasından şüphelenilen bebekler ve çocuklar ise
sarsılmamalıdırlar. Bebeğin bilinç durumu, ayağına hafifçe vurularak kontrol edilmelidir.
3.
değilse;
•

A. Sözlü olarak veya hareketle yanıt alınıyorsa başka bir tehlike söz konusu

Yaralı bulunduğu pozisyonda bırakılmalı,

•
Gerekli ise acil yardım çağrılmalı (yardım için biri gönderilmeli / ilk yardımı
yapan bireyin tek başına kaldığı durumda yardımı kendisi çağırmalı) ve
•

Yaralının durumu düzenli aralıklarla yeniden değerlendirilmelidir.

B. Yaralı yanıt vermiyorsa / bilinci kapalı ise;
•

Acil yardım çağrılmalı,

•
Bulunduğu pozisyon ile durumu tam olarak değerlendirilemiyorsa sırt üstü
yatar pozisyona çevrilmeli, (yüzüstü yatmakta olan yaralı çevrilirken baş, boyun ve sırtından
tutularak bir bütün olarak yuvarlanmalı ve boyun yaralanması olasılığı unutulmamalıdır)
(Şekil 2).
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Şekil 2: Yaralıyı Sırt Üstü Çevirme
Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi:
http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm
•
Hava yolu açılmalıdır (Bilinci kapalı yaralılarda, boğaz ve dil kaslarındaki
gevşeme sonucu dil, hava yolunu kapatmaktadır.) Hava yolunu açmak için;

Yaralının ağzı içerisinde görülebilen yabancı cisim, kırık diş, sallanan diş protezleri
çıkarılmalıdır. Yerinde sağlam bir şekilde duran protezler çıkarılmamalıdır. Yaralının ağız içi
temizlendikten sonra başa, doğru pozisyon verdirilerek hava yolu açılmalıdır. Baş pozisyon
işlemi iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir:
S Baş - Çene Pozisyonu: Bir el yaralının alnına konulmalı ve diğer elin 2. ve 3.
parmakları ile çenenin altından tutulmalı, bu şekilde baş geriye doğru itilirken çene yukarı
kaldırılmalıdır (Şekil 3). Bu pozisyon, boyun yaralanması şüphesi olan yaralılarda asla
kullanılmamalıdır.

Şekil 3: Baş - Çene Pozisyonu
Kaynak: Handley, A. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for
Resuscitations 2005, Section 2. Adult basic life support and use of automated external
defibrillators. Resuscitation, 67S1, S7-S23
S Çene Pozisyonu: İki el ile çenenin her iki yanından tutulup alt çene öne ve yukarıya
doğru kaldırılmalıdır (Şekil 4). Bu uygulama, boyun yaralanması şüphesi olan bireyler ve
bebeklerde güvenilirdir. Bu yöntemle boynun aşırı geriye doğru itilmesi önlenmektedir.
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Şekil 4: Çene Pozisyonu
Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi:
29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm
Her iki uygulama ile dil yutaktan öne doğru çekilmekte ve yeterli hava yolu açıklığı
sağlanabilmektedir.
• Hava yolunu açık tutmaya devam ederken 5 - 10 saniye sürede “bak, dinle, hisset
yöntemi” ile normal solunum olup olmadığı belirlenmelidir. Ara sıra görülen zayıf solunum
çabaları izlenmeli ve normal solunumdan ayırt edilmelidir.

Şekil 5: Solunumun “Bak, Dinle, Hisset” Yöntemi İle Değerlendirilmesi
Kaynak: Handley, A. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for
Resuscitations 2005, Section 2. Adult basic life support and use of automated external
defıbrillators. Resuscitation, 67S1, S7-S23
Göğüs hareketlerine bak,
Yanağını yaralının ağzına yaklaştırarak solunum sesini dinle, Hava akımı ve
sıcaklığını, yanağında hisset (Şekil 5).
1.

A. Yaralı normal olarak kendiliğinden soluk alıp veriyorsa;

•

Recovery / iyileşme pozisyonuna alınmalı (Şekil 12).

•
Acil yardım çağrılmalı. (Yardım için başka biri gönderilmeli ve ilk yardımı
yapan birey yalnız ise bu sorumluluğu üstlenmelidir.).
•

Solunum devamlılığı kontrol edilmelidir.

B. Kendiliğinden (spontan) solunum yok ise ya da zayıf solunum çabası varsa;
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•
Öncelikle acil yardım çağrılmalıdır. Yardım için başka biri gönderilmeli, ilk
yardımı yapan birey yalnız ise bu sorumluluğu üstlenmeli ve yaralının yanına geri
döndüğünde vakit kaybetmeksizin kalp masajına başlamalıdır. Bunun için;
-

Yaralı sırt üstü yatar duruma getirilmelidir.

Yaralının giysileri açılmalı veya çıkarılmalı; kalp masajı, yaralının önündeki /
göğüs kafesinin tam ortasındaki kravat kemiğinin (sternum) üzerine yapılmalı (kravat kemiği
erkeklerin boyunlarına bağladıkları kısa bir kravat gibi boyundan aşağıya doğru uzanan
kemiktir) ve kravat kemiğinin alt yarısının ortasına kalp masajı uygulanmalıdır (Şekil 6).

Şekil 6: Kalp Masajı Uygulama Noktası ve Ellerin Pozisyonu
Kaynak: Handley, A. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for
Resuscitations 2005, Section 2. Adult basic life support and use of automated external
defibrillators. Resuscitation, 67S1, S7-S23
- Yaralının yan tarafına, dizler hafifçe açılarak diz çökülmeli, kollar dirsekten
bükülmeden düz tutularak bir elin ayası kalp masajı uygulanacak noktaya yerleştirilmeli,
diğer elin ayası bu elin üzerine yerleştirilmeli, iki elin parmakları birbirine kenetlenmeli veya
serbest bırakılmalı, ancak kaburga kemiklerine değmemelidir. Bunun için eller kaldırılıp
kontrol edilmelidir. Karnın üst kısmına ya da göğüs kemiğinin alt ucuna baskı uygulamamaya
dikkat edilmelidir. Çocuklarda tercihe göre tek el ya da çift el ile bası uygulanmalı;
bebeklerde ise, her iki meme başını birleştiren hayalî çizginin bir parmak altına iki parmak
yerleştirilerek parmak uçlarıyla bası uygulanmalı, parmaklar birbirine eşitlenmeli, bitişik
olmalı ve göğse dik tutulmalıdır (Şekil 7).
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Şekil 7: Bebeklerde Kalp Masajı Uygulama Yöntemi
Kaynak: Biarent, D. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for
Resuscitations 2005, Section 6. Paediatric life support. Resuscitation, 67S1, S97-S133
Dirsekler bükülmeden, kollar düz ve yaralının göğsüne dik pozisyonda yukarıdan
aşağıya doğru, göğsün 4 - 5 cm çökmesini sağlayacak şekilde bası uygulanmalı, çocuklarda
2,5 - 3 cm, bebeklerde ise göğüs kemiği 1 - 1,5 cm içe çökecek şekilde bası uygulanmalıdır.
Eller göğüs üzerinden kaldırılmaksızın göğüs kafesi serbest bırakılmalıdır.
Dakikada yaklaşık 100 atımlık bir (1 saniyede iki defadan biraz daha az) kalp
masajına devam edilmeli (yüksek sesle saymak yararlı olabilir), bası uygulama ve serbest
bırakma aşamalarının sürelerinin eşit olmasına dikkat edilmelidir.
Bebeklerde TYD’ye başlanmadan önce, 5 kez kurtarma solunumu yapılmalıdır.
Yetişkinlerde ve çocuklarda ise bu uygulanmamakta, temel yaşam desteğine kalp masajı ile
başlanmaktadır.
1.

