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ÖNSÖZ 

Ülkemizde gerek Sağlık Bakanlığı gerekse ilgili diğer kurumların üzerinde büyük bir 
hassasiyetle durdukları ve son zamanlarda oldukça yoğun bir kamuoyunun oluştuğu çevre 
sağlığı sorunları, birinci basamakta görev yapan sağlık görevlilerinin öncelikli çalışma 
alanlarından birini oluşturmaktadır. Diğer sağlık sorunlarına göre daha çok işbirliği, daha 
fazla mevzuat bilgisi ve bilgilerdeki gelişmeleri daha yakın izlemeyi gerektiren çevre 
sağlığı çalışmalarında sağlık personelinin gözönünde tutması gereken en önemli noktalar; 
sorunlara duyarlı olmak, bilgisini sürekli tazelemek ve ilgili sektörlerle yakın işbirliği 
ortamları yaratmaya çalışmaktır. 

Bakanlığımız, birinci basamak düzeyinde verilen koruyucu sağlık hizmetlerinde; 
sağlık personelinin, sürekli eğitimi kapsamında bilgi ve beceri yönünden dünyadaki 
gelişmeleri yakından izlemesi üzerinde hassasiyetle durmaktadır. Bunun için uygulamaya 
konulan hizmetiçi eğitim programları kapsamında çevre sağlığı konusundaki eğitimlerin 
başarıya ulaşmasının, ancak yazıh kaynakların da personele sunulması ile 
gerçekleşebileceği bilinmektedir. 

Eğitimlere ve uygulamalara temel oluşturması ve gereğinde bir başucu kitabı olarak 
kullanılması amacıyla hazırlanan bu bir dizi yayının, ülkemiz çevre sağlığı sorunları ile 
mücadele eden sağlık personelimiz için gerçekten yararlı olacağına İnancımız 
sonsuzdur. 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Projesi Genel 
Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde Birinci ve ikinci Sağlık Projeleri kapsamında 
yürütülmekte olan "Çevre Sağlığı Programı" hizmetiçi eğitimleri için hazırlanmış olan bu 
yayınların yakın bir gelecekte tüm sağlık çalışanları için vazgeçilmez birer kaynak olacağı 
ve pek çok yarar sağlayacağı ümidini taşımaktayız. 

Yoğun bir mesaiye ek olarak yürüttükleri sonu gelmez umut ve çalışma isteği İle bu 
değerli ürünleri ortaya çıkaran yazarlarına tüm sağlık çalışanları adına teşekkür ederim. 

Dr.S.Haluk ÖZSARI Uz.Dr.F.Cihansel EREL 
Sağlık Projesi Genel Koordinatörü Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 
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Sevgili Meslektaşlarımız, 

Çevresel etkenler giderek halk sağlığında daha büyük önem kazanmaktadır. Bu 
ağırlık bir yandan yeni çevresel etkenlerin etkili olmaya başlamasına bir yandan da diğer 
halk sağlığı sorunlarının kontrol edilmeye başlamasına bağlıdır. 

Kişinin kendi sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulamalardan, 
doğrudan sorumlu olmasının yanısıra çevre ile ilgili olumsuz davranışların başkalarının 
sağlığım da tehlikeye düşü-rebilmesi, konunun Önemli bir yasal düzenleme ve yaptırım 
sorunu olarak da karşımıza çıkmasına yol açmaktadır. 

insanın dışındaki herşey çevrenin öğesidir. Çevre kişi üzerindeki dış etkilerin 
bütünüdür. Çevreyi önce doğal ve yapay çevre olarak ikiye ayırabiliriz. 

Çevrede sağlığı doğrudan doğruya ya da dolaylı etkileyen önemli etkenler 
bulunmaktadır. Çevre bir yaşamı sürdürme ve sağlama sistemidir. Su, yiyecek ve barınak 
bu sistemin en önemli öğelerini oluşturur. Sağlık açısından baktığımızda çevre üç ana 
grupta incelenir: Fizik, biyolojik ve sosyo kültürel çevre. 

