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Giriş 

“Acil Durumlarla Baş etme Becerilerinin Geliştirilmesi: (Afetlere karşı) Sivil Koruma” 

ERASMUS+ projesi – Stratejik Ortaklık – İyi uygulamaların karşılıklı alınıp verilmesi Projesidir. 

Projeyle ilgili konsorsiyum yerel toplumlardaki kişileri eğitmeyi ve deprem, sel, aşırı hava 

koşulları, vs. gibi acil durumlarla baş etmeye hazırlıklı hale gelmelerini sağlamayı 

amaçlamaktadır.  

Ortaklık, eğitim ve öğretim, kültürel aktiviteler ve inisiyatifler ve sivil koruma 

müdahaleleriyle iştigal eden beş Avrupa kuruluşundan oluşmaktadır.  

Ortak Ülke Web sitesi e-posta 

OIKO.POLI.S Yunanistan http://www.oiko-

polis.com/ 

oikopolis2007@gmail.com 

TRAINING2000 İtalya www.training2000.it training2000@training200

0.it 

Falchi della 

Rovere 

İtalya http://www.falchidellarov

ere.it 

falchidellarovere@pec.it 

 

Gürcistan Teknik 

Üniversitesi 

(GTU) 

Gürcistan http://www.gtu.edu.ge info@gtu.ge 

 

Akdeniz 

Üniversitesi 

Türkiye  http://www.akdeniz.edu.t

r 

gcetinkaya@akdeniz.edu.t

r 

 

Projenin süresi iki yıldır, Kasım 2017’de başlayacak ve Ekim 2019’da sona erecektir.  

Proje 

Proje, doğal afetlere veya insanların yol açtığı kazalara acil müdahalede bulunmak için 

bilgilerini ve becerilerini arttırmak ve böylelikle çevresel etkinin azaltılmasını ve toplumların 

toparlanmalarının ve eski durumlarına dönmelerinin hızlandırılmasını mümkün kılmak 

amacıyla sivil koruma derneklerine eğitim desteği verilmesini hedeflemektedir.  

Projenin hedef grupları Avrupa ülkelerindeki ve Avrupa ülkeleri dışındaki, ağırlıklı olarak 

Akdeniz’deki gençlik örgütleri, okullar, öğretmen dernekleri, yetişkinler için açık bakım 

merkezleri, yerel otoriteler, mülteci kabul merkezleri, gönüllü kuruluşlar ve konsorsiyumun 

ilgili ağlarının tarafları /tarafı olmayanlar.    

Projenin nihai sonucu, ortak ülkelerin iyi uygulamalarının, vaka çalışmalarının ve hayatta 

kalma kılavuzunun özeti olacaktır. 

Projenin web sitesi: https://cpp2018.wordpress.com/  ve facebook  sayfası 

https://www.facebook.com/CPP-

http://www.oiko-polis.com/
http://www.oiko-polis.com/
mailto:oikopolis2007@gmail.com
http://www.training2000.it/
mailto:training2000@training2000.it
mailto:training2000@training2000.it
http://www.falchidellarovere.it/
http://www.falchidellarovere.it/
mailto:falchidellarovere@pec.it
http://www.gtu.edu.ge/
mailto:info@gtu.ge
http://www.akdeniz.edu.tr/
http://www.akdeniz.edu.tr/
mailto:gcetinkaya@akdeniz.edu.tr
mailto:gcetinkaya@akdeniz.edu.tr
https://cpp2018.wordpress.com/
https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTLqRUH-P8_sY2VmJHe5mCJJszTsOD_zn-RNWgfgqq0dVa
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2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTLqRUH-

P8_sY2VmJHe5mCJJszTsOD_zn-RNWgfgqq0dVa 

Metodoloji 

Projenin metodolojisi: 

Ekip çalışması, anketler vasıtasıyla yapılan araştırmalar, veri analizi, sunumlar, videoların 

hazırlanması, ICT kullanımı, atölye çalışmaları, internet üzerinden yapılan seminerler, 

seminerler, e-öğrenme kursları ve ağ yapılandırma faaliyetleri. Ayrıntılı olarak:  

a) Faaliyetlerimiz, örneğin vatandaşlar, öğrenciler, saha uzmanları gibi çeşitli gruplara hitap 

etmektedir ve seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenerek gerçekleştirilmiştir.    

b) Beş uluslararası toplantının tümünün değerlendirilmesi. Uluslararası toplantıların 

değerlendirmesi toplantıya katılanların tamamına verilen aynı anketlerle yapılmıştır. 

Anketlerden ve kısa raporlardan Gürcistan Teknik Üniversitesi sorumludur.  

c)  Periyodik olarak koordinatör tarafından her ortağa doldurulmak üzere organizasyonlar 

tarafından her ülkelerde düzenlenen faaliyetlerin değerlendirilmesiyle ilgili form 

gönderilmiştir.   

d) Uluslararası toplantıda ortakların her birisi oluşturdukları tüm materyalleri (en iyi 

uygulama, vaka çalışmaları, hayatta kalma kılavuzu) sunmuşlar ve bu materyaller 

tartışılmıştır.   

e)  Her yapılan iş faaliyetinden sonra iyi uygulamalar şablonuna uygun olarak bir rapor 

hazırlanmış ve rapor web sitesine yüklenmiştir.  

https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTLqRUH-P8_sY2VmJHe5mCJJszTsOD_zn-RNWgfgqq0dVa
https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/?eid=ARBEvKQ5N4A8GMv40RAwexS_e_reWFTQnCrTLqRUH-P8_sY2VmJHe5mCJJszTsOD_zn-RNWgfgqq0dVa
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 Proje sırasında yapılan anketlerin raporları 

1inci CPP anket raporu 

Aralık 2017’de, vatandaşların sivil korumayla ilgili farkındalığını araştırmak için Google 

formlar vasıtasıyla ortakların kuruluşunun bulunduğu bölgede ve civarındaki vatandaşlara 

soru formları dağıtılmıştır.     

Bu anketin ana amacı, diğer Avrupa kuruluşlarıyla iş birliği içinde sivil koruma hakkında 

duyarlı hale getirmek, gönüllü grupları oluşturmak ve koruyucu eylemler konusunda 

üyelerini eğitmek ve aynı zamanda doğal afetlerde yapılacak temel müdahalelerle ve olay 

sonrası acil eylemlerle ilgili bilgi vermektir.    

Sorular ağırlıklı olarak doğal tehlikeler ve vatandaşların potansiyel risklerle ilgili farkındalık 

seviyeleri ve aynı zamanda bu olaylarda bireylerin ve devlet kurumların görevleri 

hakkındadır.  

Anketimizi 120’si erkek ve 97’si kadın olmak üzere 217 vatandaş cevaplandırmıştır: 

Gürcistan’dan 53 kişi, Yunanistan’dan 56 kişi, İtalya’dan 57 kişi ve Türkiye’den 51 kişi.   

Katılımcılar çok geniş bir yaş aralığındadır: 75 kişi 15-25 yaş aralığında, 39 kişi 26-35 yaş 

aralığında, 82 kişi 36-60 yaş aralığında ve 21 kişi 60 yaşın üzerindedir.  

Katılımcıların büyük çoğunluğu (155) üniversite eğitimlidir, diğerleri (44) lise ve az sayıda 

katılımcı da (18) ilkokul eğitimlidir.  

 

Sonuçlar 

Ankete verilen cevapların sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

✔ Ankete cevap verenlerin birçoğu güvenlik anlayışlarının doğal tehlikelerden önemli 

ölçüde etkilendiğine inanmaktadır.  

✔ Listelenen doğal afetlerden, deprem ve kontrol edilemeyen yangınlar ve aynı 

zamanda sel ve şiddetli fırtınalar en tehlikeli olarak kabul edilmektedir.      

✔ Anketi cevaplandıranların büyük çoğunluğu potansiyel tehlikeler ve onlar için yapılan 

hazırlıklar hakkında nereden bilgi alabileceklerini ve aynı zamanda doğal afetten sonra 

nereden yardım ve korunacak yer isteyebileceklerini bilmemektedir. Ankete katılanların 

yarısından biraz fazlası felaket uyarısı verildiğinde ne yapmaları gerektiğini bildikleri şekilde 

yanıt vermiştir.  

✔ Anketi cevaplandıranların yaklaşık yarısı bölgelerindeki afet risklerinin farkında 

olduklarını belirtmişlerdir. Diğer yarısı aksi yönde yanıt vermiştir.   

✔ Ankete katılanlar, tecrübelerine dayanarak, yaşlı ve sakat kişileri daha savunmasız ve 

kırılgan gruplar olarak kabul etmektedir.  
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✔ Anketi yanıtlayanların büyük çoğunluğu ülkelerinin tek başına doğal afetlerle baş 

edemeyeceğini ve belirli bir sivil koruma politikası çerçevesinde ortak AB eylemine ihtiyaç 

olduğunu düşünmektedir.  

✔ Katılımcılar tarafından başlıca iletişim araçları olarak elektronik (internet, sosyal 

ağlar, vs.) ve aynı zamanda görsel medya ve sunum forumları kabul edilmektedir. 

✔ Ankete katılanların yaklaşık yarısı bir başka AB ülkesine seyahat ederken felaket 

riskleri hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini düşündüklerini belirtmiş ve katılımcıların 

çoğu bunun ülkeye bağlı olduğu şeklinde yanıt vermiştir.  

✔ Ankete katılanlardan “yeterince bilgi sahibi olduklarını” söyleyenlerle “çok fazla 

bilgileri olmadığını” söyleyenlerin sayısının hemen hemen aynı olduğunu dikkate alarak, 

ankete katılanların kendi ülkelerindeki sivil koruma hakkında iyi kötü bir bilgiye sahip 

olduklarını düşündükleri sonucuna varabiliriz.  

✔ Katılımcıların yaklaşık olarak yarısı kendi ülkelerinde felaket yönetimiyle ilgili 

kanunlar ve politikalar olup olmadığını bilmemektedir ve yarısından daha azı bu tür 

kanunların ve politikaların varlığından haberdardır.  

 

2nci CPP anket raporu 

Eylül ve Ekim 2018’de vatandaşların sivil korumayla ilgili farkındalığını araştırmak için aynı 

soru formu dört soruyla zenginleştirilerek Google formlar vasıtasıyla ortakların kuruluşunun 

bulunduğu bölgede ve civarındaki vatandaşlara dağıtılmıştır.   

Bu anketin ana amacı, diğer Avrupa kuruluşlarıyla iş birliği içinde sivil koruma hakkında 

duyarlı hale getirmek, gönüllü grupları oluşturmak ve koruyucu eylemler konusunda 

üyelerini eğitmek ve aynı zamanda doğal afetlerde yapılacak temel müdahalelerle ve olay 

sonrası acil eylemlerle ilgili bilgi vermektir. Buna ilaveten, ankete eklenen yeni dört sorunun 

amacı katılımcıların deprem, sel, iç mekanda çıkan yangın veya teknolojik tehlike sırasındaki 

tahliyeye nasıl tepki vermeleri gerektiği konusundaki bilgilerini test etmektir.     

 Sorular ağırlıklı olarak doğal tehlikeler ve vatandaşların potansiyel risklerle ilgili farkındalık 

seviyeleri ve aynı zamanda bu olaylarda bireylerin ve devlet kurumların görevleri 

hakkındadır.  

Anketimizi 74’ü erkek ve 85’i kadın olmak üzere 159 vatandaş cevaplandırmıştır: 

Gürcistan’dan 30 kişi, Yunanistan’dan 63 kişi, İtalya’dan 30 kişi ve Türkiye’den 36 kişi.   

Katılımcılar çok geniş bir yaş aralığındadır: 27 kişi 15-25 yaş aralığında, 24 kişi 26-35 yaş 

aralığında, 63 kişi 36-60 yaş aralığında ve 45 kişi 60 yaşın üzerindedir.  

Katılımcıların büyük çoğunluğu (113) üniversite eğitimlidir, diğerleri (32) lise ve az sayıda 

katılımcı da (14) ilkokul eğitimlidir. 
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Sonuçlar 

Ankete verilen cevapların sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

✔ Ankete cevap verenlerin birçoğu doğal tehlikelerin güvenlik anlayışlarını önemli 

ölçüde etkilediğine inanmaktadır. 

✔ Listelenen doğal afetlerden, depremler ve seller ve aynı zamanda kontrol 

edilemeyen yangınlar ve şiddetli fırtınalar en tehlikeli olarak kabul edilmektedir. 

✔ Anketi cevaplandıranların büyük çoğunluğu depremde, iç mekanda çıkan yangında, 

selde ne yapacaklarını bildiklerini belirtmiş ve katılımcıların tamamı teknolojik bir tehlike 

olduğu ve resmi makamlarca tahliyenin başlatılması durumunda otoriteler tarafından 

verilecek talimatlara uymaya hazır olduklarını belirtmişlerdir.    
✔  Potansiyel tehlikeler ve bu tehlikelere karşı hazırlıklı olmanın yolları, felaket uyarısı 

verildiğinde ne yapılması gerektiğine ilişkin yerel uyarıların varlığı ve yerleşim yerlerinde 

doğal afet olduğunda nereden yardım ve korunacak yer istenebileceği gibi konularla ilgili 

olarak, İtalya ve Türkiye’den ankete katılanların Yunanistan ve Gürcistan’dan katılanlara 

göre daha bilinçli oldukları görülmüştür.  

✔ Katılımcıların yalnızca bazıları yerleşim yerlerinde bir doğal felaket meydana 

geldiğinde ne yapmaları ve kimi aramaları gerektiği konusunda bilgi sahibidir ve risklerin 

oldukça farkında olduklarını düşünmektedir. Ancak, yeterince bilgilendirilmediklerini ve 

farkında olmadıklarını düşünenlerin artı bilmeyenlerin sayısı çok fazladır.     

✔ Ankete katılanlar, tecrübelerine dayanarak, yaşlı ve sakat kişileri daha savunmasız ve 

kırılgan gruplar olarak kabul etmektedir. 

✔ Anketi katılanların büyük çoğunluğu AB sivil koruma politikası düşüncesi ve aynı 

zamanda etkilenen yerlere AB uzmanlarının ve ekipmanların gönderilmesi gerektiği 

konusunda mutabıktır. Katılımcıların çoğu AB’nin felaketlerle mücadele eylemlerini 

koordine etmesi gerektiği konusunda mutabıktır. Katılımcıların yarısından fazlası kendi 

ülkelerinin felaketle mücadele konusunda yetersiz olduğu hususunda mutabıktır ve felaket 

durumunda AB’nin sivil koruma politikasıyla ülkelerine yardım etmesi gerektiğini 

düşünmektedir.       

✔ İnsanların bilgi almayı tercih ettikleri favori araçlar doğrudan kişilerden alınan 

elektronik mesajlar (internet, Mobil SMS vs.), Sosyal ağ hizmetleri (örneğin, Facebook, 

Twitter), yerel medya (TV / radyo) ve Forumlar / okullarda ve işyerlerinde yapılan 

sunumlardır.   