Solunum ve dolaşım devamlılığı birlikte sürdürülür:

• Ara vermeden 30 kez göğse bası uygulanmalı, 30 basıdan sonra yaralının başı geriye
doğru itilip çene öne doğru çekilerek 2 etkili solunum yaptırılmalı, yapay solunum öncesi,
solunumun olmadığından kesinlikle emin olunmalıdır. Yapay solunum ağızdan ağıza ya da
ağızdan buruna yapılabilmektedir.
-

Ağızdan ağıza yapay solunumda yaralının;

■

Pozisyonu sırt üstü yatar durumda olmalı,

■

Başı geriye itilmeli,

■

Çenesi yukarı kaldırılmalı ve böylelikle hava yolu açık tutulmalı,

■
Alın bölgesi üzerindeki elin baş ve işaret parmakları ile burun kanatları
havanın çıkmasına engel olacak şekilde sıkıca kapatılmalı,
■
Alt dudağı, diğer elin başparmağı ile aşağı bastırılmalı, böylelikle ağzın hafifçe
açılması sağlanmalı,
■
Ağız çevresine ilk yardımı yapan birey hava kaçağı olmayacak şekilde, (derin
bir soluk alarak akciğerlerini oksijenle doldurduktan sonra) kendi ağzını yerleştirmeli,
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■
Tıpkı normal solunumda olduğu gibi, göğsü yükselecek ölçüdeki hava, iki
saniye süreyle akciğerlerine verilmeli, (Bu arada bir göz ile göğüs kafesinin yükselmesi
izlenmeli, çocuk ve bebeklerin akciğerlerinin kapasitesinden fazla hava üflenmemeli ve
verilen hava miktarı göğsün kalkış hareketlerine göre düzenlenmelidir.),
■
Hava yolunun açık kalmasının sağlanması için (baş geriye itilmiş, çene
çekilmiş pozisyonda) ilk yardımı yapan birey ağzını uzaklaştırmalı ve yaralının pasif nefes
vermesine izin vermeli, bu arada göğüs kafesinin eski hâline dönmesini izlemeli,
■
İki etkili solunum yapabilmesi için tekrar derin nefes alınması ve yukarıdaki
uygulamaların tekrarlanması sağlanmalıdır (Şekil 8).
-

Ağızdan buruna yapay solunumda ise;

■
İlk yardım görevlisi, yaralının alnına koyduğu eli ile başı geriye doğru itilmiş
şekilde tutarken diğer elini alt çenesini kaldırmak üzere kullanmaktadır. Böylece yaralının
dudakları birleşmektedir.
■
İlk yardım görevlisi, derin bir nefes alarak dudakları ile yaralının burnunu
kapatmakta, yaralının göğsünü yükseltmeye yetecek ölçüde, her biri bir saniyeden uzun süren
2 nefes vermektedir.

Şekil 8: Ağızdan Ağıza Yapay Solunum
Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi:
29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm
• Bu işlemi iki kez yaptırdıktan sonra, eller hemen gecikmeden göğüs kafesinin tam
ortasına yerleştirilerek yeniden otuz bası daha uygulanmalı, bası ve solunumlara 30:2 oranını
sağlayacak şekilde devam edilmelidir.
Bebeklere yapay solunum uygulanması için bebeğin ağzının ve burnunun ilk yardımı
yapan bireyin ağzı içine tamamıyla alınması gerekmektedir (Şekil 9).
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Şekil 9 : Bebeklerde Yapay Solunum
Kaynak: Biarent, D. ve ark. (2005). European Resuscitation Council Guidelines for
Resuscitations 2005, Section 6. Paediatric life support. Resuscitation, 67S1, S97-S133
Bebek ve çocuklarda, yetişkin TYD’de olduğu gibi 30 kalp masajına 2 solunum oranı
uygulanmaktadır. İki ya da daha fazla kurtarıcı varsa bebek ve çocuklarda, 15 kalp masajına 2
solunum da uygulanabilir.
• Etkili solunum yaptırılmakta güçlük çekiliyorsa;
-

Yaralının ağzı yeniden kontrol edilmeli, yabancı cisim varsa çıkarılmalıdır.

Başın yeterince geriye itilip itilmediği ve çenenin yeterince öne çekilip
çekilmediği yeniden kontrol edilmelidir.
• Beş kez 30:2 döngüsünü uyguladıktan sonra (yani 2 dakika sonra) dolaşım
belirtilerini kontrol etmek için ara verilmeli, bunun dışında kalp - akciğer canlandırmasına
TYD’de ara verilmemelidir. Yaralının hareket etmesi veya kendiliğinden soluk alması
durumunda dolaşım belirtilerini yeniden kontrol etmek için ara verilebilir. Dolaşım
belirtilerini değerlendirmede;
Bak, dinle, hisset yöntemi ile yaralı normal solunum, öksürük ya da hareket
varlığı açısından izlenmeli,
Karotis arterden nabız kontrol edilmeli, bebeklerde nabız kontrolü, kolun iç
kısmında brakiyal arterden yapılmalıdır (Şekil 10).
Yukarıdaki girişimler için 10 saniyeden fazla zaman harcanmamalıdır.
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Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi:
http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm
1.