Hastalık nedenleri ise bünyesel ve çevresel nedenler olmak üzere iki grupta 
incelenebilir: 
Bünyesel nedenler; gen, hormon ve metabolik kaynaklı olabilir. Bazı bünyesel nedenler 

bazı hastalıklara daha büyük oranda yakalanmaya yol açabilmektedir. Bunlar insan iç 
ortamı ile İlişkili bir durumdur. İnsan dış çevrenin etkilerine genetik yapısı ile cevap 
vermektedir. 

Çevresel nedenlerin birincisi fiziksel nedenlerdir. Sıcaklık, soğuk, ışın, travma, içme 
ve kullanma suyu, atıklar, konut sağlığı, iklim koşulları, hava ve su kirliliği, 
giyeceklerimiz, kamuya açık yerler, sağlığa az ya da-çok zarar verebilme olasılığı olan 
kuruluşlar, mezarlıklar başlıca fiziksel çevre öğeleridir. Çevresel nedenlerin ikincisi 
kimyasal nedenlerdir. Bunlar, zehirler, kanser oluşuna neden olan bazı etkenler örnek 
olarak verilebilir. Temel madde eksiklikleri üçüncü neden olarak ele alınabilir. Bazı 
maddeler vardır ki insanın sağlıklı olabilmesi ve yaşamsal olayların yürütülebilmesi için dı-
şarıdan alınmaları gerekir, insan ya da canlı bunu vücudundaki temel yapı taşlarından 
sentez edemez. Buna temel maddeler denmektedir. (Vitaminler, esansiyel aminoasitler 
veya yağ asitleri, mineraller gibi.) Çevredeki biyolojik etkenler ise mikroorganizmalar, 
asalaklar, mantarlar ve diğer etkenlerden oluşmaktadır. Bunlar canlı vücudunda hastalık 
yapabilirler. Çağdaş yaşamda sık rastlanan stres vb. durumların dahil olduğu psikolojik 
etmenlerle, sosyo kültürel ve ekonomik etmenleri de çevresel etkenler arasında sayabiliriz. 

Bu durumda çevre; hastalıklar için zemin hazırlayan, doğrudan hastalık nedeni 
olabilen, bazı hastalıkların gidişini ve sonucu etkileyen, bazı hastalıkların da yayılmasını 
kolaylaştıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır, bütün çevre olumsuzlukları her dört 
etkiye de neden olabilir. Hava, su, toprak kirlenmesi doğrudan hastalık nedeni olabildiği 
gibi, bir kısım hastalıkların yayılımını kolaylaştırabilir ya da bir kısım hastalığın 
değişimini etkileyebilir. 

Fizik ve biyolojik çevre yakından ilişkilidir. Sözgelimi iklim canlıların yaşaması ve 
çoğalmasıyla yakından ilişkilidir. Jeolojik ve coğrafik özellikler toplumlar arasındaki 
bağlantıyı oluşturmaktadır ve hastalık etkenlerinin yayılımıyla da bağlantısı olabilir. 
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İnsanlarca oluşturulan yapay çevre koşulları insanlar ve insan toplulukları üzerinde 
giderek çok daha önemli boyutlarda etkili olmaya başlamıştır. Uzay yolculukları veya 
denizaltı bilimsel araştırma merkezlerinde olduğu gibi kimi zaman da bu yapay çevre 
koşullan kişinin varlığını sürdürebilmesi için vazgeçilmez durumdadır. 

Çevre sağlığı, bir çok meslek grubunun ekip hizmeti sunmasını gerektiren önemli bir 
sağlık sorunudur. Bir çok sektörün işbirliği olmadan çevre sağlığı sorunlarının çözümü 
mümkün olamaz. Toplumun ekonomik yapısı, ekonomik kalkınma çabaları ile bağlantılı 
olup, kentleşme süreci ile de yakından ilişkilidir. Bunun sonucunda başlangıçta alınacak 
koruyucu önlemler pahalı gibi görünürse de, sonradan bozulan çevrenin düzeltilmesiyle 
ilgili çabaların maliyeti ve olumsuz sonuçları gözönüne alındığında daha ucuz bir 
yöntemdir. 