✔ Ankete katılanların yaklaşık yarısı bir başka AB ülkesine seyahat ederken felaket 

riskleri hakkında yeterince bilgilendirilmediklerini düşündüklerini belirtmiş ve katılımcıların 

çoğu bunun ülkeye bağlı olduğu şeklinde yanıt vermiştir. 
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✔ Katılımcıların çoğu ülkelerindeki sivil koruma faaliyetleri hakkında oldukça bilgi 

sahibi olduklarını veya iyi bilgilendirilmediklerini düşünmektedir.    

✔ Katılımcıların çoğu kendi ülkelerinde felaket yönetimiyle ilgili kanunların ve 

politikaların varlığından haberdardır. 
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Sivil koruma nedir? 

SİVİL KORUMA, insanların, eşyaların ve çevrenin güvenliğini garanti etmek için, felaketlere, 

acil durumlara genel, yerel, ulusal ve uluslararası sevide müdahale eden kuruluşların, 

örgütlerin, operasyonel yapıların eylemlerinin koordinasyonudur.   

Yaşadığınız yerde var olan olası risklerin farkındaysanız, nasıl ve nereden bilgi alabileceğinizi 

biliyorsanız, karşı karşıya olduğunuz krizi nasıl organize edeceğinizi biliyorsanız çok daha 

güvenli şekilde yaşayabilirsiniz ve Sivil Koruma da yapabildiğinin, elinden gelenin en iyisini 

yapabilir.       

Evet, çünkü siz bu sistemin ilk aktörüsünüz: nasıl izlemek, nasıl uyarmak, kurtarma 

ekipleriyle nasıl iş birliği yapmak gerektiğini bilmesi gereken kişisiniz.     

Siz ve aileniz, acil bir durum meydana geldiğinde hemen her zaman beklenmedik şekilde ve 

aniden kendinizi zor ve tehlikeli koşullarla karşı karşıya bulabilirsiniz, yalnızca kurtarma 

ekiplerinin size ulaşmaları ve yardım etmeleri için gereken süre bile olsa, zaman acil 

durumun boyutuna ve bulunduğunuz çevre koşullarına bağlı olarak uzayabilir ve kısalabilir. 

Bu gibi zamanlarda ne yapmanız ve nasıl davranmanız gerektiğini bilmek çok önemlidir.    

Bu hayatta kalma kılavuzu herkese üstendikleri Sivil Koruma görevlerini mümkün olan en iyi 

şekilde yapmalarına yardımcı olmayı istemektedir. Unutmayın: hepimiz Sivil Korumayız. 

Sivil koruma alanındaki AB faaliyeti Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Antlaşmanın (TFEU) 

196. Maddesinin kapsamındadır.  

1.   Birlik, doğal ve insan eliyle yaratılan afetlere karşı koruyucu ve önleyici sistemlerin 

etkinliğini arttırmak için Üye Devletler arasında iş birliğini teşvik etmektedir.    

Birlik faaliyeti aşağıdakileri amaçlayacaktır:  

(a) Üye Devletlerin riskin önlenmesi, sivil koruma personelinin hazırlanması ve Birlik 

bünyesinde doğal ve insan eliyle yaratılan afetlere müdahale edilmesiyle ilgili ulusal, 

bölgesel ve yerel seviyedeki faaliyetlerini desteklemek ve tamamlamak;  

(b) Birlik bünyesindeki ulusal sivil koruma hizmetleri arasında çabuk ve etkin operasyonel iş 

birliğini desteklemek ve katkıda bulunmak;  

(c) Uluslararası sivil koruma çalışmalarında tutarlılığı desteklemek ve katkıda bulunmak. 

2.   Avrupa Parlamentosu ve Konseyi olağan yasama usulüne uygun olarak hareket ederek, 

Üye Devletlerin kanunlarının ve yönetmeliklerinin uyumlaştırılması hariç olmak üzere, 1inci 

paragrafta atıf yapılan hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak için gerekli önlemleri 

oluşturacaktır.   

TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN HAKKINDA: Avrupa Komisyonu ile Gürcistan Acil Durum Yönetim 

Hizmeti arasında Tiflis’te sivil koruma ve felaket risk yönetimi konusundaki bağları 

arttırmaya yönelik bir idari düzenleme imzalanmıştır. Ayrıca, Türkiye felaket yönetiminde ve 

acil durumlara müdahalelerde iş birliği konusundaki Avrupa çerçeve programına katılmıştır.   
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Felaketlerle ilgili genel önlemler 

 

Depremler, seller, toprak kaymaları, kuraklıklar ve diğer doğal ve insan kökenli tehlikeler her 

yıl tüm dünyada on binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin yaralanmasına ve 

milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara yol açmaktadır.  

Felaketlerin yol açtığı hasarı minimize etmek için felaket vurmadan önce önlemler almak ve 

önleyici faaliyetlerde bulunmak elzemdir.  

Kişisel düzeyde, felaketlerin yol açtığı hasarı önlemeye yönelik bazı eylemleri bilmekte fayda 

vardır, örneğin:   

✓ Yaşadığınız bölgenin riskleri hakkında bilgi sahibi olun 

✓ depreme ve/veya sel riskine eğilimli bölgelerde inşaat yapmak zorundaysanız 

güvenlik standartlarını mutlaka hesaba katmanız gerekir 

✓ deprem sırasında devrilmemesi için mobilyaları duvarlara sabitleyin ve ağır eşyaları 

alçak yerlere koyun. 

✓ İlk yardım uygulamayı öğrenin  

✓ evi terk etmek zorunda kalmanız halinde gazı, suyu ve elektriği nasıl kapatacağınızı 

öğrenin (ve aile bireylerinize öğretin)   

✓ ülkenizdeki acil durum numaralarını öğrenin (ve aile bireylerinize öğretin)  

✓ tahliye yollarını ve gerektiği takdirde bulunduğunuz alanı nasıl terk etmeniz 

gerektiğini öğrenin  

✓ aileniz için acil durum planı hazırlayın 

✓ ihtiyaçlarınızı(her gün almanız gereken ilaçlar, belgelerinizin fotokopisi, çok amaçlı 

bir bıçak, el feneri, not kağıdı, kalem ve kendiniz ve aileniz için yararlı olduğunu 

düşündüğünüz diğer eşyalar) dikkate alarak bir acil durum kiti hazırlayın.   

 

Doğal afet veya diğer acil durumlarda ne yapacağınızı ve nereye gideceğinizi ailenizle birlikte 

planlayarak ve pratik yaparak, güvenliğinizle ilgili ihtimalleri arttırırsınız.   

Depremler 

Deprem sırasında 

  İçerideyseniz 

● Sakin olun ve sağlam bir mobilyanın (masa, sıra) altına girin, diz çökün ve mobilyanın 

bacağını ellerinizle tutun.  

● Evden dışarı çıkmaya çalışmayın. 
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● Balkona çıkmayın. 

● Kapı aralığında/antrede korunacak bir yer bulmaya çalışın 

● Merdivenlere koşmayın ve asansörü kullanmayın 

Yüksek bir binadaysanız 

● Camların ve dış duvarların uzağında durun. 

 Bir rekreasyon alanında, mağazada veya alışveriş merkezindeyseniz 

● Sakin olun. 

● Deprem geçene kadar içeride kalın. 

● Ezilme riski olduğundan, düzensiz şekilde çıkışa doğru hareket eden paniklemiş 

kalabalıktan uzak durun.  

  Dışarıdaysanız 

● Binalardan, elektrik veya telefon kablolarından uzaklaşın. 

● Başınızı varsa evrak çantası veya el çantasıyla koruyun. 

Hareket halindeki bir aracın içindeyseniz 

● Aracı açık bir alana sürün, aracı trafiği tıkamayacak şekilde dikkatlice durdurun. 

● Tünellerden, köprülerden veya yaya üst geçitlerinden kaçının. 

Depremden Sonra 

İçerideyseniz 

● Çevrenizde yaralanmış birisi olup olmadığını kontrol edin. Ağır yaralı kişileri hareket 

ettirmeyin.   

● Elektriği, gazı ve suyu kapattıktan sonra binayı merdivenleri kullanarak tahliye edin 

(asansörü kullanmayın).  
● Açık ve güvenli bir alana gidin. 

● Yetkililerin talimatlarını izleyin ve dedikodulara kulak vermeyin. 
● Kurtarma ekiplerin çalışmasını engellememek için acil bir durum olmadıkça aracınızı 

kullanmayın. 
● Şebekenin aşırı yüklenmemesi için karasal hattınızı veya cep telefonunuzu yalnızca 

acil durumlarda kullanın. 

● Eve girmeyin. 

Tsunami durumunda 

Alçak irtifada deniz kenarına yakın bir yerdeyseniz 

● Bütün depremler tsunamiye yol açmaz. Ancak, deprem olduğunu hissettiğinizde 

tetikte olun. 

● Su seviyesinde önemli bir yükselme veya alçalma olup olmadığını gözlemleyin. Bu 

olay, yaklaşmakta olan tsunamiyle ilgili fiziki uyarıdır. 
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● Şiddetli depremden sonra sahilden ayrılın ve daha yüksek irtifalı iç kısımlara doğru 

gidin. Sahil hattında görece küçük boyutta olan tsunami birkaç kilometre mesafede 

olağanüstü tehlikeli hale dönüşebilir.    

● Yetkili makamlardan tehlikenin geçtiği bilgisini alana kadar deniz kenarı yerlerden 

uzak durun. Tsunami tek bir dalga değil, sahile varış zamanları birbirinden farklı bir dizi 

dalgadır.  

● Gelen tsunamiyi izlemek için sahile yaklaşmayın. Tsunaminin geldiğini gördüğünüzde 

muhtemelen kaçmak için çok geç kalınmıştır.    

 

 

Orman Yangınları  

Yangını gördüyseniz 

● DERHAL Avrupa acil durum çağrı numarasını (112) arayın ve aşağıdakilerle ilgili açık 

ve net bilgi verin:    

✓ konumunuz ve tam olarak bulunduğunuz nokta, 

✓ yangının konumu, tam noktası ve yönü,  

✓ Yanan bitki örtüsünün türü 

✓ Güvenli bir yol bulmaya çalışın: yol veya akarsu, rüzgarın estiği yerlerde durmayın  

✓ Tutuşmuş, alev almış bitki örtüsünün olmadığı bir yerde yere uzanın. 

✓ Başka bir seçeneğiniz yoksa, alevlerin daha az yoğun olduğu, halihazırda yanmış olan 

bir yerden geçmeye çalışın.  

Hazırlıklı olun 

Yangın evinize yaklaşıyorsa  

● İtfaiye aracının girişini kolaylaştırmak için bahçe kapısını açın. 

● Sakin olun. 

● Binanın etrafındaki yanıcı bütün malzemeleri kaldırın ve kapalı, korunaklı yerlere 

koyun.  

● Kıvılcımların binanın içine girmesini önlemek için bütün geçitleri (bacalar, 

pencereler, kapılar, vs.) kapatın. 

● Binanın içindeki ve dışındaki bütün gaz ve sıvı yakıt kaynaklarını kapatın. 

● Balkonlardaki ve pencerelerdeki panjurları, güneşlikleri kapatın. 

● Binanın dışındaki musluklara su hortumlarını bağlayın ve binanın çevresini 

kaplayacak şekilde yayın. 

● Görüş mesafesi azaldıysa dumandan daha iyi görülebilmesi için binanın içindeki ve 

dışındaki ışıkları açın. 

Yangın evinize ulaştıysa 
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● Kaçış yolunuz tamamen güvenli oluncaya kadar evi terk etmeyin. 

● Arabanın içine sığınmayın. Yanıcı olmayan malzemelerden yapılmış bir binada 

hayatta kalma olasılığı dumanın ve alevlerine yakınındaki bir arabanın içinden çok daha 

fazladır.  

● İçerdeyseniz: 

- Bütün kapıları ve pencereleri sıkıca kapatın. 

- Dumanın içeri girmesini önlemek için bütün çatlakları, açıklıkları ıslak giysilerle 

tıkayın.  

- Perdeleri pencerelerden çıkarın.  

- Mobilyaları pencerelerin ve dış kapıların uzağına, evin ortasına doğru çekin.   

- Alevlerin binanın içinde yayılmasını yavaşlatmak için içerideki bütün kapıları kapatın. 

- Yedek suyunuzun olması için küveti, lavaboları ve kovaları suyla doldurun.  

- Evdeki herkesi aynı odaya toplayın.  

- Elektriğin kesilmesi ihtimaline karşı bir elinizin altında el feneri ve yedek pil 

bulundurun. 

● Eviniz ahşapsa yangına dayanıklı bir binada sığınmaya çalışın. 

● Tahliye talimatı verildiğinde, Otoritelerin talimatlarına ve önerdiği yollara harfiyen 

uyun. 

Yangın söndürüldükten sonra 

● Evden çıkın ve geri kalan sıcak noktaları hemen söndürün.  

● Yeniden tutuşma ihtimaline karşı en az 48 saat süreyle düzenli aralıklarla çevreyi ve 

binanın dışını kontrol edin. 

Seller 

Sel sırasında 

İçerideyseniz 

● Evden ayrılmak zorundaysanız, gaz musluğunu kapatın ve elektrik şebeke 

bağlantısını kesin. 

● Kişisel belgelerinizi ve kullandığınız ilaçları yanınıza almayı unutmayın. 

● Su geçirmez giysiler ve ayakkabılar giyin. 

● Evden ayrılamıyorsanız üst kata çıkın ve yardımı bekleyin. 

● Gerçekten ihtiyaç olan durumlar dışında telefonunuzu kullanmayın. 

Dışarıdaysanız 

● Taşkın akan sulardan yürüyerek veya araçla geçmeyin  

● Elektrik kablolarından uzak durun. 
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● Aracınız hareketsiz hale geldiyse, sürüklenebileceği veya sele kapılabileceği için 

aracınızı terk edin.  

● Toprak kayması meydana gelen yerlerden kaçının. 

Selden sonra 

Dışarıdaysanız 
● Sel altında kalmış veya birkaç saat içinde sel basma tehlikesi olan alanlardan uzak 

durun. 
● Selin alanın bilinen özelliklerini değiştirmiş olması muhtemeldir, sokakların, 

kaldırımların, vs. bölümleri suyla sürüklenmiş olabilir.  

● Kırılan kaldırımlar, tehlikeli eğimli alanlar, çamur kayması, vs. muhtemel tehlikeler 

oluşturur. 
● Su muhtemelen çöplerle, ölü hayvanlarla ve diğer maddelerle kirlenmiştir 

● Kurtarma ekiplerini engellememek için dikkatli olun.  
● Toprak kayması meydana gelmiş veya kaya düşmüş olan alanlara yaklaşmayın.  

● Evinizin veya iş yerinizin ulunduğu yerde kaya düşmesi tehlikesi olup olmadığını 

kontrol edin.  