A. Dolaşım belirtisi varsa;

•

Yaralı, kendiliğinden nefes alıncaya değin yapay solunuma devam edilmelidir.

•
Yaralı kendiliğinden nefes alıyorsa, ancak bilinci kapalı ise, iyileşme
pozisyonuna getirilmeli, solunumunun tekrar durması olasılığına karşı kontrol edilmeli;
solunumun durması hâlinde, yaralı yeniden sırt üstü pozisyona getirilerek yapay solunuma
yönelik hazırlıklı olunmalıdır.
B. Dolaşım belirtileri yoksa ya da tam olarak emin olunamıyorsa;
•

Kalp masajına başlanmalı,

•

Kalp masajı ve solunum kombine edilmelidir (30:2).

Kalp - Akciğer Canlandırmasına / TYD’ye;
•

Eğitimci sağlık bakım profesyoneli yardımı gelinceye,

•

Yaralı düzelme belirtileri gösterinceye ve

•
edilmelidir.

İlk yardımı yapan birey yorgunluktan bitkin düşünceye kadar devam

İki Kurtarıcı İle Kalp - Akciğer Canlandırması
İki kurtarıcı ile uygulanan kalp - akciğer canlandırması daha az yorucudur. Ancak bu
uygulamada her iki kurtarıcının eğitimli ve deneyimli olması gerekmektedir.
Bazı kurallara özen gösterilmelidir:
•
İlk öncelik yardım çağırmaktır. Bunun anlamı; yalnız başına olan bir
kurtarıcının kalp - akciğer canlandırmasına başlaması ve diğerinin acil sistemle iletişime
geçmenin yollarını aramasıdır.
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•
Kurtarıcıların
önerilmektedir.

yaralının

her

iki

yanında

karşılıklı

olarak

durmaları

•
İki kurtarıcı ile kalp - akciğer canlandırmasında da 30 kalp masajına 2
solunum oranı uygulanmaktadır. Göğüs bölgesine 30 bası uygulanması sonucunda,
solunumdan sorumlu olan kurtarıcı, en az gecikme ile iki solunum yaptıracak şekilde hazır
olmalıdır. Kalp masajı sırasında yüksek sesle saymak yararlı bir yöntemdir.
•
Başın geriye doğru itilmesi, çenenin öne doğru çekilmesi ile sağlanan hava
yolu açıklığı, tüm uygulamalar boyunca sürdürülmelidir. Kalp masajına ara verildiğinde
uygulanan solunumların her birinin süresi, 2 saniye olmalı, ikinci solunumdan sonra kalp
masajı uygulamasına hemen başlanmalıdır.
•
Kalp masajı yapan kurtarıcılar yer değiştirerek uygulamayı mümkün
olduğunca hızlı ve zararsız bir şekilde gerçekleştirmelidirler (Şekil 11).

Şekil 11: İki Kurtarıcı İle Kalp Akciğer Canlandırması
Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim Tarihi:
29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm
İyileşme (Recovery / Stabil Yan) Pozisyonu
Yaralının bilincinin kapalı olduğu, solunum ve dolaşım belirtilerinin var olduğu
durumda ise, sırt üstü yatar pozisyonda dil kökünün geri düşmesi ve ağız içindeki kusmuk,
kan vb. salgıların (sekresyonların) hava yolunu tıkamasına neden olması önlenmelidir.
Yaralının yan yatırılması ile sağlanan pozisyon “iyileşme” pozisyonu adını almakta ve
yukarıda sözü edilen sorunlardan yaralıyı korumaktadır (Şekil 12).
İyileşme pozisyonunun değişik şekilleri vardır. Her kurum, kendi kabul ettiği
pozisyonu önermektedir. İyileşme pozisyonunun uygulanması sırasında, dolaşım durumunun
izlenmesi ve kol üzerindeki bası süresinin minimal olması açısından altta kalan kol
korunmalıdır. Yaralı iyileşme pozisyonunda 30 dakikadan fazla tutulmuş ise, diğer tarafa
çevril melidir.
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Şekil 12: İyileşme (Recovery / Stabil Yan) Pozisyonu
Kaynak: Pembeci, K. Kardiyopulmoner Resüsitasyon, Temel Yaşam Desteği. Erişim
Tarihi: 29.09.2010. Erişim Adresi: www.itfanestezi.org/kr.htm
•

Yaralının gözlüğü ve cebindeki büyük hacimli eşyalar çıkarılmalıdır.

•
Yaralının yan tarafına diz çökülmeli, her iki bacağının düz olması
sağlanmalıdır.
•
Kurtarıcı tarafındaki kol, yaralının bedeni ile dik açı yapacak şekilde; kol
dirsekten bükülerek, kol ile ön kol arasında 90 derecelik bir açı oluşması sağlanacak şekilde;
avuç içi yere, el sırtı ise yaralının yanağına bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
•
Uzakta kalan kol göğüs kafesini çaprazlayacak şekilde ve karşı omuza doğru;
avuç içi yere, el sırtı yaralının yanağına bakacak şekilde yerleştirilmelidir.
•
Uzak taraftaki bacak diz ekleminin hemen üst kısmından ve bacağın arka
tarafından tutularak yukarıya doğru çekilmelidir. Ayak tabanının yere basar durumda kalması
sağlanmalıdır.
•
Bir el ile yaralının yanağının yanına yerleştirilen elinden, diğer el ile
bacağından tutularak yaralı yan yatar pozisyona çevrilmelidir.
•
Üstte kalan bacak, hem kalça hem de diz eklemi ile dik açı yapacak şekilde
yerleştirilmelidir.
•

Hava yolunun açık olduğundan emin olmak üzere baş geriye doğru itilmelidir.

•

Düzenli aralıklarla solunum ve dolaşım kontrol edilmelidir.