Çevre sağlığı, çevre fizyolojisi, uygulamalı fizyoloji gibi bilim dalları ile yakından 
İlişkilidir. Uygulamalı fizyoloji ve çevre fizyolojisi çevredeki olumsuz etmenlerin insan ve 
canlı fizyolojisi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Çevre sağlığı, halk sağlığının da 
önemli bir koludur. Sağlık elemanları, sağlık ve çevre mühendisleri çevre sağlığı 
konusunda işbirliği yapmak zorundadır. Sağlık elemanları çevresel öğelerin sağlık 
üzerindeki etkilerini belirleyerek çevre mühendislerine yol gösterirler. 

Canlıyı olumsuz etkileyen maddeler genel olarak toksik maddeler olarak 
adlandırılmaktadır. Zehir anlamına gelir. Toksikoloji günümüzde tek başına bir bilim dalı 
olarak önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Klinik toksikoloji adli toksikoloji gibi 
dalların yanısıra giderek çevresel toksikoloji dalları da gelişmiştir. Toksikoloji bu açıdan 
farmakoloji, patoloji, beslenme ve halk sağlığı dallarıyla yakından ilişkilidir. Toksik 
maddelerin etkilerinin ilaç yan etkileri, orjinleri, etkileme sürece gibi özelliklerine 
dayanarak yapılması mümkündür. Toksik maddeden etkilenmenin değerlendirilmesi, 
doz cevap ilişkileri giderek büyük önem kazanan alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Uzun yıllar toplum hekimliği görüşünün hijyenden farklılığı vurgulandı. Bu 
vurgulama çoğu genç hekimde hijyen kavramının yok sayıldığı gibi bir yanlış anlamaya 
yol açtı. Oysa bu yaklaşımın amacı toplum hekimliği görüşünün hijyen kavramına göre 
daha çağdaş bir yaklaşım olduğunu vurgulamaktı. 1800'lü yılların halk sağlığı 
yaklaşımının temeli olan hijyenin yadsınması veya yok sayılması söz konusu değildi. 

Çevre sağlığının konuları gözden geçirildiğinde çoğunun alınacak önlemlerle radikal 
olarak ortadan kaldırılabilir özellik taşıması hekimlerde gelecekte çevre ile hekimin 
doğrudan ilişkisinin kalmayacağı şeklinde yanlış bir kanı da uyandırdı. Bu yanlış kanının 
dayandığı temeller yok değildi. Bir kanalizasyon sisteminin kurulması, buna bağlı arıtım 
tesislerinin varlığı insan atıkları ile ilgili bir çok sorunun ortadan kalkmasını 
sağlayabilirdi. Ancak günümüzde ortaya çıkan sorunlar hekimin çevre sağlığı konuları 
arasında işlenen bazı temel sorunlarla doğrudan ilişkisinin kalmamasına karşın, çevre 
sorununun önemli bir boyutunun doğrudan ilgisi olmak zorunda kalacağını gösterdi. Gü-
nümüz kaynakları bunu kısaca çevre hekimliği terimiyle tanımlamaktadır. 

Öte yandan radikal önlemlerle ortadan kaldırılabilecek olan çevre sağlığı sorunlarında 
da toplum bireylerine ve topluluklara yer. zaman ve kişi özelliklerine uygun, pratik çözüm 
önerileri götürülmedikçe teknik danışmanlık hizmeti sağlanamadıkça ilerleme sağlanması 
çok zordur. Kimi zaman tek bir beldenin bütün köyleri için geçerli bir uygulama biçiminin 
sunulabilmesi bile zor olmaktadır. Oysa hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama çabası 
içerisindeki ülkemizde yapılan her düzenleme doğrudan ve dolaylı olarak sağlık 
personeline önemli görevler yüklemektedir. Ülkemizde çevre sağlığı ile ilgili mevzuatın 
sağlık personeline yüklediği görevler sanıldığından çok ağırdır. Çevre hekimliği 
yaklaşımı esas alındığında hekim ve sağlık personelinin eğitiminde görev alacak 
personelin eğitiminde tartışılması gereken konular oldukça kapsamlıdır. Mevzuattaki 
görev ve yetki karmaşaları ortadan kaldırılmadığı sürece bu kapsam doğrudan ve 
dolaylı olarak alanda çalışan personel tarafından dile getirilecektir.
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Kimi sanayileşmiş illerde içerik istemi daha çok sanayi tesislerinin çevresel etki 
değerlendirmesi ile bağlantılı olmaktadır. 