Suyla kaplı alanlarda yürümeniz veya araç kullanmanız mutlaka gerekliyse 
● Sağlam bir zemin bulmaya çalışın. 
● Haraketli sulardan kaçının. 

● Su altında kalmış bir sokak gördüğünüzde durun ve yolunuzu değiştirin. 
● Yeraltı elektrik kabloları veya kaçak varsa elektrik akımı iletkeni haline gelebileceği 

için durgun sulardan kaçının  
● Yetkililerin talimatlarına mutlaka uyun. 

Hasar restorasyon çalışmaları sırasında ne yapılmalı 

● Unutmayın: Sel suları çekilmiş olsa bile tehlike hala devam eder. 
● Özellikle de daha önce tahliye edilmişse, evinizin veya işyerinizin geri dönmek için 

emniyetli olduğundan emin olmak için yetkililerle temasa geçin.    

● Elektrik dağıtım şirketi bütün bölgenin elektriğini kesmiş dahi olsa elektrik şebeke 

bağlantılarını kapatın. 
● Su şebekesinde potansiyel bir hasar olması durumunda su şebekesi bağlantısını 

kapatın.   

Sel basan binayı kontrol etmek için 
● Zeminde suyun altında kalan nesnelerle veya düzensizliklerle yaralanmamak için 

koruyucu ayakkabılar giyin. 
● Duvarları, kapıları, merdivenleri ve pencereleri inceleyin. 
● Elektrik, su ve drenaj sistemlerini kontrol edin. 
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Teknolojik Tehlikeler 

Teknolojik tehlikelerin bulunduğu bir yerde oturuyorsanız veya böyle bir yerde sık sık 

bulunuyorsanız, iki seçeneğiniz vardır: kapalı bir alanda kalmak/sığınmak veya tahliye 

etmek. Yetkili makamlar uygun çözüme karar verecektir.    

Bu sebepten ötürü   

● Yetkili makamların verdiği talimatlara uymak, 

● Bir kaza durumunda belirli talimatlar verilinceye kadar aşağıdaki genel talimatların 

üzerinde durmak, bu talimatlara aşina olmak ve riayet etmek önemlidir.   

Kaza sırasında 

Kapalı alanda kalın veya kapalı bir alana sığının 

● Amacınız sağlığınızı evinize girebilecek tehlikeli kimyasal maddelerden korumak ve 

kendinizi muhtemel patlamalara (birincil ve ikincil kısımlar) ve termal radyasyona maruz 

kalmaya karşı korumaktır.  

Aracın içindeyseniz 

● Camları kapatın ve kapalı tutun, klimayı ve vantilatörleri kapatın. 

● Sığınabileceğiniz bir bina bulmaya çalışın ve aracınızı dikkatli şekilde durdurun. 

Uygun bir yer bulamazsanız aracınızda kalın. 

● Radyoyu açın, duyuruları dinleyin ve otoriteler tarafından verilen talimatlara uyun.  

Eğer içerideyseniz ve zaman varsa 

● Sakin olun. 

● Radyoyu ve/veya televizyonu açın, duyuruları izleyin ve Otoriter tarafından verilen 

talimatlara uyun. 

● Evinizdeki bütün pencereleri ve dış ve iç kapıları kilitlemeden kapatın.  

● Asansörü kullanmayın. 

● Merkezi sisteme bağlı olsun veya olmasın, bütün klimaları kapatın, vantilatörleri ve 

fanları kapatın.  

● Yapışkan izole bant kullanarak kapılardaki ve pencerelerdeki çatlakları, açıklıkları 

(her dört tarafında) kapatın. Bu iş için havlular veya battaniyeler ıslatılarak da kullanılabilir.    

● Kilidi ve aynı zamanda kapının kolunu da bantla kapatın. 

● Şömine girişini, ısıtma sisteminin, havalandırma sistemlerinin bütün girişlerini 

kapıları ve pencereleri yapışkan izole bantla ve naylon örtülerle sıkıca kapatın. 

● Sıvı gaz tüplerini kullanmayın. 

● Evinizin iç kapılarını kapatın. 

● Seçilen odaya gidin. 

● Pencerelerden uzak durun. 

● Telefonu (karasal hat veya mobil telefon) kullanmayın. 
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● Alınan bütün önlemlere karşılık tehlikeli gaz binaya nüfuz ettiği, yayıldığı takdirde, 

bir havluyu veya giysiyi birkaç kez etrafına sararak ağzınızı ve burnunuzu kapatın ve küçük 

nefesler alın.   

Yetkililerden tahliye talimatı geldiği takdirde  

● Sakin olun. 

● Tavsiye edilen kaçış yollarını izleyin. 

● Radyoyu açık tutun, duyuruları dinleyin ve otoriteler tarafından verilen talimatlara 

uyun. 

● Eğer yeterli zamanınız varsa, kirliliği sınırlandırmak için evinizdeki kapıları, 

pencereleri ve klima cihazlarını kapatın. 

Eğer dışarıda ve kazanın olduğu yerin yakınındaysanız  

● Sakin olun ve öncelikle kendinizi korumaya çalışın. 

● Yalnızca nasıl davranmanız gerektiğiniz biliyorsanız başkalarına yardım etmeyi teklif 

edin. 

● Kazanın olduğu yerden mümkün olan en kısa sürede ayrılın. 

● Gereksiz yere kimyasal maddelerle kirlenmiş olan yerlerde yürümeyin veya 

dokunmayın.  

● Sigara içmeyin. 

● Mümkün olduğu kadar vücudunuzu örtmeye çalışın.  

● Soluduğunuz havadaki tehlikeli gazları, tozları veya damlacıkları bir havluyu veya 

giysiyi birkaç kez ağzınızın ve burnunuzun etrafına sararak “filtre edin” ve küçük nefesler 

alın.  

Bir başka binadaysanız 

● Sakin olun. 

● Binanın acil durum planının uygulamaya konmasına katkıda bulunun. 

Eğer 

● Kazanın olduğu yerde rüzgarın estiği yöndeyseniz (aşağıda B konumu) rüzgar yönüne 

dik olarak uzaklaşın. 

● Kazanın olduğu yerde rüzgara karşı iseniz (aşağıda A konumu) rüzgar yönünün veya 

suyun akış yönünün ters istikametinden uzaklaşın.  
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● Genel olarak, zehirli maddelerin büyük çoğunluğu havadan daha ağır olduğu için 

bölgedeki yüksek yerlere çıkın.  

Kazanın olduğu yere güvenli mesafe birçok faktöre bağlıdır (kimyasal maddenin miktarı ve 

türü, gece veya gündüz olması, hava koşulları, vs.). Kazanın ilk aşamaları sırasında aşağıdaki 

mesafeler güvenli olarak kabul edilebilir:   

➢ 800 metre (kaçak, sızıntı durumunda) 

➢ 1600 metre (yangın veya patlama durumunda) 

Özel durumlarda (büyük miktar, çok tehlikeli kimyasal madde, olumsuz hava koşulları) 

güvenli mesafeler çok daha uzun olabilir.  

Bir kaza olduğunu gördüğünüz takdirde, ilk önce güvenli mesafeye uzaklaşın ve ardından 

Avrupa Acil durum Çağrı Numarasını – 112 – arayın.    

Kimyasal maddeye maruz kaldıysanız 

Tıbbi yardım için derhal Avrupa Acil durum Çağrı Numarasını – 112 – arayın.    

 

Tehlikeli kimyasal maddeye maruz kalınan her durumla (zehirlenme, kimyasal yanık) ilgili 

genel talimatlar verebilmek mümkün değildir. Bununla birlikte, uygun bazı adımlar atarsanız 

kirlilik olasılığını ve sonuçlarını azaltabilirsiniz.   

● Tehlikeli madde gözünüze temas ettiyse DERHAL harekete geçmeniz çok önemlidir. 

Gecikme, ciddi hasar görme olasılığını arttırır. Belirli bir kimyasal madde için suyun 

kullanılamayacağı yönünde bir bilgi verilmediği sürece:     

➢ Hızlıca ellerinizi yıkayınız 

➢ Varsa kontak lenslerinizi çıkarın  

➢ Her iki gözünüzü de çok fazla bastırmadan ılık suyla burundan gözün dış kısmına 

kadar en az 15 dakika süreyle iyice durulayın. Rahatladığınızı hissedene kadar devam edin. 

➢ Tıbbi tedavi için başvurun  

● Tehlikeli bir maddeye maruz kaldığınıza dair güvenilir, sağlam şüpheleriniz olduğu 

takdirde:  
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➢ Tehlikeli maddenin bulaştığını düşündüğünüz giysileri derhal çıkarın  

➢ Tehlikeli maddenin bulaştığı giyesileri yüzünüze değdirmeden çıkarın.  Bu mümkün 

değilse, giysileri yırtarak veya makasla keserek çıkarın.  

➢ Çıkardığınız giysileri plastik bir torbaya veya çöp kovasına koyun ve ağzını sıkıca 

kapatın  

➢ Suyla yıkanın 

➢ Tıbbi yardımın gelmesini bekleyin.  

 

Ortakların ülkelerindeki Sivil koruma bağlantıları 

Yunanistan: https://www.civilprotection.gr 

İtalya:    http://www.protezionecivile.gov.it/ 

Gürcistan: http://ema.mia.gov.ge/   

Türkiye:  https://www.afad.gov.tr/ 

 

Referanslar 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/ 

https://www.civilprotection.gr/en/ 

https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf  

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp 

https://www.civilprotection.gr/
http://www.protezionecivile.gov.it/
http://ema.mia.gov.ge/
https://www.afad.gov.tr/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/civil-protection/
https://www.civilprotection.gr/en/
https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3449/xfiles/ilk72saatyetiskin.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/en/home.wp
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Vaka çalışmaları 

Vaka çalışması I- Gürcistan Teknik Üniversitesi  

1. Kısa bir süre önce bulunduğumuz yerin yakınında meydana gelen bir kazayı hatırlayalım, 

bu vaka çalışmamız olacak. Şehrin merkezinde kâbus.   

2. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

Tiflis’teki Sel felaketi 2015 

Gürcistan’ın Tiflis kentinde hasar veren sele yol açan aşırı yağış ve beraberindeki toprak 

kayması 13 /14 Haziran 2015 tarihinde meydana geldi.  

Ani sel baskını Vere Nehir sisteminin altından geçerken, yeterince suya doymuş olan 

havzaya düşen şiddetli yağışın neticesinde nehrin sağ tarafındaki kıyının dik yamacından 

büyük bir toprak kaymasını tetikledi.  Bu, Akhaldaba köyünün (Tiflis’e yaklaşık 20 km) 

yakınında meydana geldi. Akhaldaba – Tiflis karayolunun bir bölümünün tahrip olmasına 

ilave olarak,” zaten kabarmış olan Vere Nehrine akan ani bir “çamur kayması” oluşturdu ve 

çok miktardaki çamur akışı, kütük, ağaç ve diğer molozlarla aşırı hidrolojik olayları 

şiddetlendirerek olağanüstü yüksek sel akıntısında ikinci bir zirve meydana getirdi.        

Toplam 25 kişi hayatını kaybetti ve 108’den fazla aile yerlerinden oldu. Bunun yanı sıra, 40 

civarında karayolu, kent altyapısı ve iletişim sistemleri ağır hasar gördü ve Tiflis’teki 

hayvanat bahçesi tamamen harap oldu.  

3. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın.   

Sel felaketinden sonra Tiflis hükümeti Gürcistan Kızıl Haç örgütüyle birlikte şu stratejiyi 

izledi: Su, kanalizasyon ve hijyenin iyileştirilmesi; Gıda güvenliği, beslenme ve geçim; Acil 

durum barınaklarının ve ev eşyalarının dağıtılması; ailelerin hijyen koşullarının iyileştirilmesi; 

Felaketten etkilenen ailelere tarım arazileri verilmiştir; Ev eşyalarının dağıtılması; Yerel sivil 

toplum örgütleri ve belediyeler su, kanalizasyon ve sağlık yardımı sağlamıştır; Ayrıntılı 

ihtiyaç değerlendirmelerine ve yararlanıcı listelerine yerel otoritelerle mutabık kalınarak son 

şekli verilmiştir.    

4. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

Araştırma, 13/14 Haziran 2015 tarihinde meydana gelen sel felaketinin sebeplerini 

belirlemek için Dünya Bankası tarafından yapılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan 

hususlar şunları içermektedir, (i) neden meydana geldi – olayların muhtemel sırası, (ii) 

sonuçlar önlenebilir miydi? – katkıda bulunan faktörler ve başlıca sonuçları (iii) bu gibi 

olayların hemen artı kısa ve uzun vadede etkilerini azaltmak ve aynı zamanda gelecekte 

benzer felaketlerin yeniden meydana gelmesini engellemek için neler yapılması gerekir (iv) 

hizmetleri ve altyapıyı yeniden görece normal ve Dünya Bankasının daha önce verilmiş olan 

raporunda belirtilmiş olan hale getirmek için tespit edilen yatırımları tamamlamak için 

gereken müdahaleler, (v) önerilen sele karşı koruma ve etkiyi azaltma önlemlerinin 

maliyetleri ve (vi) erken uyarı, bina kontrolü, sel kontrol alanının tayin edilmesi ile ilgili           



    

23 

 

olarak alınması gereken tamamlayıcı temel önlemler, alınan önlemlerin uygulamaya 

konulması ve uygulamaya koymak için öngörülen zaman çizelgesi.    

 

5. İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek).   

Bu konuda, benzer olağanüstü doğa olaylarının etkisini azaltmak için gereken koruma 

planlarının tanımlanan başlıca faaliyetleri şunlardır:   

         - Tiflis’te ve civar bölgelerde yaşayan insanların güvenliğini arttırmak için hükümetin 

uygulamaya koyması gereken, hava durumunun gerçek zamanlı olarak izlenmesiyle ilgili 

erken uyarı sistemleri gibi iyileştirmeler; 

          - Planlama ve bina kontrolü gibi kontrol önlemleri ve insanların diledikleri yere, 

özellikle de tayin edilen taşkın bölgelerinde veya yakınında inşaat yapmamalarını ve bu 

bölgelerde araçların park edilmesi, kampingler, malzemelerin boşaltılması gibi belirli 

faaliyetlerin yapılmamasını sağlamak için yürürlüğe konulması gereken standartlar;  

          - Kararsız bölgelerde toprak kaymalarının meydana gelmesini azaltmak için alınacak 

önlemler;   

           - Özellikle başkentin yakınındaki akarsu kollarında oluşan büyük sellerin ve 

beraberinde meydana gelen çamur akışının etkisini azaltmak için havzada yapılması gereken 

genel müdahaleler ve son olarak;    

        - Risk seviyelerini ve sebeplerini ölçmek için yapılan çalışmalar ve uzun vadeli planlama 

ve sadece kıs ve uzun vadede havada sel akıntısını azaltmak ve hafifletmek için değil aynı 

zamanda ileride benzer katastrofik olayların/afetlerin meydana gelme olasılığını azaltmak 

için elzem olan önlemlerin ve müdahalelerin sürdürülmesi.  