13.5.Üç Yaşamsal Tehlike (Hava Yolu Tıkanıklığı - Kanama - Şok)
13.5.1.Hava Yolu Tıkanıklığı
Hava yolu tıkanıklığı; solunumun gerçekleştirilmesinde gereksinilen havanın geçişine
engel olacak şekilde hava yolunun tıkanmasıdır.
Hava Yolu Tıkanıklığının Nedenleri
•
Yabancı cisimler (yiyecek parçaları, sıvı maddeler, bilye, boncuk, düğme,
kuru yemiş gibi çok küçük cisimler, küçük parçalara ayrılan oyuncaklar, takma ya da kırılmış
dişler vb.),
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•

Bilincin kaybolduğu durumlarda dilin geriye doğru gitmesi,

•
Solunum
zehirlenmeler,

sistemine

ilişkin

hastalıklar,

alerjik

reaksiyonlar,

yanıklar,

•
Kafa ya da yüz yaralanmalarında meydana gelen kanamaların hava yolunu
tıkaması olarak sıralanabilmektedir.
Hava Yolu Tıkanıklığında Belirti ve Bulgular
Hava yolu tıkanıklığı, tam ya da kısmi olmak üzere iki şekilde meydana gelir. Hava
yolu tıkanıklığının belirti ve bulguları tam ya da kısmi tıkanıklık olmasına göre değişiklik
gösterebilmektedir.
Tam tıkanıklık durumunda belirti ve bulgular: Yaralı bilinçli ise, konuşma çabası
içinde olduğu hâlde konuşamamakta, öksürememekte, soluk alamamakta, acı çekmekte ve
panik yaşamaktadır. Yaralının evrensel boğulma bulgusu sergileyerek ellerini boynuna
götürdüğü, renginin morardığı ve 1 - 2 dakika içinde bilincini kaybettiği izlenmektedir.
Yaralının bilinci yerinde değilse; burun ve ağız bölgesinden hava giriş çıkışı
hissedilememekte ve göğsünde solunum hareketleri gözlenememektedir.
Kısmi tıkanıklık durumunda belirti ve bulgular: Yaralı birey, soluk alabilmekte,
konuşabilmekte ve öksürebilmektedir. Öksürük sırasındaki anormal solunum sesleri hırıltılı,
ıslık ve ötme şeklinde olup boğulma hissi gelişmekte ve yaralı birey panik içinde
olabilmektedir.
Hava Yolu Tıkanıklığında İlk Yardım Girişimleri
•
Yaralı bireyin bilinci yerindeyse ve yeterli hava giriş çıkışı varsa (kısmi
tıkanıklık), pozisyonu korunmalı, öksürmesi için cesaretlendirilmeli, ek bir girişimde
bulunulmamalı ve arka tarafında durulmalıdır.
•

Sürekli izlenmeli ve ağız boşluğunda yabancı cisim görülüyorsa çıkarılmalıdır.

•
Öksürük etkili değilse, solunum ve öksürüğünün etkisi azalıyorsa ya da
kaybolmaya başlamışsa tam tıkanmaya yönelik girişimde bulunulmalıdır.
Bu amaca yönelik girişimler şunlardır:
Sırta vurma tekniği;
•

Yaralı bireyin yanında ve hafifçe arkasında durulur.

•
Bir elle göğüs kemiği üzerinden desteklenirken hafif öne doğru eğilir, başı
olabildiğince göğsün aşağı kısmında olacak şekilde tutulmaya çalışılır. Böylece yabancı cisim
yer değiştirecek olursa hava yollarından daha aşağıya doğru gitmesi önlenmiş olur. Diğer elin
topuk kısmıyla yaralının kürek kemikleri arasına 5 kez kuvvetli şekilde vurulur. Sırta vurma
sırasında amaç, yabancı cismi çıkarmak ve tıkanıklığı ortadan kaldırmaktır.
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•

Herhangi bir vuruş sonrasında yabancı cisim çıkabilir.

•
Yabancı cisim çıkarıldıktan sonra, sırta vurma işleminin 5 kez tamamlanması
zorunlu değildir.
•
Sırta vurma işlemi ile cisim çıkarılamıyorsa Heimlich Manevrası (karına bası
uygulaması) yapılmalıdır.
Heimlich manevrası (karına bası uygulama);
•
Yaralı ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir. İlk yardım yapan birey yaralıya
arkadan sarılarak gövdesini kavrar. Bu arada yaralı bireyin iyice öne doğru eğilmesine dikkat
edilmelidir.
•
En çok kullandığı elinin başparmağını yaralının midesinin üst kısmına, göğüs
kemiğinin altına gelecek şekilde yumruk yaparak koyar. Diğer el ile yumruk yaptığı elini
kavrar.
•
Kuvvetle yumruğunu içe ve yukarı doğru bastırır. Bu girişim ile tıkanmaya
neden olan cisim çıkabilir.
•

Bu girişim yabancı cisim çıkıncaya kadar 5 - 7 kez tekrarlanır.

•
Tüm çabalara rağmen yabancı cisim çıkmıyorsa; 5 kez sırta vurma, 5 kez
Heimlich manevrası şeklinde devam edilir. Yaralı bireyin, herhangi bir anda bilinci
kapanabilir.
Bilinç kaybı gelişen yaralı için uygulanan Heimlich manevrası;
•

Sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılır.

•
Baş geriye doğru itilir ve çene öne doğru çekilerek hava yolunun açılması
sağlanır. Ağız boşluğunda yabancı cisim görülüyorsa parmakla çıkarılır. Kan pıhtısı, kusmuk,
mukus veya kırık dişler varsa temizlenir.
•
Bak, dinle, hisset yöntemi ile solunumun olup olmadığı kontrol edilir. İki
yapay solunum uygulanır.
•
Beş kez denenen yapay solunum sonrasında etkili solunum yoksa Heimlich
manevrası uygulanır;
•
Yaralının bacakları üzerinde, ata biner pozisyonda ve yüzüne doğru dönük
olarak diz çökülür.
•
Bir elin topuk kısmı, yaralının göğüs kemiği alt ucu ile göbek deliği arasına
yerleştirilir. Diğer el, bu elin üzerine yerleştirilir ve kuvvetlice içe ve yukarı doğru bası
uygulanır. Bu girişim 5 - 7 kez tekrarlanır.
•

Yabancı cismin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir.
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•

Acil yardım istenir (Şekil 13).

Başarılı oluncaya kadar Heimlich manevrası - ağız içi temizliği - yapay solunum
girişimi döngüsüne devam edilir. Diğer yandan nabız kontrol edilir, gerekli ise kalp - akciğer
canlandırmasına / TYD’ye başlanır.

Şekil 13: Bilinçli ve Bilinçsiz Kişide Heimlich Manevrası
Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi:
http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm
Heimlich manevrasını kişi kendi kendine de uygulayabilmektedir. Göbeğin üst
bölümüne yumruğunu yerleştirip öne eğilerek içe ve yukarı doğru kuvvetlice bastırarak ya da
sandalyenin arkalığı gibi sert bir cisme dayanarak da bu manevrayı uygulayabilmektedir.
Bebeklerde, hamile ve şişman bireylerde karına bası uygulanmamalıdır. Hamile ve
şişman bireylerde hava yolu tıkanıklığı geliştiğinde, yukarıdaki girişimler aynı olmakla
birlikte, karın üzerine bası yerine göğüs kemiğinin alt yarısına (kalp masajı yapılan kısma)
bası uygulanmalıdır.
Bebeklerde Hava Yolu Tıkanıklığının Açılması:
•

Bebek ilk yardım yapan bireyin bir kolu üzerine ters olarak yatırılır.