 

6. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın. 

 Tiflis’te yaşanan sel felaketiyle ilgili çeşitli bilimsel dokümanlar yayınlanmıştır. Aşağıda bu 

dokümanların listesi verilmektedir:  

Gürcistan/Tiflis Sel Değerlendirme Misyonu, 2015; 

2015 Tiflis Felaketten Kurtarma ve Zarar Görebilirliği Azaltma Planı; 

Gürcistan Acil Durum Eylem Planı (EPoA): Seller - IFRC 

Tiflis’te Sel: Felaket Sonrası İhtiyaçlar ve İyileştirme | Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) - Gürcistan 

Tiflis Şehri Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı.  

 

Sonuç 
14 Haziran 2015 tarihinde yaşanan sel felaketine yol açan yukarıdaki olayları incelemesinde 

ilk olarak önceden öngörülebilmesi mümkün olmayan bir dizi olağanüstü doğa olayının 

meydana geldiği ve bu olayların akabinde oluşan hasarın büyüklüğüne katkıda bulunan 

http://www.ge.undp.org/content/dam/georgia/docs/publications/UNDP_GE_EE_Tbilisi_Flood_Recovery_Framework_2015_ENG.pdf?download
http://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=88135
http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/operations/projects/environment_and_energy/tbilisi-flood--post-disaster-needs-and-recovery.html
http://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/operations/projects/environment_and_energy/tbilisi-flood--post-disaster-needs-and-recovery.html
http://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/1537_1520_1303144302.pdf
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birtakım faktörler olduğu belirtilmiştir. Nadir görülen olağanüstü doğa olayları birleşimine 

müdahale etmek için gereken finansal kaynaklar bölgedeki doğal olarak oluşan ve gerek 

konut geliştirme, yol yapımı gerekse daha az ölçekte olmakla birlikte, ormansızlaştırma ve 

tarım gibi insan müdahalesiyle hızlanan mekanizmaların ele alınmasında daha iyi 

kullanılabilir. Tiflis yakınındaki havzanın bir bölümünün kararsız olduğuna ilişkin bazı öncü 

göstergeler olmasına rağmen, olağanüstü olaylarda toplumu yönlendirmek için etkin bir 

erken uyarı sistemi kurulmamıştır. Olağandışı yağış devam ettiğinde şehirde danışılabilecek 

ve danışılması gereken teknik tavsiyeye verebilecek bilgi sahibi kişiler olmasına rağmen bu 

yapılmamıştır ve böylece sorumluların büyük kısmı olayların önemini değerlendirmekte geç 

kalmıştır. Ancak, felakete çabuk ve etkili şekilde müdahale edilmiştir ki bu da gelecek için 

cesaret vericidir. Şimdi önemli olan, teknik birimlerle daha iyi koordinasyona ve iş birliğine 

ve etkili, pratik bir erken uyarı sisteminin kurulmasına olan ihtiyaç da dahil olmak üzere 

olaylardan ders çıkarmaktır. Çok daha fazla çaba gösterilmesi ve düzenleme yapılması 

gereken bağlantılı pek çok alan bulunmaktadır ve bu alanlar raporun ilerleyen bölümlerinde 

açıklanmıştır.  

 

Vaka çalışması II- Gürcistan Teknik Üniversitesi  

1. Kısa bir süre önce bulunduğumuz yerin yakınında meydana gelen bir kazayı hatırlayalım, 

bu vaka çalışmamız olacak.  

Gürcistan’da yangın 

 

2. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

Gürcistan’daki orman yangınları ve kontrol edilemeyen yangınlar, 2017 

 Gürcistan’ın Borjomi bölgesinde 2017 yılında ikinci kez orman yangını çıktı. İlk yangın 20 

Ağustos’ta Borjomi’de Daba köyü yakınında başlamış ve yerleşim bölgesine doğru yayılmıştı. 

Ardından 22 Eylül’de yerel saatle 16:00’da, Gürcistan’ın merkez-güney bölgesinde yer alan 

Tsaghveri, Borjomi Belediyesi, Samtskhe-Javakheti Bölgesinde bir orman yangını başladı. 

Yangından 865 hektar alan etkilendi.  

3. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın. 

1500’den fazla Gürcü itfaiyeci, orman işçisi ve gönüllüler, Gürcistan bakanlıklarında 

çalışanlar ve aynı zamanda komşu ülkelerden gelen yardım ekipleri yanan ormanda 

söndürme çalışmalarını yürüttü. Yakındaki Daba köyünde yaşayanlar yangın yeni 

başladığında Facebook’tan fotoğraf paylaşarak yardım çağrısında bulundular, ancak yardım 

çok geç geldi ve ilerleyen dört günde yangın kontrolden çıktı, bölgeye erişimin mümkün 

olmaması itfaiyecilerin yanan yerlere ulaşmalarını zorlaştırdı, rüzgâr koşullarına bağlı olarak 

da yangın hızla yayıldı. Yangının ilk söndürülecek olan alanı Daba köyünün yakınındaydı 

ancak, Gujarula Nehrinin Tsagveri-Daba bölümünden su almak üzere yangın söndürme 

helikopterleri getirilmiş olmasına rağmen, Yukarı Sadgeri köyünün karşısındaki köprüden 

gittikçe yükselen alevleri görebilmek mümkündü. Birçok komşu ülkeden yardım geldi: 

Alevlerle savaşan iki Gürcü itfaiye helikopterinin yanı sıra, Azerbaycan’dan bir, Belarus’tan 
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bir, Türkiye’den iki helikopter ve bir Türk uçağı yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Görüş 

imkanı olmadığı helikopterler gece çalışamıyordu. Helikopterlerin her biri bir seferde 

ormana bırakmak üzere beş ton su taşıma kapasitesine sahipti.   Helikopterlerin yukarıda 

yanan dağlara su boşaltmak için dumanların arasından yükselmeden önce su torbalarını 

alçaltabilmelerini sağlamak üzere hafriyat makineleriyle Gujarula Nehrinin Daba köyünün 

yakınındaki alan kazıldı.   

 

4. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

Bazıları, resmi kaynakların tahminlerinin gerçeği yansıtmadığı ve gerçek hasardan daha az 

olduğunu söyleseler de en son raporlara göre yangında 10 hektardan fazla arazi zarar 

görmüştür. 

Borjomi yangını bu hafta bildirilen tek yangın değildi, Çarşamba günü Merkez Gürcistan’da 

Ateni Gorge ormanında 2 hektar alan yandı.  Küresel ormanları gerçek zamanlı olarak 

izleyen platform Global Forest Watch (GFW) ülkede geçtiğimiz hafta toplam 366 yangın 

uyarısını raporlamıştır. Platform, 16 Ağustos – 23 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan’daki 

bölgelerden gelen yangın uyarılarının aşağıdaki gibi olduğunu belirtmektedir: Samtskhe-

Javakheti – 279, Kakheti – 51, Shida Kartli – 16, Kvemo Kartli – 7, Mtskheta-Mtianeti – 6, 

Imereti – 5 ve Abkhazia – 2.   

 

5. İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek).  

- Yüksek sıcaklıklarda kolayca tutuşabildiği için ormanlardan, kuru ağaçlar ve otlar da dahil 

olmak üzere kolayca yanabilen maddelerin temizlenmesi. 

- Kontrol altına alınması güç olan yangınların söndürülmesinden ve önlenmesinden 

sorumlu yeterli sayıda kişinin istihdam edilmesi ve eğitim verilmesi ve aynı zamanda bu 

kişilere gerekli ekipmanların sağlanması ve orman yolları da dahil olmak üzere uygun 

altyapının inşa edilmesi için yatırım yapılması.     

- Ülkenin doğal afetlerle mücadeleye daha hazır hale getirilmesi. Bu, daha kapsamlı ve 

ayrıntılı izleme, önleme ve iletişim sistemlerine finansman sağlanması anlamına 

gelmektedir. Örneğin, hükümet kontrol altına almanın güç olduğu yangınlarla ilgili risk 

tahminlerinin haftalar ve hatta zaman zaman aylar öncesinden yapılabilmesini sağlayan 

olasılık modellerini geliştirilebilir ve kullanılabilir. Bu şekilde, mevcut kaynaklar daha etkin 

şekilde konuşlandırılabilir ve yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde yoğunlaştırılabilir. 

Dolayısıyla, bu da daha kapsamlı ve karmaşık gerçek zamanlı bilgi toplama sistemlerini, 

toprak kayması oluşumlarının, yerel iklim ve hava koşullarının izlenmesini gerektirir.    

- CO2 emisyonlarını (küresel ısınmanın başlıca sebeplerinden birisi olarak kabul edilen) 

azaltmak için gerekli adımların atılması. Esasen, dünyadaki pek çok hükümet – Gürcistan 

hükümeti dahil – ağırlıklı olarak küresel ısınmaya odaklanan Paris sözleşmesini imzalamış ve 

sera gazlarının kontrol altına alınmasını/sınırlandırılmasını amaçlayan inisiyatifleri 

benimsemeyi taahhüt etmiştir. Diğer hususların yanı sıra, hükümetler insanların toplam 
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enerji tüketimlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını arttırmaları için teşvik edebilir; 

üreticilerin bu sınırları aşacak şekilde kirletmelerine izin verilmeyen sınır değerleri 

belirleyebilir;  karbon emisyonuna dayalı karbon vergilerini arttırabilir (daha fazla emisyon 

yaratan yakıtların daha fazla verilendirilmesi) ve ormansızlaştırılmayla mücadele edebilir 

(zira ağaçların kesilmesi ve yanması yalnızca çevrenin karbon dioksit emme kapasitesini 

azaltmakla kalmaz aynı zamanda atmosfere daha fazla karbon dioksit salınmasına yol açar).  

Son husus özellikle Gürcistan‘la ilgili bir sorundur – ağaçların yasadışı olarak kesilmesi (ve 

yanması) sık sık yaşanmaktadır. Küresel ısınmanın sınırlandırılması aynı zamanda daha fazla 

yangının daha fazla karbon dioksit salınımına (ve daha az karbon dioksit emilimine) yol açtığı 

ve bunun sonucunda da küresel ısınmanın arttığı kısır döngünün kırılmasına da yardımcı 

olacaktır.      

 

6. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın. 

2017 yazında, Gürcistan’da ülkenin tamamında alışılmışın dışında çok sayıda orman yangını 

yaşanmıştır. Sadece Ağustos ayında 35 orman yangını kaydedilmiştir (bu yangınlarda yanan 

alanın büyüklüğü ile ilgili resmi verilerin yer aldığı raporlar henüz mevcut değildir). Ülkenin 

hemen her bölgesinde birçok yangın rapor edilmiştir. Bunların arasında, Borjomi geçidinde 

meydana gelen büyük yangın felaketi en dramatik sonuçlara yol açmıştır; yangın yedi gün 

sürmüş (20-27 Ağustos) ve 100 hektardan fazla orman tahrip olmuştur. Pek çok kişi bunların 

tamamının tesadüfi, kaza eseri olamayacağını iddia etmektedir.      

 

Sonuç 
Yakın zamanda meydana gelen olağanüstü iklim olayları bir kez daha doğal felaketlerin sınır 

tanımadığını ortaya koymuştur. 2017 Ağustos’unda Gürcistan’da - Abastumani ve Borjomi 

bölgelerinde - çıkan orman yangınları en fazla etki yaratan yangınlar olmuştur. Orman 

yangınlarının şiddeti ulusal kuvvetlere yardım etmek üzere uluslararası kurtarma ekiplerinin 

devreye girmesini gerektirmektedir.          

 

Vaka çalışması III- Gürcistan Teknik Üniversitesi  

1. Kısa bir süre önce bulunduğumuz yerin yakınında meydana gelen bir kazayı hatırlayalım, 

bu vaka çalışmamız olacak. 

Tkibuli – Gürcistan’daki bu şehirde ölüme alışıldı 

  

2. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

Gürcistan’daki madenlerde yaşanan güvenlik problemleri 

2011 yılından buyana Mindeli madeninde meydana gelen çeşitli kazalarda on altı madenci 

hayatını kaybetmiştir. Madencilerin öldüğü ve yaralandığı son benzer kaza bu yıl (2018) 

meydana geldi.  
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3. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın. 

 

Gürcistan Başbakanına göre, Tkibuli’deki Mindel maden ocağı kapatılacak. 

"Gürcistan hükümeti vatandaşlarının hayatını daha fazla riske atmayacak!"  

“Soruşturma başladı ve bütün sorumlular yasalar çerçevesinde azami ölçüde 

cezalandırılacak”;   

“Adli soruşturma ve teknik bilirkişi incelemesi tamamlanana kadar maden ocağında çalışma 

yapılmayacak.”  

Nisan ayında aynı Tkibul madeninde tavan çökmesine bağlı olarak 6 madenci hayatını 

kaybetti.   

Soruşturma, madencilik, inşaat ve diğer işlerdeki güvenlik kurallarının ihlaliyle ilgili Madde 

240 kapsamında başlatılmıştır.  

4. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

Gürcistan’ın Imereti Bölgesinde, bir diğer deyişle Tkibuli ve Chiatura şehirlerinde bulunan 

madenler birçok madencinin yaşamına mal olmuştur.   

İstatistikler oldukça ürkütücüdür.  Son 85 yılda Chiatura madeninde 500’den fazla kişi 

hayatını kaybetmiştir. Bu kötü ölüm istatistiklerine rağmen, kazı çalışmaları sırasında 

Chiatura’daki maden işletmesindeki çalışma koşullarının tartışmaya açılması başta iş 

bulmaya gelindiğinde alternatifsiz olması gibi birçok faktöre bağlı olarak engellenmiştir. Yerli 

halk, madenlerin bölgede son derece sınırlı sayıda olan işyerlerinin çok büyük çoğunluğunu 

oluşturduğunu ve yerli halkın çoğu için hemen hemen tek geçim kaynağı olduğunu 

belirtmektedir.     

  

5 İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek).  
● Madenciler için Zorunlu Eğitim Programları; 
● Simülasyonla Önleme; 
● Dinamit Atma Ruhsatı; 
● Güvenlik Mevzuatı; 
● Teknolojik Standartlar; 
● Kişisel Koruyucu Ekipmanlar; 
● İşletme Altyapısı; 
● Patlayıcılar; 
● Basın Özgürlüğü ve Kamuoyu Endişesi. 
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6. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın. 

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Tiflis’in yaklaşık 200 kilometre 

batısındaki Tkibuli’deki Mindeli madeninde son kazanın 16 Temmuz 2018 gibi yakın bir 

tarihte meydana geldiği belirtilmiştir.     

Bakanlığa göre, tünelde meydana gelen çökmeye bariz olarak metan gazı patlaması yol 

açmıştır. 