•
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak
boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir. Baş gergin olup, gövdeden aşağı
bir pozisyonda tutulur.
•
El bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırt bölgesinde yer alan kürek kemiklerinin
arasına 5 kez hafifçe vurulur.
•
Bebeğin başı diğer kolun üzerine alınır ve elle kavranarak sırt üstü çevrilir.
Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır.
•
Yabancı cismin çıkmadığı durumda, bebeğin başı, gövdesinden aşağıda olacak
şekilde sırt üstü tutulur.
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•
İki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üst kısmına doğru 5 kez
baskı uygulanır (Şekil 14).

Şekil 14: Bebeklerde Hava Yolu Tıkanıklığını Açmak Üzere Kullanılan Sırta Vurma ve
Göğse Bası Yöntemi
Kaynak: Anderson, M. D. Basic Life Support. Erişim Tarihi: 25.05.2010. Erişim Adresi:
http://www.cc.utah.edu/~mda9899/index.htm
Kanayan Yere Direkt Basınç: Yara üzerine yerleştirilebilecek steril pansuman
malzemesi, bulunmadığı durumda ise temiz bir bez üzerinden el ya da parmaklarla basınç
uygulanmalıdır. Bu uygulamada; kanayan damar, parmakla kemik arasına sıkıştırılmaktadır.
Bu yöntem, dış kanamaları durdurmada etkili ve kolaydır. Kanayan yere yerleştirilen bez, kan
ile ıslandığında yerinden kaldırılmaksızın üzerine ikinci ve hatta üçüncü bir bez konularak
basınca devam edilmelidir. Kırığın olduğu durumlarda, direkt basınç uygulanmamalıdır.
Kanayan yere direkt basınç uygulayan bireyin eldiven giymesi ya da elini kanla teması
önleyebilecek bir malzeme ile desteklemesi (poşet vb.) önerilmektedir. Bu, hem basınç
uygulayan kişinin hem de yaralının sağlığının korumasında önemli bir uygulamadır.
Basınçlı Bandaj (pansuman): Direkt basınç ile kontrol altına alınan kanamalarda,
pansuman üzerine ya da temiz bez üzerine, sargı bezi, kumaş parçası, kravat, atkı, kemer vb.
sarılarak uygulanır. Bandaj, kanamayı durduracak tarzda sıkı olmalı, ancak dolaşımı
engellemeyecek ölçüde gevşek şekilde 3 - 4 kez sarılmalı ve uçları bağlanmalıdır. Basınçlı
bandaja rağmen kanama durdurulamıyorsa direkt basınca devam edilmelidir.
•
Bu uygulamalara, yabancı cisim çıkıncaya, hava yolları açılıncaya ve bebek
kendiliğinden nefes alıncaya değin devam edilir.
•

Acil yardım istenir.

13.5.2.Kanamalar
Damar içerisinde dolaşan kanın herhangi bir nedenle damar dışına çıkmasına kanama
adı verilmektedir. İlk yardımı yapan birey, sıklıkla kanama durumu ile karşı karşıya
kalabilmektedir. Ciddi kanamaların kontrol altına alınamadığı durumlarda, şok ve ölüm
kaçınılmazdır. Yetişkin birey, sahip olduğu 5 - 7 litrelik kanın 1 - 1,5 litresini ani olarak
kaybettiğinde, yaşamı tehlikeye girebilmektedir. Çocuklarda 200 - 300 ml, bebeklerde ise 25 30 ml kan kaybı şok bulgularına neden olabilmektedir.
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Kanamanın ciddiyeti;
•

Kanamanın hızına,

•

Kaybedilen kan miktarına,

•

Kanayan damarın cinsine,

•

Yaralının fiziksel durumuna ve yaşına bağlıdır.

Kanama Çeşitleri
Kanamalar, kanayan damarın cinsine ve kanın aktığı yere göre isimlendirilmektedir.
Kanayan Damarın Cinsine Göre Kanamalar:
•
Arter (atardamar) Kanamaları:
Atardamarlar,
kalbimizden
yüksek
basınçla pompalanan kanı hücrelere ileten, toplardamara kıyasla vücudumuzda kol ve
bacaklarda daha derin seviyelerde bulunan damarlardır. Atardamar kanamalarında kan, yara
yerinden kalp atımına uyumlu şekilde kesik kesik ve fışkırır tarzda akmaktadır. Kanayan yer
kalbe yakın ise fışkırma daha şiddetlidir. Kanın rengi, açık ve parlak kırmızıdır. Durdurulması
zor olan, yaşamı tehlikeye sokan kanamalardır.
•
Venöz (toplardamar) Kanamaları: Toplardamarlar hücrelerden dönen kanı
kalbe taşıyan, düşük basınçlı kan akımı olan damarlardır. Cilde yakın olan yüzeysel
toplardamarlar, kol ve bacak, el ve ayak sırtında rahatça görülebilmektedir. Kanama fışkırır
tarzda olmayıp kesintisiz ve taşma şeklindedir. Çoğunlukla kanayan bölge üzerine direkt
basınç uygulandığında kanama durmakta ve yaşam tehlikeye girmemektedir.
•
Kılcal Damar Kanamaları: Kılcal damarlar hücrelere ulaşan damarların son
uzantılarıdır. Çok ince olup çok az miktarda kan taşıdıklarından kesiklerde ya da
yaralanmalarda sızıntı şeklinde kanama izlenmektedir. Kanın rengi toplardamar
kanamasındaki gibidir.
Kanın Aktığı Yere Göre Kanamalar;
•
Dış kanamalar: Kanın vücudun dışına aktığı ve kan akışının gözle izlenebildiği
kanamalardır.
•
İç kanamalar: Kanın damarlardan vücut boşluklarına doğru aktığı, kan akışının
dışarıdan görülemediği, ancak belirtilerle tespit edilebildiği kanamalardır.
Kanamalarda İlk Yardım Girişimleri
Kanamalarda ilk yardım girişimlerinin amacı; en kısa zamanda kanamayı durdurarak
şok gelişimini önlemek ve yaralının sağlık kuruluşuna acil ulaşımını sağlamaktır.
Dış Kanamalarda İlk Yardım Girişimleri
•

Acil yardım istenir.
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•

Yara / kanama bölgesi değerlendirilir.

•

Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır.

•

Kanama durmadığında, ikinci bir bez konularak basınç arttırılır.

•

Gerektiğinde, yara bölgesi bandaj ile sarılarak basınç uygulanır.

•

Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır.

•

Kanayan bölge, kalp seviyesinden yukarı kaldırılır.

•
Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda ilk yardım yapan birey tek kişi ise,
yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, yaralının uzvu koptuysa ve / veya bası noktalarına
baskı uygulanması yeterli değilse turnike uygulanmalıdır.
•

Şok pozisyonu verilir.

•

Sık aralıklarla solunum ve dolaşımı değerlendirilir.

•

Yaralının kanayan bölgesi dışarıda kalacak şekilde üzeri örtülür.

•
Yapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (turnike uygulaması gibi) kaydedilerek
yaralı bireyin yanına bırakılır.
•

Hızla bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanır.

Kanamayı Durdurma Yöntemleri
•

Kanayan Yere Direkt Basınç

•

Basınçlı Bandaj (pansuman)

•

Kanayan Yerin Yüksekte Tutulması

•

Kanayan Yerin Yakınındaki Damar Üzerine Basınç

•

Boğucu Sargı (turnike)

Kanayan Yerin Yüksekte Tutulması: Kanayan yerin kalp seviyesinden yüksekte
tutulması yoluyla o bölgeye giden kan akımında azalma ve dolayısıyla kanama miktarında
azalma sağlanmaktadır. Böylece kanamanın direkt basınç ile durdurulması kolaylaşmaktadır.
Kanayan Yerin Yakınındaki Atardamar Üzerine Basınç: Basınç noktaları, kan
damarlarının yüzeye yakın olduğu, kalp ile kanayan bölge arasında kalan damarın özellikle
kemik desteği ile sıkıştırılabildiği yerlerdir. Kanayan yere direkt basınç uygulanamadığı ya da
direkt basınçla kanamanın kontrol altına alınamadığı durumlarda, vücutta bulunan belirli
basınç noktalarına basınç uygulayarak kanama durdurulabilmektedir.
Vücudumuzda, atardamar üzerine baskı uygulanabilecek bölgeler (Şekil 15):
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Kulağın üst ön noktası (şakak)
Boynun ön yan noktası
Köprücük kemiği altı
Koltuk altı
Kolun üst iç kısımları
El bileği
Kasık
Uyluk

Şekil 15: Basınç Noktaları
Kaynak: Erdil, F. (2009). Kanamalar. İçinde: Temel İlk Yardım. 1. baskı, eflatun
basımevi, Repreton Ltd. Şti.,Ankara, 37-48
Boğucu Sargı (turnike) Uygulaması: Kanayan atar damarın tek kemik üzerinde boğucu
sargı ile sıkıştırılması ve böylece kanamanın durdurulması yöntemidir. Üst kol (koltuk altı ve
dirsek arası) ve üst bacak (kasık - diz arası) boğucu sargının başlıca uygulandığı bölgelerdir.
Boğucu sargı uygulaması, kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygulanacak en son
yöntem olarak bilinmektedir.
Kol ve bacak kopması durumlarında kanama olmadan da boğucu sargı
uygulanabilmektedir. Boğucu sargının kol ya da bacakta uzun süre kalması durumunda, altta
kalan dokular ezilebilmekte, sinir ve damarlarda kalıcı hasar meydana gelebilmektedir.
Bölgenin kanlanması ile ilgili bir bozukluk durumunda hücreler ölmekte ve kangren
gelişebilmektedir. Bu nedenle diğer yöntemler denenmeksizin boğucu sargı uygulaması tercih
edilmemelidir.
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Boğucu sargı; 8 - 10 cm. genişliğindeki bir eşarp, büyük bir bez, mendil, fular, kravat,
kemer veya bir atkı olabilmektedir. Doku hasarını arttırabilecek ip, tel, kablo gibi malzemeler
boğucu sargı olarak kullanılmamalıdır.

Şekil 16: Boğucu Sargı (Turnike) Uygulaması
Kaynak: Heckman, J. D., Rosenthal, R. E., Worsing, R. A., McFee, A. S. (Amerikan
Ortopedik Cerrahlar Akademisi) (1996). Hasta ve Yaralılarda Acil Bakımı ve Nakledilmesi.
Türkçe 2. baskı, Mısırlı Matbaacılık, İstanbul, 119-129.
•
Boğucu sargı malzemesi, uygulanacak bölgeye (el ve koldaki kanamalar için
omuz ve dirsek arasına, ayak ve bacaktaki kanamalar için diz ve kalça arasına ve yaralı
bölgenin 5 - 10 cm. üzerine) yerleştirilerek iki kez sarılmalı ve bir düğüm atılmalıdır.
•
Düğüm üzerine yaklaşık 20 cm uzunluğunda sağlam bir çubuk (kalem, tahta
parçası vb.) yerleştirilmelidir.
•

Çubuğun üzerine, sargı bezinin serbest uçları ile iki düğüm daha atılmalıdır.

•
Boğucu sargı üzerindeki çubuk, kanama duruncaya kadar kendi etrafında
döndürülerek sıkıştırılmalı, sargı üzerindeki cismin kendiliğinden gevşememesi için başka bir
sargıyla uygulandığı uzva sabitlenmelidir (Şekil 16).
Boğucu sargı, en fazla 2 saat süreyle uygulanabilmektedir. Boğucu sargı, ilk bir saatte
her 15 - 20 dakikada bir 5 - 10 saniye kadar gevşetilmeli, böylece kan dolaşımı sağlanarak
ciddi doku hasarı önlenmelidir. Boğucu sargı uygulamasına bir saatten daha uzun süre devam
edilmesi gerektiğinde, sargının gevşetme aralıkları sıklaştırılmalıdır. Sargının gevşetilmesi
sırasında kan kaybının önlenmesine yönelik direkt basınç uygulaması gerçekleştirilmelidir.
İç Kanamalarda İlk Yardım Girişimleri
İç kanamalar, gözle görülmeyen, dış kanamalara oranla durdurulması zor ve daha
tehlikeli olan kanamalardır. Ateşli ve kesici silahlarla yaralanmalar, kapalı kemik kırıkları,
düşmeler, sert ve künt cisimlerle alınan darbeler vb. nedenler, iç kanama oluşumuna yol
açabilmektedir.
İç kanamalarda belirti ve bulgu olarak;
•

Hızlı ve zayıf nabız,
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•

Ayakta duramama ya da bayılma,

•

Kan basıncında düşme,

•

Solgun cilt,

•

Sık soluk alıp verme ve hava açlığı,

•

Susuzluk,

•

Bulantı - kusma,

•

Huzursuzluk,

•

Görme ve işitme sorunları,

•

Uyuklama hâli,

•
Bilinç
görülebilmektedir.

bozukluğu

ve

kanamanın

devam

etmesi

ile

bilinç

kaybı

İç kanama belirtileri, bulunduğu yere göre de değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin;
mide kanamasında kahve telvesi gibi kusma, akciğerlerden gelen kanamalarda kanlı balgam,
beyin kanamalarında ağızdan kan gelmesi.
İç Kanama Olasılığında ilk Yardım Girişimleri
•

Yaralı sırt üstü yatırılır.