Bakanlık, güvenlik standartlarının ihlal edilip edilmediğini tespit etmek için soruşturma 

başlatıldığını ifade etmiştir. Nisan ayında aynı madende meydana gelen kazada altı madenci 

ölmüş ve altı madenci de yaralanmıştır. Maden kazaları, madenlerin finansmanının 

genellikle yetersiz olduğu ve eski ekipmanların kullanıldığı eski Sovyetler Birliği döneminde 

çok yaygındı.  

  

 
 

Sonuç  
Maden şirketleri güvenlik ekipmanlarına ve güvenlik eğitimlerine milyonlar harcamaktadır. 

Bütün eğitimlerine rağmen, bazı kazalar kaçınılmazdır. Ancak, tekrarlanan kazalar güvenlik 

ve sağlık görevlileri için kâbus olmaya devam etmektedir.   

 

Vaka çalışması I- Akdeniz Üniversitesi 

1. Kısa bir süre önce bulunduğumuz yerin yakınında meydana gelen bir kazayı hatırlayalım, 

bu vaka çalışmamız olacak. 

Yağmur Antalya’da felakete dönüştü 

 

2. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

Akdamlar-Antalya’da Meydana gelen Sel 2003 

Şiddetli yağış (423 kg/m2) Antalya-Türkiye’de Boğaz Çayı’nın taşmasına yol açtı. Bu olay 

Antalya şehir merkezine 15 km mesafede Akdamlar köyünün yakınında meydana geldi. 

Selde Boğaz Çay’ındaki köprü yıkıldı, köyle bağlantıyı sağlayan yol tahrip oldu ve kurtarma 

ekipleri yardım içi karadan köye ulaşamadılar. Köyde oturanlar evlerinde mahsur kaldılar. Bu 

yüzden, bazı insanlar panikle evlerinden kaçmaya çalışırken sel sularına kapıldılar.     

Toplam 7 kişi hayatını kaybetti ve 300’den fazla ev hasar gördü. Buna ilaveten, 500 hektar 

tarım arazisi selden zarar gördü ve 120 çiftlik hayvanı telef oldu. Felaketin toplam maliyeti 

33 trilyon Türk Lirasını aştı.     

 

3. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın. 
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Selden sonra, Antalya valiliği ileride olabilecek taşmalara karşı nehir yatağını bütün 

Antalya’nın etrafında genişletti. Bunun yanı sıra, Akdamlar Köprüsü güçlendirildi. Türk 

hükümeti ilave iyileştirme işleri için fon tahsis etti.   

 

4. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

2003 yılında yaşanan sel felaketiyle ilgili özel bir inceleme yapılmamıştır. Ancak yerel halk 

Antalya ili Sivil Savunma Teşkilatı ve İtfaiye Müdürlüğünün ihmali bulunduğunu 

tartışmaktadır.  Bu konu yerel gündemde yerine korumaktadır ve yerel basın haberlerinde 

bu konuya yer vermektedir.  

5. İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek).  

Ülke seviyesinde stratejik felaket yönetimi planı hazırlanmalıdır. Buna ilaveten, planın yerel 

seviyede uygulamaya konulması gerekmektedir. Bu noktada, benzer felaketlerin etkilerini 

azaltmak için koruma faaliyetleri felaket sırasında ve sonrasında yapılan felaket planlarından 

daha fazla önem kazanmaktadır. Bu çerçevede belirlenen bazı koruyucu faaliyetler 

aşağıdakileri içermektedir;       

● Gerçek zamanlı hava koşullarıyla bağlantılı erken uyarı sistemleri gibi Antalya’da yaşayan 

insanların güvenliğinin arttırılması.     
● Doğal afetlere karşı şehirdeki yapıların izlenmesi ve kontrol edilmesi. Özellikle nehir 

yataklarının yakınına uygun olmayan şehir yapılarının inşa edilmesine izin verilmemesi.  

● İnsanların yerleşim bölgelerinde yaygın olarak görülen felaketlerle ilgili farkındalığını 

arttırmaya yönelik teorik ve uygulamalı faaliyetler.     

 

6. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın. 

Antalya’daki sel felaketleri konusunda yayınlanmış spesifik dokümanlar bulunmaktadır. 

Ancak, Türkiye’deki doğal afetlerle ilgili olarak çok sayıda doküman yayınlanmıştır. Buna 

ilaveten birçok elektronik kaynağa serbest erişim bulunmaktadır. Bu şekilde, acil durumlarla 

ilgili farkındalığı arttırmak için insanlar e-kitaplar, bilimsel dokümanlar, sunumlar ve doğal 

afetlerle ilgili kanunlar ve yönetmelikler, vs. gibi çok çeşitli elektronik kaynağa 

erişebilmektedir. Aşağıda bazı kuruluşların web siteleri listelenmiştir:     

https://afadem.afad.gov.tr/  

https://www.afad.gov.tr/ 

https://www.antalya.bel.tr/birimler/itfaiye-dairesi-baskanligi#brosurler 

http://www.icisleriafad.gov.tr/dogal-afet-nedir-ve-afetlerin-zellikleri 

 

https://afadem.afad.gov.tr/
https://www.afad.gov.tr/
https://www.antalya.bel.tr/birimler/itfaiye-dairesi-baskanligi#brosurler
http://www.icisleriafad.gov.tr/dogal-afet-nedir-ve-afetlerin-zellikleri
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Vaka çalışması II- Akdeniz Üniversitesi 

1. Kısa bir süre önce bulunduğumuz yerin yakınında meydana gelen bir kazayı hatırlayalım, 

bu vaka çalışmamız olacak. 

Van’da Çifte Deprem 

  

2. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

Van Depremi 2011 

 Van Türkiye’nin doğusunda bulunan bir şehirdir. İran’la sınır komşusudur. Van alan 

itibariyle 6ınci büyük ildir (19.069 kilometrekare). Şehrin nüfusu 1.106.891 kişidir ve Doğu 

Anadolu Bölgesinin en kalabalık şehridir.    

Yıkıcı deprem Van’ı 23 Ekim 2011 tarihinde vurdu. Deprem 7 büyüklüğündeydi (Richter 

ölçeğine göre). Bunu 9 Aralık 2011’de ikinci bir deprem izledi (5.7 büyüklüğünde). “Ulusal 

Deprem İzleme Merkezine” göre, deprem sırasında açığa çıkan enerji miktarı devasaydı. 

Açığa çıkan enerji, artçı sarsıntılar da dahil olmak üzere 37 atom bombası gücüne eşitti. 

Birinci depremde 604 ikici depremde 40 kişi hayatını kaybetti. 1966 kişi yaralandı. Yapıların 

%77’si hasar gördü.        

3. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın. 

SAR ekipleri ilk saatlerde 96 deprem enkazına müdahale etti. 

Depremzedelere yemek vermek üzere 11 merkez oluşturdu günde 

150.000 yemek verildi. 6 seyyar hastane kuruldu ve 14 mobil sağlık 

kliniği ve 2 mobil eczane bölgeye sevk edildi. Psiko-sosyal destek 

hizmeti vermek üzere bölgeye 200’den fazla personel gönderildi.  

 

4. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

Felaket sonrasındaki güncel sosyoekonomik ve psikolojik durumla ilgili bazı incelemeler 

yapılmıştır. Hükümet ayrıca Türkiye’de yaşanan iki büyü depremle (Marmara 1999 ve Van 

2011) ilgili karşılaştırmalı bir çalışma yaptırmıştır. SAR faaliyetleri, psiko-sosyal hizmetler, 

Konut hizmetleri, Ekonomik yapı, İletişim ve Altyapı hizmetlerinde bazı farklılıklar olduğu 

rapor edilmiştir.         

İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek). 

  

Van depreminden sonra çok sayıda bilimsel rapor ve doküman hazırlanmış ve 

yayınlanmıştır. Bu raporlar Van’da yaşanan felakete odaklanmıştır. Bu çalışmaların amacı 

ileride yaşanabilecek benzer felaketler için önlem alınmasına yardımcı olmaktır. 
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5. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın. 

Depremden sonra hazırlanan ve yayınlanan bazı raporlar aşağıda belirtilmektedir:  

https://www.afad.gov.tr/tr/25300/Van-Raporlari 

 

Vaka çalışması III- Akdeniz Üniversitesi 

1. Kısa bir süre önce bulunduğumuz yerin yakınında meydana gelen bir kazayı hatırlayalım, 

bu vaka çalışmamız olacak. 

Antalya’da orman yangını 

  

2. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

Antalya-Taşağıl’da orman yangını 2008 

 Antalya Türkiye’nin en popüler şehridir. Şehri her yıl 10 milyondan fazla turist ziyaret 

etmektedir. Şehrin nüfusu 2 milyonun üzerindedir. Orman yangının meydana geldiği Taşağıl 

Antalya’nın 49 km kuzey doğusundadır. Bu belde Köprülü Kanyonu Milli Parkı ile bilinmektir. 

Köprüçay Nehri boyunca 14 km uzunluğundaki kanyonun maksimum yüksekliği 400 metreye 

ulaşmaktadır. Selge antik kenti ve Bozburun Dağı milli parkın sınırları içindedir. Köprülü 

Kanyon Milli Parkı kızılçam, karaçam, sedir, köknar, meşe türleri ve yabani zeytinden oluşan 

çok zengin bir floraya sahiptir. Park ayrıca küçük Asya’nın en geniş servi ormanını da 

barındırmaktadır.          

  

31 Temmuz 2008 tarihinde Taşağıl’da yıkıcı bir orman yangını 

çıktı. Yangın, Antalya’da meydana gelen en büyük ve en yıkıcı 

yangındı ve Türkiye tarihinin ikinci en büyük orman 

yangınıydı.   

Orman yangını 31 Temmuz 2008’de başladı ve bir hafta 

sürdü. Yangın ilk 2 saat içinde 20 kilometre genişliğinde ve 15 

km uzunluğunda bir alana yayıldı. Ve 6 gün sonra kontrol 

altına alınabildi. Bu süre zarfında 16.000 hektardan fazla 

orman alanı yandı. Dört köy boşaltıldı ve 2 mahalle tamamen yandı. Yangından 25.000’den 

fazla kişi etkilendi. Bölgeye 2 gün boyunca elektrik ve içme suyu verilemedi.   

  

3. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın.  

İlk itfaiye ekibi yangına 16 dakika içinde müdahale etti. 500’den fazla orman işçisi ve 2000 

gönüllü yangın söndürme faaliyetlerine katıldı. 6 helikopter, 5 yangın söndürme uçağı, 100 

arazöz ve 250 itfaiye aracıyla yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı.    

  

4. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

https://www.afad.gov.tr/tr/25300/Van-Raporlari
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Orman yangını bölge sakinlerinin yaşamlarını çok etkiledi, bazı çiftlikler tamamen yandı. 

Ancak yangının en büyük etkisi çevreye oldu. Bölgedeki habitat değişti.    

İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek). 

Orman yangınından sonra çok sayıda bilimsel rapor ve doküman hazırlanmış ve 

yayınlanmıştır. Bu raporlar Taşağıl’daki yangına odaklanmıştır. Bu çalışmaların amacı ileride 

yaşanabilecek benzer felaketler için önlemlerin alınmasına yardımcı olmaktır. 

  

5. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın. 

Taşağıl orman yangınından sonra hazırlanan ve yayınlanan bazı raporlar aşağıda 

listelenmiştir:  

http://eski.ormuh.org.tr/arsiv/files/31082008_AntalyaSerikTasagilYanginiRaporu.pdf  

http://karok3.artvin.edu.tr/III.Cilt/(1270-1279).pdf  

http://www.dogankantarci.com/tasagil-serik-antalya-orman-yangini-31-7-2008-4-8-2008-

ve-yangin-sonrasi-ongorulen-islemler-uzerine-ekolojik-degerlendirmeler/  

 Vaka çalışması 1 – Falchi della Rovere 

1. Kısa bir süre önce bulunduğumuz yerin yakınında meydana gelen bir kazayı hatırlayalım, 

bu vaka çalışmamız olacak. 

 BAŞLIK: Dans eden Dünya 

  

2. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

 24 Ağustos, 30 Ekim (2016) ve 18 Ocak (2017) arasında İtalya yarımadasında 4 Bölge 

(Abruzzo, Lazio, Marche ve Umbria), 10 Şehir ve 140 Belediyeden oluşan yaklaşık 8000 

kilometrekarelik bir alanı etkileyen bir dizi olağanüstü sismik olay meydana geldi. Yaklaşık 

600,000 kişi bu sismik olaylardan etkilendi ve bunların yaklaşık 2/3’ü Marche bölgesindendi. 

Toplam 299 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. 

  

3. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın. 

Müdahaleler, etkilenen bölgede Sivil Koruma yapılarının ulusal koordinasyon birimi olan 

DI.COMA.C (Komuta ve Kontrol Departmanı) tarafından yapılan plana göre yönetilmiştir. 

Di.Coma.C. bünyesinde, uygulanacak olan faaliyetlerin belirlenmesine katılımı ve acil 

durumdan etkilenen bölgelere yapılan operasyonel müdahalelerin homojen olmasını 

garanti etmek üzere ilgili bölge yönetimlerini temsil eden Lazio, Marche, Umbria ve Abruzzo 

Bölgelerindeki sivil koruma yapılarıyla irtibata geçilmiştir.   

  

http://eski.ormuh.org.tr/arsiv/files/31082008_AntalyaSerikTasagilYanginiRaporu.pdf
http://karok3.artvin.edu.tr/III.Cilt/(1270-1279).pdf
http://www.dogankantarci.com/tasagil-serik-antalya-orman-yangini-31-7-2008-4-8-2008-ve-yangin-sonrasi-ongorulen-islemler-uzerine-ekolojik-degerlendirmeler/
http://www.dogankantarci.com/tasagil-serik-antalya-orman-yangini-31-7-2008-4-8-2008-ve-yangin-sonrasi-ongorulen-islemler-uzerine-ekolojik-degerlendirmeler/
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4. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

Depremden birkaç saat sonra, bütün Ulusal Sivil Koruma Hizmetleri harekete geçirildi. 

100’den fazla sahada, toprak kaymaları ve çığ olaylarıyla ilgili incelemeler yapıldı. Yapılan 

incelemeler tehlikeli durumlarla mücadele etmek için gerekli önlemlerin alınmasını ve 

bölgede halkın önleyici tedbir olarak tahliye edilmesinden trafiği normal haline döndürmek 

için gereken acil müdahalelere kadar acil durum müdahaleleriyle ilgili faaliyetlere devam 

edilmesini mümkün kıldı. Sivil Koruma Departmanı tarafından aynı zamanda uydu 

görüntüleri alınıp üzerinde çalışma yapılarak yürütülen bölgeyi izleme faaliyeti de 

uygulamaya kondu. Bölgelere ahırlar, ambarlar ve yiyecek depolamak için geçici yapıları inşa 

etme görevi verildi.  Bölgeler bunun dışında valilerle mutabık kalarak çiftçilerin işlerinden 

uzak kalmamaları için geçici kırsal konutların yapımıyla ilgili ihtiyaçların belirlenmesine 

yönelik düzenlemeler yaptı.    