•

Hava yolu açıklığı, solunum ve dolaşım durumu değerlendirilir.

•

Ağızdan hiçbir şey verilmez.

•

Kusma olabileceği için yaralı bireyin başı yana çevrilir.

•

Yaralının üzeri örtülür ve bacakları 30 cm kadar yükseltilir.

•

Kırık olasılığına karşı yaralının hareketsiz kalması sağlanır.

•

En kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna götürülür veya acil yardım çağrılır.

13.5.3.Şok
Ciddi kan kaybı, kalp hastalıkları, alerjik durumlar, mikrobiyal hastalıklar,
zehirlenmeler, geniş yanıklar, sinir sisteminde meydana gelen yaralanmalar gibi çeşitli
nedenlerle damarlarda akan kanın miktar olarak azalması ya da damar içinde dolaşan kanın
basıncının düşmesine bağlı olarak hücrelere yeterli oksijen taşınamaması sonucu meydana
gelen akut bir dolaşım yetmezliğidir.
Şokta dolaşım yetmezliğine bağlı olarak yaşamsal önemi olan kalp, akciğer gibi
organların iyi çalışmaması söz konusudur. Şokta ilk etkilenen organ ise beyindir.
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Şokta Belirti ve Bulgular
•

Endişe ve huzursuzluk,

•

Soluk, soğuk ve nemli cilt,

•

Susuzluk hissi,

•

Hızlı ve zayıf nabız,

•

Hızlı ve yüzeysel solunum,

•

Bilinç bulanıklığı ya da baygınlık hissi olarak özetlenebilmektedir.

Şokta İlk Yardım Girişimleri
•

Yaralı, güvenli bir yere sırt üstü yatırılır.

•

Dar giysiler ya da aksesuarlar varsa gevşetilir.

•

Yaralı olabildiğince az hareket ettirilir.

•

Kusma ya da ağızdan kan gelmesi durumunda, başı yana çevrilir.

•

Üzeri battaniye gibi kalın bir örtü ile örtülür.

•
Şok pozisyonu verilir (dizler bükülmeden bacaklar 30 cm yükseltilir, baş
göğüsle aynı seviyede kalır ya da hafif yükseltilir) (Şekil 17).

Şekil 17: Şok Pozisyonu
Kaynak: Eti Aslan, F. (2005). İlkyardım. Tavaslı matbaası, İstanbul, 64-68.
•

Dış ortama kanama durumunda, ilk yardım girişimleri uygulanır.

•
Kırık olduğunda ağrı azaltılmalı, hasarın artmasını önlemek üzere kırıklar
tespit edilmelidir.
•
Ağız yoluyla yiyecek ya da içecek verilmemeli; sadece dudaklar, susuzluk
hissini gidermek üzere pamukla ıslatılmalıdır.
•
Yaralı, yalnız bırakılmamalı ve en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna
götürülmeli ya da acil yardım çağrılmalıdır.
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14. SAĞLIKLI KENTLEŞME
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kentleşme nedir?

2.

Kentleşmede yer seçimini belirleyen unsurlar nelerdir?

3.

Sağlıklı bir kentin nitelikleri nelerdir?
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Anahtar Kavramlar


Kentleşme



Sağlıklı kent
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14. Sağlıklı Kentleşme
14.1. Kentleşme
Kentleşme kavramı, günümüzden 5000 yılı aşkın bir süre önce Mezopotamya’da
ortaya çıktı. Sanayi devrimiyle birlikte kentlerin gelişmesi olağanüstü bir güç kazandı.
Ünlü ütopyacı yazar Thomas Moore, kırdan kente göçü “koyunlar insanları yedi” sözüyle
anlatmıştı. 1800’de kentli nüfus 30 milyondan azdı; bundan 100 yıl sonra 200 milyonu
çoktan geçmişti. Bugün ise 2 milyarı aşmaktadır. Ülkelerin çoğu, kentsel alanı
tanımlamak için üç dizi ölçüte başvurur. Bunların en yaygını, bir merkezde yığılmış
nüfusun asgari ölçüde yoğunlaşmasıdır ama esas alınan eşikler ülkeden ülkeye büyük
farklılıklar gösterir.
İkinci ölçüt, kentlerin işlevini hesaba katar. İdari işlevleri (Moğolistan’daki gibi)
veya daha genel olarak tarım dışı etkinliklerin yoğunlaşmasını kapsar (faal erkek
nüfusun üçte ikisinden fazlasının tarım sektörü dışında istihdam edilmesinin zorunlu
olduğu Ürdün gibi).
Bazı tanımlar, Nepal ve Çekoslovakya’da olduğu gibi, hizmet etkinlikleri
üzerinde durur (Bu ülkelerde kentlerin en az beş doktor, bir eczacı, 20’den fazla yatağı
olan bir otel gibi imkânlara sahip olması gerekir.) Yapılanmış alanın yoğunluğu,
yapıların büyüklüğü, sokakların kaplanmış olması, aydınlatılmış meydanlar gibi görsel
ölçütlere başvurur.

14.2.Kentleşmede Yer Seçimini Belirleyen Unsurlar
Kentleşme sürecinde yer seçimini etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler
sırasıyla aşağıda verilmektedir.
•

Su kaynaklarına yakınlık,

•

Taş ocaklarına ve madenlere yakınlık,

•

Fayların konumu,

•

Bölgenin litolojisi,

•

Ulaşım imkânları,

•

Hizmet ve altyapı varlığı,

•

İklim,

•

Yeryüzü şekilleri,

Toprak
İklim
Dünya’da orta kuşak karalarında iklim koşulları uygun olduğundan nüfus fazla
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iken çöllerde, kutup bölgelerinde, bataklıklarda ve yüksek dağlık alanlarda iklim şartları
uygun olmadığından nüfus çok azdır.

Dünya ölçeğine ve ülke ölçeğine bakıldığında, yerleşim yerleri iklim şartlarına
bağlı olarak tercih edilmekte ve nüfus yoğunlukları da değişmektedir.
Yeryüzü Şekilleri
Dağlık, çok engebeli ve yüksek sahalar; yerleşmelerin kurulmasını ve gelişmesini
önemli ölçüde engellemektedir. Buna karşılık, düz ovalık alanlarda tarım, ulaşım ve
sanayi faaliyetleri daha çok geliştiğinden nüfus fazladır. Doğu Anadolu ve Karadeniz
bölgelerinde nüfus yoğunluğu az iken Marmara ve Ege bölgelerinde nüfus yoğunluğunun
fazla olması buna en iyi örnektir.
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Toprak
Verimsiz toprakların bulunduğu yerler, nüfusça fakir iken (Tuz Gölü çevresi)
verimli toprakların bulunduğu yerler nüfusça zengindir. (Çukurova ve Ege ovaları gibi).
Ekonomik Kaynak
Ekonomik kaynakların fazla olduğu, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğun
olduğu, maden ve enerji kaynaklarının çok bulunduğu yerlerde nüfus yoğunluğu
artmaktadır. Ülkemizde Marmara Bölgesi ile Zonguldak, Karabük, Ereğli, Batman gibi
merkezlerin nüfusça yoğun olmalarının sebebi ekonomik kaynakların çok olmasıdır.
Ekonomik kaynakların yetersiz olduğu bölgelerde halk, geçimini temin etmek için göç
etmekte ve bu bölgelerin nüfusları azalmaktadır.
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Tarım, günlük kullanım, sulama, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasında
suyun önemi büyüktür. Çok eski zamanlardan beri insanlar hep suyun olduğu yerlere
yerleşmişlerdir.
Bedenimizin ortalama %70’i sudan oluşur. Su, yaşamımızın sürdürülmesi için
gereken temel besinlerdendir. Bedenimizin ısı dengesi, hücre içi yaşamın devamı,
besinlerin yakılması ve sindirilmesi suya bağlıdır. Suyun az alınması hâlinde, ciddi
sağlık sorunlarına kapı açılmış olur. Bu yüzden yerleşim alanı seçiminde su kaynaklarına
yakınlık en önemli etkendir.
Taş Ocakları ve Maden Yataklarına Yakınlık
Bir zamanlar Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olan Konya’nın yerleşim
tarihi, Can Hasan, Çatalhöyük ve Erbaba kazılarının sonuçlarına göre Neolitik Çağa
(M.Ö. 8000 - 5500) kadar uzanır. Çumra, Karaman, Seydişehir, Beyşehir dolaylarındaki
alanlarda yaşayanlar yerleşik hayata geçerek tarım ve avcılığı benimsemiş, kendini
savunabilmek için taştan çeşitli savaş aletleri yapmışlardır. Konya, büyük kentleşme
evrimine maden devriyle başladı. M.Ö. 3000’de Alâeddin Tepesi’ne yerleşip güvenliğini
sağlayarak kendisini dış etkenlerden korudu ve yüzyıllar boyunca bağımsız yaşadı. Aynı
zamanda insanların barınma ihtiyacının giderilmesinde ev ve barınak yapımında da
maden ve taş ocaklarına yakınlık önemli bir role sahiptir.
Türkiye’de sanayi nereye yerleşir ise, işçi talebi yaratmakta ve buna bağlı olarak
da insanlar bu yerlere yerleşmektedirler.
Fayların Konumu ve Litoloji
Kentleşmede fay hatlarına yakınlık, şüphesiz göz ardı edilemeyecek bir olgudur.
Bölge litolojisi, fay varlığı dikkate alınmadan inşa edilen yapılarda ve kurulan kentlerde
1999 yılında ve Türkiye’de yaşanan çok sayıda afette olduğu gibi ciddi can ve mal kaybı
ile sonuçlanmıştır. Afetlerde yaşanan tecrübeler ile Türkiye’de afet bilincinin ve yer
bilimlerinin önemi artmıştır. Bu kapsamda yer altı şartları, litolojik özellikler ve fayların
durumu göz önüne alınarak kentleşme süreci oluşturulmaktadır. Fayların konumu ve
oluşturabileceği depremlere göre Türkiye için bir deprem risk haritası oluşturulmuştur.
Yerleşim yerleri de bu kapsamda oluşturulmaktadır.

Ulaşım ve Altyapı
Ulaşım ve kara yolları alanındaki gelişime paralel olarak köyden kente göç de
kolaylaşmıştır. Bulundukları yerlerde yaşama ve geçinme zorlukları ile karşılaşan
insanlar, çalışma koşullarının daha fazla olduğu kent merkezlerine doğru gelmişlerdir.
Ulaşımda yaşanan gelişmelerin yanında, haberleşme alanında sağlanan ilerlemeler de
kentleşmeyi etkileyen diğer bir ögedir.

14.3.Sağlıklı Bir Şehrin Nitelikleri
Sağlıklı

bir şehrin nitelikleri şunlardır:

•

Yüksek kalitede temiz ve güvenli bir fiziki çevre (barınma kalitesi dâhildir)

•

Şu an istikrarlı olan ve uzun vadede de sürdürülebilir bir ekosistem

•

Güçlü, karşılıklı olarak destekleyici olan ve istismarcı olmayan bir toplum

Hayatlarını ve esenliklerini etkileyecek kararlara katılımcı ve bu kararları kontrol eden
bir toplum
•
Şehrin tüm insanların temel ihtiyaçlarını karşılaması (gıda, su, barınma, gelir,
güvenlik ve iş)
•
Farklı deneyim ve kaynaklara erişim ve farklı ilişkilerle etkileşimle
haberleşme imkânı
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•

Çok yönlü, canlı ve yenilikçi bir şehir ekonomisi

•
Geçmişin ve şehir sakinlerinin kültürel ve biyolojik mirasla, diğer grup ve
bireylerle bağlarının azaltılması
•
bir yaklaşım

Bahsi geçen karakteristikler ile uyumlu ve bu karakteristikleri güçlendirecek

•
Herkesin yararlanabileceği (optimum seviyede) kamu sağlığı hizmetleri ve
tıbbi hizmetler
•
hastalık)

Yüksek bir sağlık statüsü (yüksek seviyede pozitif sağlık ve düşük seviyede
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