 

5. İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek).  

Bu katastrofik olayla ilgili olarak, 19 Ocak 2010 tarihli, 3843 sayılı Başbakanlık 

Kararnamesiyle (O.P.C.M), Madde 11’de kullanıma tahsis edilen fonlarla uygulamaya 

konulacak olan etkili koruyucu önlemlerle ilgili genel amaçları ve kriterleri belirlemek üzere 

deprem risk uzmanlarından oluşan bir Komisyon kuruldu. Komisyon tarafından belirlenen 

amaçlar özellikle, inşaat yapımına uygun yerlerin seçimi için sismik mikrobölgeleme 

çalışmaları ve yapıları güçlendirilmek veya yapıların depreme dayanıklılığını arttırmak için 

doğrudan ekonomik katkıda bulunarak özel yapılara yapılan müdahaleler gibi yalnızca son 

yıllarda geliştirilen az sayıdaki önlemler ve müdahalelerle deprem riskinin azaltılmasıyla 

ilgilidir. Sismik izleme Ulusal Jeofizik ve Volkan Bilimi Enstitüsüyle (INGV) iş birliği içinde 

yürütüldü.             

6. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın. 

Sivil Koruma Departmanı hasarı azaltmak için depremden önce, deprem sırasında ve 

deprem sonrasında yaptığı  faaliyetler hakkında halkı bilgilendirmek için (sadece yetişkinler 

için değil aynı zamanda her seviyede öğrenciler için hazırlanan broşürlerle) sürekli olarak 

çalışır; aşağıdaki siteleri ziyaret ediniz:    

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SCH_IoNonRischioDPC2012.

pdf 

http://iononrischio.protezionecivile.it/ 

  

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_sismico.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SCH_IoNonRischioDPC2012.pdf
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/SCH_IoNonRischioDPC2012.pdf
http://iononrischio.protezionecivile.it/
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Vaka çalışması 2 – Falchi della Rovere 

1. Kısa bir süre önce bulunduğumuz yerin yakınında meydana gelen bir kazayı hatırlayalım, 

bu vaka çalışmamız olacak. 

 

Küçük nehrin büyük sorunları/ Senigallia Seli 2014 

 

 

 

2. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

Bu vaka çalışması, 2014 Mayıs’ında Senigallia 

şehrini ve banliyölerini vuran sel felaketi 

hakkındadır.  

2-4 Mayıs 2014 tarihlerinde, Marche bölgesinde 

çeşitli vakalarda güçlü fırtına özelliğinde olduğu 

varsayılan şiddetli yağış aldı. Yağmur hidrometrik 

seviyelerde, özellikle de bölgenin daha küçük olan 

havzasında önemli yükselişe ve ardından sele yol 

açtı. En büyük etki, Misa nehrinin kentsel 

bölgenin büyük kısmını, özellikle de merkezin bir 

kısmını ve nehrin yukarı kesimlerini sular altında 

bıraktığı Senigallia’da görüldü.    

2 Mayıs’taki yağıştan önce toprağın 

doymasına yol açan çok yağmurlu bir 

dönem yaşanmış ve dolayısıyla da toprağın 

suyu emme kapasitesi azalmıştı. Olaydan 

önceki ilk otuz günlük dönemde tüm bölge 

bol miktarda yağış almış ve bölgenin 

güneyindeki iç kesimlere de çok yağmur 

yağmıştı. Bölgenin aylık yağış ortalaması 

99 mm’dir. Aşağıdaki şekilde 2 Nisan ile 1 

Mayıs 2014 tarihleri arasındaki (bu tarihler 

dahil) dönemdeki yağış seviyeleri görülmektedir.   

Birkaç saat içinde hidrometrik seviye yükseldi ve şekilde görüldüğü üzere, seviye 1.5 

metreden 6 metrenin üzerine çıktı.  

Misa nehri havzası ayrıca, ani su baskınlarına, sellere ortam hazırlayan geçirimsiz kaya 

özelliğindedir.   

 

3. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını 

belirtin ve bu planları kısaca açıklayın. 

İtalyan Sivil Koruma kurumuna göre, her belediye kendi bölgesinde 

bulunan her risk için Agustus Yöntemi olarak adlandırılan standart 

 



    

35 

 

yöntemi uygulayarak bir acil durum planı hazırlar. Senigallia’nın da diğer İtalyan belediyeleri 

gibi bir risk planı, özellikle de hidrolojik risklerle ilgili bir planı vardır. Plan üç bölüme 

ayrılmaktadır:     

-Genel bölüm (müdahaleleri yönetmek için bölge ve bölgedeki yapılarla ilgili bilgiler) 

-Planlama özellikleri (acil durumlarla mücadele eylemleri) 

-Müdahale modeli (sorumluluklar, bilgi alışverişi).  

 

4. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

Üç kişi hayatını kaybetti, 15.000’den fazla kişi selden mağdur oldu, elli sektörü kapsayan 

birçok temel hizmet binası (okullar, bankalar, süpermarketler, klişeler, sağlık merkezleri),  

ağır hasar gördü, 180 milyon Euro zarar, 5000’den fazla evi sel bastı, 1500 kişi her şeyini 

kaybetti, otomobiller, ev eşyaları, mobilyalar ve kişisel eşyalar dahil 5000 ton atık.   

5. İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek).  

Sivil Korumanın yağış ölçümü ve hidrometrik verileri tespit etmek için komple bir izleme 

sistemi bulunmasına rağmen, olay gerçekten çok aşırıydı; esasen nehir birçok yerde 

kıyılarını/setlerini yıkmıştı. Bazı yerlerde nehir kıyısı önemli bir sorun teşkil eden tilki ve 

kunduz dişleriyle zayıflamıştı. Problem iki şekilde çözülebilirdi: yapısal önlemler (torak setin 

güçlendirilmesi) ve yapısal olmayan önlemler (insanların bilgilendirilmesi). 

6. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın.  

İtalyan Sivil Koruma kurumuna göre, hidrolojik acil durumla ilgili aşamalar şunlardır: 

-Uyarı 

-Ön alarm 

-Alarm 

-İnsanların kurtarılması 

-Normal koşullara geri dönme. 

 

Vaka çalışması 3 – Falchi della Rovere 

1. Kısa bir süre önce bulunduğumuz yerin yakınında meydana gelen bir kazayı hatırlayalım, 

bu vaka çalışmamız olacak. 

 Rigopiano çığ felaketi, 18 Ocak 2017’de Abruzzo bölgesine bağlı Farindola kasabasında 

Rigopiano’da meydana geldi. Yukarıdaki zirveden kopan çığ Rigopiano – Gran Sasso Resort 

oteline düştü ve yirmi dokuz kişinin ölümüne yol açtı. Bu, 1916 yılından buyana İtalya’da ve 

1999 yılından buyana Avrupa’da çığın sebep olduğu en ağır trajedidir.   
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2. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

 “ÖLÜMCÜL TUZAK” 

  

3. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın. 

Abruzzo Bölgesinde, 18 Haziran 1992 tarihli 47 no.lu Bölge kanununa göre, çığ risklerinin 

doğrulanmasıyla ilgili prosedürler tanımlanmıştır. Madde 2’de düzenli aralıklarla 

güncellenecek olan çığ tehlikelerini belirleme planının detayları saptanmıştır. Bu tehlikeye 

maruz kalan alanlarda her türlü insan müdahalesi geçici olarak durdurulmuştur.    

 

4. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

2017 yılının Ocak ayının başından beri İtalya’nın orta kesimi, şiddetli kar yağışının 

etkisindeydi, özellikle de Apenin dağlarında kar kalınlığı beş ayak yüksekliğe ulaşmış ve 

karayolu ağı ulaşımının yeterli olmamasına bağlı olarak bir çok meskun yerle bağlantı 

kesilmiş ve elektrik şebekesinde arızalar meydana gelmişti. 17 ve 18 Ocak 2017 tarihinde, 

ulusal kar ve çığ tespit hizmetleri Maiella ve Gran Sasso’da 1:5 ölçeğine göre 4. Seviye 

tehlike uyarısı verdi. 18 Ocak sabahı meydana gelen 5.0 büyüklüğünde üç sismik sarsıntı 

İtalya’nın orta kesimini etkileyen Amatrice depreminin artçı sarsıntılarına dayandırıldı; bu 

sırada otelle vadi arasındaki tek yol şiddetli kar yağışıyla kapanmıştı ve hatırlatmalara ve 

çağrılara rağmen, yolu açmak ve insanların binadan boşaltılmasını sağlamak için kar 

temizleme aracı bulunmuyordu.         

Öğleden sonra 14:33’de yeni tektonik hareketler meydana geldi ve Gran Sasso’nun doğu 

sırasının tepesindeki yamaçtan büyük bir kar ve moloz çığı koparak daha önce düşen çığların 

oluşturduğu moloz ovasında kurulmuş olan ve eski Mouse Evi müştemilatını temsil eden 

Rigopiano otelinin üzerine düştü.   

Çığ otelin üzerine düştü, otelin duvarlarını yıktı ve oteli eski yerine göre tepeden on metre 

aşağıya sürükledi. Trajediden sonra, ilk çağrıda çığın saat 17:40’da düştüğü belirtildi: bu, 

kurtarma amirlerini uyaran ve ilk baştaki kuşkularını gideren bir otel çalışanının patronuna 

yaptığı çağrıydı. Bu şüpheci yaklaşım nedeniyle, acil durum hizmetleri ancak 19:30 ve 20:00 

saatleri arasında yola çıkmış ve yıkıma uğrayan alana ulaşmakta zorluk yaşamışlardır. 

Trajedinin yaşandığı anda otelde, 28’i otel müşterisi, 4’ü çocuk, 12’si otel personeli olmak 

üzere 40 kişi vardı, şiddetli kar yağışı nedeniyle içeride mahsur kalmışlardı. Cep telefonlarını 

kullanarak tehlikeye dikkat çektiler. İlk gelen çağrılar Pescara prefecture tarafından 

güvenilmez bulunduğu için (otel müdürünün aldığı açık ve net olmayan bilgiler, yaptığı son 

konuşmaya dayanarak ne olduğunun farkına varmaması ve kendisinin bir başka yerde 

olması sebebiyle), acil durum hizmetleri saat 19:30’dan sonra harekete geçmeye hazır hale 

geldi. Kesintisiz yağan kara bağlı olarak iletişim yolları kesildiği için kurtarma ekipleri otele 

ancak sabah 4:00 sularında ulaşabildi. Arama başladı, ilk kurban bulundu. Acil durum 

araçları ancak 12:00 sularında otele ulaşabildi. 20 Ocak’ta saat 12:00 civarında ve arama 

çalışmaları başladıktan 30 saat sonra mutfak alanında 6 kazazedeye ulaşıldı, bir kazazedenin 

yardımı sayesinde tavan arasındaki kişiler sağ kurtuldu. Beşi yetişkin ve dördü çocuk olmak 
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üzere dokuz kazazede sağ olarak kurtarıldı; son kazazedeler çığ düştükten 58 saat sonra 

çıkarıldılar. Binada olduğu bilinen 40 kişiye ulaşıldığında arama çalışmaları 26 Ocak’ta 

sonlandırıldı, sonuç olarak 29 kişi hayatını kaybetti ve 11 kişi sağ olarak kurtarıldı. 

Kurbanların yanı sıra, felaket ardında kaldırılması gereken sekiz bin ton enkaz artı iki 

binadan fazla ağaç bıraktı. 

  

5. İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek). İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi 

olaylardan kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri 

kullanarak üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, 

psikolojik destek).  

1999’da yapılan bir incelemede otelin tehlikeli bir bölgede inşa edildiğine dikkat çekilmiş 

ancak bu durun restorasyon çalışmalarını etkilememişti ve belki de bina 1936 yılına kadar 

uzanan, daha önceki çığ molozlarının üzerine inşa edilmişti.  

  

6. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın.  

 2012 yılına kadar Abruzzo bölgesindeki çığ tehlikeleri çok iyi biliniyor olsa da ve böyle bir 

sorunla karşılaşılacağına muhakkak gözüyle bakılsa da hiçbir şey yapılmamıştır. 1959 yılında 

benzer bir olay olmuştur: dolayısıyla bu bir daha olmayacak bir olay olarak görülemez, 

geçmişten ders alınmalıdır! İleriye dönük olarak ise, çığ Komisyonu otellerin, yolların ve 

Rigopiano’daki otopark alanlarının güvenliğini garanti etmek içi kesin bilgiler vermelidir.   

 

Vaka çalışması I -OIKO.POLI.S 

1. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

Geri dönüşüm Malzemeleri Ayırma Tesisi (RMSC), Nea Zoi, Aspropyrgos alanında yangın, 6 

Haziran 2015. 

Yangının bizzat kendisinin yarattığı sonuçların yanı sıra, siyah kirletici bir bulut olayın 

meydana geldiği yerin etrafındaki geniş bir alana rüzgarla yayıldı. 

İtfaiye yangının RMSC’nin civarındaki kuru otların tutuşmasından kaynaklandığını ifade 

ederken yerel halk yangının kasten çıkarıldığından söz etmektedir.    

 

2. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın. 

Bölgede güçlü bir itfaiye hizmeti bulunmaktadır. 25 araç ve 50 itfaiyecinin yangın söndürme 

çalışmalarına katıldığı ve yangının yayılmasını önlemek için buldozerlerle yangın emniyet 

şeritleri oluşturulduğu bilgisi alınmıştır.   
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3. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

Mevcut mevzuata göre, özellikle katı atıklar toplanmalıdır ve acil durum planları olmalı ve 

düzenli aralıklarla test edilmelidir. 

Ancak, meydana gelen olayı araştıran Devlet Çevre Müfettişlerine göre, RMSC bir yandan 

yoğun ve ağır kirliliğe ve çevrenin bozulmasına yol açan kontrolsüz atık boşaltım sahası 

olarak çalışırken, öte yandan yangınların yarattığı katastrofik sonuçların olasılığını 

arttırıyordu. 

 

4. İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek). 

Mevcut mevzuatın ve fabrikanın üretim yönetmeliklerinin uygulamaya konulduğu ve aynı 

zamanda yetkililerin kontrolü altında beklenmedik durum planlarının usulüne uygun olarak 

uygulandığı yetkililer tarafından sistematik olarak izlenmelidir.   

Kurtarma ekiplerinin ve gönüllülerin olaydan sonra gösterdikleri çabaların, ne kadar etkin 

şekilde gerçekleştirilmiş olursa olsun, felaketin ve sonuçlarının üstesinden gelmek için 

yeterli olmadığı görülüyor.    

 

5. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın.  

Olay sırasında OIKO.POLI.S. ve NATUREFRIENDSGREECE sivil koruma faaliyetlerine dahil 

olmamalarına rağmen, bloglarında yayınladıkları bilgilerle, makalelerle, bağlantılarla, vs. 

doğal afetlerin maliyetini azaltmak amacıyla vatandaşların ve yetkililerin duyarlılığını 

arttırmaya çalışmışlardır.    

(  http://xpolis.blogspot.gr/2015/07/5.html -   

http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2015/06/130.html) 

 

Vaka çalışması II-OIKO.POLI.S 

1. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

15 Kasım 2017’de Batı Attika bölgesinde meydana gelen su baskınları.  

Sel, Mandra ve Nea Peramos kasabalarında çok etkili oldu ve 24 kişinin trajik kaybıyla son 40 

yılda Yunanistan’da yaşanan en ölümcül sel felaketi haline geldi.        

Kentsel yerleşim yerlerinin geliştirilmesi ve aynı zamanda yolların, otobanların ve 

demiryollarının akarsulara dik olarak inşa edilmesi su baskını olan bölgenin çevresini tarif 

edebilir.    

http://xpolis.blogspot.gr/2015/07/5.html
http://naturefriends-gr.blogspot.gr/2015/06/130.html
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2. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın. 

İçişleri Bakanlığı Sivil koruma Genel Sekreterliği, yürürlükteki mevzuata dayanarak, 2008 

yılından bu yana, risk ve tehlike yönetimiyle ilgili talimatları ve planları ve aynı zamanda 

yetkili kurumların sorumluluklarını içeren bir doküman hazırlamakta ve yayınlamaktadır. 

Muhtemelen, talimatları ve mevzuat gerektiği gibi uygulanmamıştır.      

  

3. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

Andreadakis ve meslektaşlarına göre (2018)*, Pateras dağının yamacındaki küçük bir alanda 

(18 km x 4 km’lik bölge) 8 saatte 300 mm’ye ulaşan (sadece 3 saatte 200 mm) orografik 

etkili şiddetli konvektif fırtına civar havzalarda (çok büyük miktarda çamurla birlikte) ani su 

baskınına yol açmıştır.   

Özellikle Nea Peramos vadisinden aşağıya, akarsuyun akışı yönüne hemen hemen dik olarak 

geliştirilmiş olan Mandra kasabasının düz arazisine doğru akan akarsular taşarak katastrofik 

sonuçlara yol açtı.   

Bunun yanı sıra, karayollarının (eski Ulusal Karayolu ve aynı zamanda modern otobanlar) ve 

demiryolu hatlarının (eski ve modern) akarsulara hemen hemen dik olarak yapılmış 

olmasının düzgün akışın kesilmesine yol açtığı tahmin edilmektedir.    

  

4. İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek).  

Mevcut mevzuatın ve talimatların yetkili makamlar ve aynı zamanda yerel halk (bireyler ve 

kuruluşla) tarafından uygulanması sistemik olarak izlenmelidir. 

Eski altyapının (örneğin, artık kullanılmayan ve sel sularıyla bazı bölümleri tahrip olmuş 

Corinth’e giden eski demiryolu hattı gibi) sökülmesi ve jeomorfolojik yapının mümkün 

olduğunca eski konumuna gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Akarsu yollarını doğrudan 

engelleyen bütün yapılar kamulaştırılmalıdır.   

Ayrıca vatandaşların hazırlanması ve uzmanların kontrolü altında psikolojik destek verilmesi 

için beklenmedik durum planları ve olay sırasında ve olaydan hemen sonra uygulanması 

gereken faaliyetlerle ilgili olarak düzenli aralıklarla alıştırmalar yapılması gerektiğine 

inanıyoruz.   

  

5. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın. 

Yukarıda belirtilen sonuçların ve görüşlerin OIKO.POLI.S. bloğunda ve sosyal medyada 

yayınlanmasının ve dağıtılmasının yanı sıra, yerel halkı (yaşlıları ve gençleri) sivil koruma 

uzmanlarının iş birliğiyle hazırlanan sunumlarla (olay öncesinde-sırasında ve sonrasında) ve 

atölye çalışmalarıyla bilgilendirmeyi planlıyoruz.  
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* Andreadakis E., Diakakis M., Nikolopoulos E.I., Spyrou N.I., Gogou M.E., Katsetsiadou N.K., 

Deligiannakis G., Georgakopoulos A., Antoniadis Zacharias, Melaki Maria, Lekkas E., 

Kalogiros J. (2018) Mandra, Yunanistan’da Kasım 2017’de yaşanan sel felaketinin özellikleri 

ve etkileri.  Jeofizik Araştırma Özetleri Cilt 20, EGU2018-12215, EGU Genel Kurulu 2018, 

Viyana, 8 Nisan. 

  

Vaka çalışması III-OIKO.POLI.S 

1. Vaka çalışmasına bir başlık verin ve olayı (kategori, tarih, sonuçlar, vs.) ve meydana 

geldiği ortamı (biyocoğrafya-doğal) kısaca açıklayın. 

23 Temmuz 2018’de Attika’nın doğu kıyısında bulunan Mati kasabası ve tatil köyünde çıkan 

kontrol edilemeyen yangınlar  

Yangınlar Penteli dağının doğu tarafında başlamış ve kuvvetli rüzgâra bağlı olarak hızla 

doğuya doğru yayılmış ve 100 civarından insanın trajik kaybına yol açmıştır. Ayrıca, çok 

sayıda yaralı (200 civarında) hastaneler kaldırılmış (bazıları hayatını kaybetmiş) ve evlerde, 

arabalarda, vs. çok büyük hasar meydana geldiği kaydedilmiştir.      

Bu, orman ve yerleşim yerlerinin bir arada bulunduğu karma bölgede çıkan ve kuvvetli 

rüzgarla çok hızla yayılan tipik bir yangın vakasıdır (vahşi doğa kent arayüzü).   

  

2. Olaya bağlı olarak olayla ilgili müdahale planlarının olup olmadığını belirtin ve bu planları 

kısaca açıklayın. 

Bakanlığı Sivil koruma Genel Sekreterliği tarafından dağıtılan Sivil korumayla ilgili risk ve 

tehlike yönetimine ve aynı zamanda yetkili kurumların sorumluluklarının ilişkin planların ve 

talimatların bulunmasına rağmen, yangının hızla yanal olarak yayılması muhtemelen geç 

uyarının başlıca sebebidir ve bu da kurban sayısının artmasına sebep olmuştur.  

  

3. Çoklu bilgi kaynaklarını kullanarak kazayla/olayla ilgili ayrıntılar (insan müdahaleleri, ilgili 

mevzuat, çevresel etki, vs.) hakkında bir araştırma yapın. 

Atina Ulusal ve Kapodistriyan Üniversitesi Jeoloji ve Jeolojik Çevre Bölümünden bir 

araştırma ekibine göre, ağırlıklı olarak yüksek ve çok katlı binalar etkilenirken, zemin ve 

bodrum katlardaki evler daha az etkilenmiştir, bu da tipik son derece hızlı yayılan ve kontrol 

altına alınamayan orman yangını örneğidir.    

 

Aynı ekip tarafından yapılan saha araştırmasında çatı, pencere ve diğer bölümlerinde 

tahribata katkıda bulunan hassas parçaların olduğu evlerin yapısındaki zayıf noktalar 

belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, yerleşim yerlerinin kentsel planlaması (dar sokaklar, 

çıkmazlar, uzun bina blokları, vs.) kaçmaya çalışan insanlar için “tuzak” haline gelmiştir. 

Ayrıca, sahil şeridinin morfolojisi (dik kıyılar) plajlara erişimi zorlaştırmakta ve dolambaçlı 

hale getirmekte ve görüş mesafesinin düşüklüğü ve dumanlı atmosferle birlikte felaketi 

büyümesine sebep olmuştur.   
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4. İleride benzer olayların meydana gelmesini sınırlandırmak ve hatta bu gibi olaylardan 

kaçınmak içi kullanılabilecek faktörleri araştırmak üzere toplanan bilgileri kullanarak 

üzerinde çalışın ve bilimsel dokümantasyonunu isteyin (önleme, etkin iyileştirme, psikolojik 

destek).  

Kasabanın bulunduğu alanın planlamasının olmamasına ve altyapı eksikliklerine rağmen, 

vatandaşların hazırlanması ve uzmanların kontrolü altında psikolojik destek verilmesi için 

benzer bir olay sırasında kullanılacak kaçış yollarının uygulamaya konmasıyla ve olay 

sırasında ve olaydan hemen sonra uygulanması gereken faaliyetlerle ilgili olarak düzenli 

aralıklarla alıştırmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz. 

  

5. Elde edilen ve bilimsel olarak belgelendirilen sonuçları ve aynı zamanda toplumda 

farkındalık yaratmak ve zararlı sonuçları mümkün olduğunca önlemek için acil durumdan 

önce, acil durum sırasında ve sonrasında yapılması gereken eylemleri yayınlayın ve dağıtın. 

Yukarıda belirtilen sonuçların ve görüşlerin OIKO.POLI.S. bloğunda ve sosyal medyada 

yayınlanmasının ve dağıtılmasının yanı sıra, yerel halkı (yaşlıları ve gençleri) sivil koruma 

uzmanlarının iş birliğiyle hazırlanan sunumlarla (olay öncesinde-sırasında ve sonrasında) ve 

atölye çalışmalarıyla bilgilendirmeyi planlıyoruz. 
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İyi uygulamalar 

İyi uygulama I- OIKO.POLI.S 

CPP projesinin çeşitli sosyal gruplara sunumu:  

- Eleusina Çevre Eğitim Merkezinde “Sürdürülebilirlik eğitimi çerçevesinde doğal afetler, sel 

yönetimi” (20-1-2018) konusundaki eğitim seminerine katılan öğretmenlere.  

- Çevre ve kültür alanlarıyla uyumlu faaliyet gösteren organizasyonların genel kurullarında 

(24-1-2018) hazır bulunan üyeleri ve dostları 

Beklenen hedefler 

- Sosyal gruplarla iletişim, farkındalığı arttırmak ve konuya ilgi duyan gönüllülerden 

yararlanmak.  

- Bizim eğitim vereceğimiz ve akabinde kendi öğrencilerin eğitecek olan öğretmenlerle iş 

birliği.  

- Sivil koruma alanında gönüllü olarak hareket etmeye istekli olan üyelerinden yararlanmak 

için uyumlu gönüllü organizasyonlarla iş birliği. 

Hedef grup (veya gruplar) 

- Eleusina Çevre Eğitim Merkezindeki seminere 60 eğitimci (gerek ilk gerekse orta öğretim 

okullarından) ve aynı zamanda ve aynı zamanda uzman bilim adamları ve yerel toplum 

bireyleri katıldı. 

- Uyumlu organizasyonun genel kurul toplantısında farklı uzmanlık alanlarında 

(öğretmenler, avukatlar, mühendisler, vs.) 40 yetişkin üye katıldı.  

Uygulama metodolojisi (yöntemler, materyaller, zamanlama, vs.) 

- Eleusina Çevre Eğitim Merkezinde, “Sivil koruma alanında gönüllülerin rolü, bir Avrupa 

boyutu” başlıklı bir CPP sunumu yapıldı. Sunumun akabinde müşterek faaliyetler alanında iş 

birliğini daha da arttırmak amacıyla katılımcılarla müzakerelerde bulunuldu. Katılımcıları 

CPP konusunda bilgilendirmek amacıyla OIKO.POLI.S. üyeleri tarafından oluşturulan kitap 

ayraçları dağıtıldı. 

- Uyumlu organizasyonun genel kurul toplantısında ilgilenen üyelere yaklaşım amacıyla 

ağırlıklı olarak CPP çerçevesinde organizasyonun faaliyetleri tanıtıldı. 

Sonuçların değerlendirilmesi 

OIKO.POLI.S. üyeleri seminere katıldı ve aynı zamanda sivil koruma özellikle de seller 

konusunda uzmanlardan bilgi aldı. 

Sivil koruma faaliyetleri çerçevesinde gönüllü eğitim veren uyumlu organizasyonun bir üyesi 

uzman personel tarafından yetişkin gruplarına eğitim verilmesinin koordinasyonunu 

üstlendi.    

Faaliyetle ilgili geribildirim 

OIKO.POLI.S. üyelerinin irtibat bilgileri yetişkinlere seminer verilmesi için Uygulamalı Jeoloji 

ve Doğal Afet Yönetimi Bölümünden bilim uzmanlarına verildi. 
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En iyi uygulamaların dağıtılması 

Faaliyet sonuçlarının OIKO.POLI.S. web sayfasına ve aynı zamanda CPP facebook sayfasına 

yüklenmesi.  

 

İyi uygulama II, OIKO.POLI.S 

 “112 FARKINDALIĞINI BİRLİKTE ARTTIRALIM!” 

Avrupa Acil Durum Numarası (112) ile ilgili bilgi materyallerinin farklı popülasyon gruplarına 

(yaşlılar ve öğrenciler) tanıtılması ve dağıtımı.   

Bu faaliyetten beklenen hedefler. 

Vatandaşları 112 çağrı numarasının varlığı, nasıl kullanılacağı ve önemi ve varlığının ve 

öneminin daha geniş hak kesimine yayılmasının gerekliliği hakkında bilgilendirmek.  

Hedef grup (gruplar). 
- OIKO.POLI.S. üyeleri (55 üyenin ve arkadaşın bulunduğu Yeni Yıl pastası kesme 

etkinliğinde).  
- Diğer organizasyonların temsilcileri (çeşitli toplantılarda hazır bulunan ve bilgilerin 

dağıtılmasını üstlenen).   
- 3. Aegaleo Lisesinin öğrencileri (45) ve öğretmenleri (4). 

Uygulama metodolojisi (yöntemler, materyaller, zamanlama, vs.). 
- Sivil Koruma sektöründeki uzmanlar tarafından OIKO.POLI.S. bilgileri.  
- Katılımcılarla 112’nin daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak yapılan çeşitli 

toplantılarda ve tartışmalarda 112’nin tanıtılması (mevcudiyeti, olanakları, kullanımları, vs.)   
- İnsanlara 112 hakkında temel bilgileri vermek için OIKO.POLI.S. üyeleri tarafından 

oluşturulan bilgilendirici kitap ayraçlarının dağıtılması 
- İnsanları ve özellikle de öğrencileri 112’nin ilgili sosyal gruplara dağıtılması/yayılması 

için davet etmek.  

Sonuçların değerlendirilmesi. 
- Çeşitli toplantılara katılanlar bilgilendirici materyallerin dağıtımını yaptı (örneğin, bir 

sigorta şirketi temsilcisi müşterilerine kitap ayraçlarını (en az 100 tane) dağıttı).   
- Okul öğrencileri kendi ailelerini ve arkadaşlarını bilgilendirdi. 

Faaliyetle ilgili geribildirim. 
- Diğer organizasyonların temsilcileri (en az 5) faaliyeti kendi organizasyonlarına 

tanıtacak.  
- Bir sigorta acentesi ve muhasebeci müşterilerine bilgi vermek için ilgili materyalleri 

aldı. 

En iyi uygulamaların dağıtılması. 
- Faaliyet sonuçlarının OIKO.POLI.S’in web sayfasına: https://www.oiko-

polis.com/erasmus-ka2-civil-protection-cpp/  ve aynı zamanda CPP  facebook sayfasına: 

https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/ yüklenmesi. 

https://www.oiko-polis.com/erasmus-ka2-civil-protection-cpp/
https://www.oiko-polis.com/erasmus-ka2-civil-protection-cpp/
https://www.facebook.com/CPP-2095198254041416/
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- Ayrıca CPP web sitesine de yüklenecek. 

 

İyi uygulama I - Falchi della Rovere 

Sel riskiyle ilgili toplumsal farkındalık. 

 

Faaliyetin veya olayın kısa açıklaması (veya başlığı) 

Sel riskiyle ilgili toplumsal farkındalık. 

  

Beklenen hedefler 

Önleme/koruma kültürünün teşvik edilmesi ve desteklenmesi, daha bilinçli ve belli bir 

alanda uzmanlaşmış gönüllülere eğitim verilmesi ve vatandaşların riskin azaltılmasında daha 

aktif rol oynamalarına yardımcı olacak sürecin başlatılması  

İnsanların selden önce, sel sırasında ve selden sonraki davranışlarının iyileştirilmesi. 

  

Hedef grup (gruplar) 

İnisiyatif, diğer organize, eğitimli ve hazırlı vatandaşlar vasıtasıyla sel riski olan bölgelerde 

yaşayan inşalara hitap etmektedir: Sivil koruma gönüllüleri. Bunlar, her gün kendilerini 

doğrudan ilgilendiren riski azaltmak için her gün çalışan erkekler ve kadınlardır.    

  

Uygulama metodolojisi (yöntemler, materyaller, zamanlama, vs.) 

Kamuya açık etkinliklerin yanı sıra kampanya, bilgilendirici materyalleri (broşürler) 

dağıtarak, daha önce meydana gelen sellerin fotoğraflarını göstererek, sel felaketi meydana 

geldiğinde nasıl davranılması gerektiği hakkında etkileşimli faaliyetlerle iş gücü ve okullarla 

ilgili girişimleri de desteklemektedir. 

  

Sonuçların değerlendirilmesi 

Son sel felaketi sırasında gönüllüler riske maruz kalan vatandaşların davranışlarını 

gözlemledi: davranışları bu projenin amaçlarına göre doğruydu. 

  

 Faaliyetin ardından 

Son acil durum sırasında, bu inisiyatife karşılık olarak sel basan bölgelerde yaşayan insanlar 

korunma alanlarına kendi kendilerine hareket ederek ulaştılar ve evlerinde kalanlar da üst 

katlara çıktılar.  

  

En iyi uygulamaların dağıtılması 

Her yıl, bu iyi uygulama meydanlarda, okullarda ve çalışma ortamlarında yürütülmektedir.   

 

İyi uygulama II - Falchi della Rovere -  İtalya’da Deprem 

Faaliyetin veya olayın kısa açıklaması (veya başlığı) 

Depremde okulun boşaltılması. Öğrencilerin davranış kuralları. 
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Her sınıfta sıra başı kapıya en yakın oturan ve sıra sonu da 

kapının en uzağında oturan öğrencidir. Sıra başı olan 

öğrenci öğrencilerin isimleri bulunan zarfı alır. Sıra sonu 

olan öğrenci bütün öğrencilerin sınıftan çıktığından emin 

olduktan sonra sınıfın kapısını kapatması gerekir, aksi 

takdirde sınıfın kapısı açık kalmalı, yaralılar sınıfta 

bırakılmalıdır.  

Toplanma noktasına ulaşıldığında, sıra başı öğrenci sıra 

sonu öğrenciyle birleşmelidir (bir çember oluşturarak = 

yuva)  

 

 

  

  

  

  

  

 

Beklenen hedefler  

Okulun hızla boşaltılması ve binanın içinde kalan yaralıların kimliğini belirlemek için isim 

yoklaması.  

  

Hedef grup (gruplar) 

Öğrenciler ve bütün okul personeli.  

   

Uygulama metodolojisi (yöntemler, materyaller, zamanlama, vs.) 

Akademik yılın başında yeni öğrencilerin acil durum süpervizörü tarafından slaytlarla ve 

uygulamalı testlerle eğitim verilmesi.     

  

 Sonuçların değerlendirilmesi  

Bu görev uygulanarak yaklaşık 650 kişinin tahliye edilmesi ortalama bir dakika otuz saniye 

sürmektedir.   

  

Faaliyetle ilgili geribildirim 

Öğrenciler ve okul personeli acil durum süpervizörü tarafından verilen davranış kurallarına 

pozitif tepki göstermiştir.   

    

En iyi uygulamaların dağıtılması 

Her akademik yılın başında eğitim. 

 

16 Ekim 2018 –DEPREM SİMÜLASYONU senaryosu burada.  

https://docs.google.com/document/d/1ciCswkQNay_35-7jdKa06r2vJH7WlCOJdRKIHgVRIiQ/edit?usp=sharing
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İyi uygulama I, Gürcistan Teknik Üniversitesi 

Çalışanlar için HSE (Sağlık, Güvenlik ve çevre) İş güvenliği toplantıları 

 

Faaliyetin veya olayın kısa açıklaması (veya başlığı)  

Çalışanlar için HSE (Sağlık, Güvenlik ve çevre) İş güvenliği toplantıları  

  

Beklenen hedefler  

İnşaat şirketinin çalışanlarına aşağıdaki konuları kapsayan eğitim verilmesi:  

  
● Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE); 
● Yüksekte çalışma; 
● El aletleri; 
● Kayma ve Takılma tehlikeleri; 
● Elle Taşıma; 
● Merdivenler; 
● Soğuk stresi. 

  

Hedef grup (gruplar)  

İnşaat tesislerinde çalışanlar ve bunların süpervizörleri/amirleri 

  

Uygulama metodolojisi (yöntemler, materyaller, zamanlama, vs.)  

Sağlık, Güvenli ve Çevre biriminin başkanı tarafından yeni işçilere ve personele verilmek 

üzere inşaat mühendisliği alanında eğitim organize edilmiştir. Uygulamalı eğitimle birlikte, 

özel broşürler, ders kitapları ve video materyalleri kullanılarak poligon inşaatında yarım gün 

eğitim aldılar.   

  

Sonuçların değerlendirilmesi  

Eğitimden sonra, öğrencilerin teorik bilgilerini ve pratik becerilerini değerlendirmek için 

öğrenciler teste ve pratik alıştırmalara tabi tutulmuştur; eğitmen önceden hazırlanmış olan 

vakaları gözlemlemiş ve çalışmalara not verilmiştir. %90-%100 öğrencinin pozitif bir sonuç 

aldığını ifade eder. Öğrencilerin % 80’i pozitif not almıştır.      

  

Faaliyetle ilgili geribildirim  

Öğrenciler tarafından bir soru formu doldurulmuştur. Herkes eğitimin tekrarlanmasına 

ihtiyaç olduğu konusunda mutabıktır ve bu eğitimi olumlu olarak değerlendirmiştir. 

  

En iyi uygulamaların dağıtılması            

Sosyal medya, web sitesi. 
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İyi uygulama II, Gürcistan Teknik Üniversitesi 

Sivil Koruma ve güvenlik ve acil durumlarla ilgili yeni programın uygulamaya konulması    

Faaliyetin veya olayın kısa açıklaması (veya başlığı) 

Eğitmenlere sivil koruma ve inşaat mühendisliğinde acil durumlar konusunda eğitim 

verilmesi.  

  

Beklenen hedefler  

 Kobuleti’de “New Wave (yeni Dalga)” meslek okulunun öğretmenlerine sivil koruma ve acil 

durumlarla ilgili aşağıdaki konuları kapsayan eğitim verilmesi: 

 Avrupa standartlarının tanıtılması; 
● Çalışanların ve işverenin yükümlülüklerinin tanıtımı; 
● Risk değerlendirmesi ve değerlendirme ile ilgili hususlar; 
● Acil durum sektörüne karşı devletin genel tutumu ve yaklaşımı.  

  

Hedef grup (gruplar) 

VET öğretmenleri, VET öğrencileri ve kolej yönetimi.  

  

Uygulama metodolojisi (yöntemler, materyaller, zamanlama, vs.) 

Gürcistan Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği profesörü Irma Gharibashvili tarafından 

VET Kolejleri için eğitim programı hazırlanmıştır. Profesör, sunumları için yerel mesleki 

standartları ve özel ders kitaplarını kullanmıştır. Aynı zamanda OHSA standartlarını da 

dikkate almıştır. Ayrıca, seminerinin konusu Beyaz Rusya’da düzenlenen sivil koruma 

konferansının materyalleridir. Bu materyaller güvenlik politikalarıyla ilgilidir ve mühendislik 

sektöründeki riskleri azaltmaktadır.       

  

Sonuçların değerlendirilmesi   

Eğitim ve seminer tamamlandıktan sonra, öğrencilerin teorik bilgilerini ve pratik becerilerini 

değerlendirmek için 40 öğrenci teste ve pratik alıştırmalara tabi tutulmuştur; eğitmen 

önceden hazırlanmış olan vakaları gözlemlemiş ve çalışmalara not verilmiştir. %90-%100 

öğrencinin pozitif bir sonuç aldığını ifade eder. Öğrencilerin % 80 - %90’ı pozitif not almıştır. 

%60-80 yeterli/geçer not ve % 0 – 59 olumsuz not.  

  

Faaliyetle ilgili geribildirim 

Kolej bu seminerden edindikleri bütün becerileri ve deneyimleri paylaşmış ve VET 

programlarına özel modüller eklemişlerdir. Gürcistan Teknik Üniversitesi bu kolejlerle aktif 

olarak çalışmış ve kolejlerin sivil koruma ve acil durumlar alanındaki gelişim süreçlerini 

gözlemlemiştir. Öğrenciler tarafından bir soru formu doldurulmuştur    

  

En iyi uygulamaların dağıtılması  

Sosyal medya, TV, Radyo, web sitesi. 
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İyi uygulama I- Akdeniz Üniversitesi 

 Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilere Doğal Felaketler hakkında farkındalık 

kazandırmak  

 

Beklenen hedefler 

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilere aşağıdaki konularda seminerler 

düzenleyerek doğal felaketler hakkında farkındalık kazandırmak:   

 Doğal felaketler nelerdir? Tanımı? 

 Ne kadar önemli? 

 Doğal felaket meydana gelmeden önce, felaket sırasında ve sonrasında ne yapmamız 

gerekir? 

 Depremlere, toprak kaymalarına, sellere …. odaklı 

Hedef grup (gruplar) 

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük alanlarda yaşayan öğrenciler. 

Uygulama metodolojisi (yöntemler, materyaller, zamanlama, vs.) 

Sunumda 43 slayt kullanılmıştır ve sunumun süresi 45 dakikadır. 

Sonuçların değerlendirilmesi 

Seminerlere toplam olarak, 340 öğrenci ve 25 öğretmen katılmıştır. (Katılanların aile 

bireylerini de sayarsak yaklaşık 1500 kişi). Katılımcılara özellikle yaşadıkları Türkiye’nin 

Antalya kentinde sık yaşanan doğal afetler hakkında bilgi verilmiştir. Felaketten önce, 

felaket sırasında ve sonrasında çocukların neler yapması gerektiği seminerlerin kapsamına 

alınmıştır. Böylelikle, seminere katılan çocuklar kendilerini felakete hazırlayabilir ve ailelerini 

uyarabilirler. Bunun için bir plan yapabilirler ve felaket meydana geldiği takdirde kendilerini 

koruyabilirler. Felaketten sonra normal yaşam koşullarına geri dönmek için neler yapmaları 

gerektiğini biliyorlar.        

Faaliyetle ilgili geribildirim 

 Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkilileri seminerlerin öğrenciler için yaralı olduğunu ve 

bu faaliyetleri tekrarlamak istediklerini belirtmişlerdir.  

En iyi uygulamaların dağıtılması 

Facebook 
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İyi uygulama ΙI-Akdeniz Üniversitesi 

 Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilere Çevre, Orman Yangınları ve Doğal Felaketler 

hakkında farkındalık kazandırmak 

   

Beklenen hedefler 

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilere seminerler, atölye çalışmaları ve deneysel 

öğrenme uygulamaları vasıtasıyla çevre, orman yangınları ve doğal felaketler hakkında 

farkındalık kazandırmak. 

  

 Hedef grup (gruplar) 

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük alanlarda yaşayan öğrenciler, gönüllü üniversite öğrencileri. 

  

Uygulama metodolojisi (yöntemler, materyaller, zamanlama, vs.) 

 6 haftalık sürede 6 farklı faaliyet gerçekleştirildi.  İlk faaliyet doğal felaketler hakkında 

farkındalıkla ilgiliydi ve bu faaliyette sunum kullanıldı. İkinci faaliyetin amacı, öğrencilerin 

doğal afetler konusunda yaptığı resimlerden oluşan bir resim sergisi atölye çalışmasıydı. Bu 

atölye çalışması birinci faaliyetle entegre edilmiştir.   

Üçüncü faaliyet çevre bilincinin arttırılması hakkındaydı. Bir seminer düzenlendi ve 

öğrencilere atıklardan bazı malzemeler tasarlamaları ev ödevi olarak verildi. Öğrenciler 

tasarımlarını okullarında sergilediler.     

Daha sonraki faaliyette orman yangınlarına odaklanıldı. Materyaller, bu konuda bir uzmanla 

görüşülerek ve ilgili kaynakça taranarak hazırlandı. Son faaliyet orman yangınları hakkında 

farkındalığı arttırmak için ormanda doğa yürüyüşü yapılmasıydı.    

Ayrıca doğal felaketler ve çevre konusundaki farkındalıkta ne gibi farklılıklar olduğunu 

belirlemek için bir anket yapıldı.   

  

Sonuçların değerlendirilmesi 

 Bütün faaliyetler tamamlandıktan sonra, öğrencilerin doğal felaketler, orman yangınları ve 

çevreyle ilgili hususlardaki bilgilerini değerlendirmek için bir test yapıldı. Çalışamay not 

verildi ve bütün notların pozitif olduğu görüldü. Bu da faaliyetlerin öğrencilere olumlu etki 

ettiğini ve bütün vakalarda farkındalık yarattığını ifade etmektedir.  

  

 Faaliyetle ilgili geribildirim 

Antalya Milli Eğitim İl Müdürlüğü yetkilileri bütün faaliyetlerin öğrenciler için yaralı 

olduğunu belirtmişlerdir.  

Gönüllüler faaliyetleri üniversite öğrencilerine tanıtacaklar. 

  

En iyi uygulamaların dağıtılması 

Sosyal medya, web sitesi 
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