Bütün bu noktalar esas alındığında kolay yenilenebilir, kısa ve birbirine bağımlı 
olmadan ilgili bölümlerin sık sık gözden geçirebildiği bir kaynak kitaplar dizisinin yararlı 
olacağı sonucuna varılmıştır. Yapılacak katkı ve önerilerle daha da gelişeceğine 
inandığımız bu dizinin yararlı olmasını diliyoruz. 

Uygulamalarınız sırasında bu kitapta karşılığını bulamadığınız soruları "PK 751 
Yenişehir / Ankara " adresine bildirilmesini diliyoruz. Gerekli araştırmalar yapıldıktan 
sonra sizlere ayrıntılı cevap verilecektir. 

Doç.Dr. Çağatay GÜLER Zakir ÇOBANOĞLU 
H.Ü. Tıp Fakültesi T.C.Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
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BÖLÜM 1 
GİRİŞ 

Toplum düzenini ve yaşamını çok kısa sürede altüst eden, önemli can kayıpla-
rına, yaralanmalara ve ekonomik kayıplara yol açan, çoğu kez kaçınılmaz şekilde 
etkisi altında kalınabilen doğal veya insan eliyle meydana gelen her olay afet olarak 
adlandırılmaktadır. 

Afetler toplumun örgütlü biçimde hazırlıklı olması gereken en önemli sosyal 
ve çevresel sorunlar arasındadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde afetlerle ilgili 
önemli kuruluşlar bulunmakla birlikte afet sırasında çeşitli kuruluşlar arasında iş-
birliği sağlanmasına yeterli olmamaktadır. Çoğu kez afet bölgesine organize olma-
yan biçimde yardım çabası içerisine girilmesi, belirli ve uygulanabilir bir afet planı-
nın olmaması, afet sırasında ki yetki kargaşası sorunu güçleştiren faktörler arasın-
dadır. 

Afetler en önemli zamansız ölüm, sağlık düzeyinde gerileme ve yaşam kalite-
sinin düşme nedenidir. Genel anlamda afetler toplumsal yıkımlara yol açan olağa-
nüstü büyük olaylardır. PAN American Health Organization afetlerin kısa süreli 
etkilerine göre sınıflandırılmasında: 

1. Ölüm sayısı 
2. Yoğun tıbbi bakım gerektiren ağır yaralanmalar 
3. Enfeksiyon hastalıklarında artım 
4. Yiyecek darlığı 
5. Büyük nüfus hareketlerini esas almıştır. 
Birleşmiş Milletlerin 1990 lı yılları doğal afetleri azaltma on yılı olarak ilan et-

mesi sorunun büyüklüğünü daha iyi ortaya koymaktadır. 
İnsanlar üzerindeki etkileri gözönüne alındığında en yıkıcı doğal afetler dep-

rem, yanardağ patlamaları gibi jeolojik olanlar değil, su baskını, fırtına gibi iklim-
sel olanlardır. İklimsel afetler jeolojik olanlardan daha sık görülmektedir. Afetlerin 
ekonomik sonuçları, ölümler, ağır yaralanmalar, açlık vb. kriterlerden hangisi alı-
nırsa alınsın Asya ülkeleri büyük afetlerden zarar görme derecesi açısından en riskli 
bölgelerdir. (l)Latin Amerika ve Afrika afet riski yönünden orta derecede riskli 
bölgeleri oluşturur. Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya en az riskli bölgeleri 
oluşturmaktadır. Avrupa ve Avustralya'daki her bir doğal afete karşı Latin Ameri-
ka ve Afrika'da 10, Asya'da ise 15 doğal afet olmaktadır. (2) 

Afetler oluş nedenlerine göre doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılabilir. Do-
ğal afetler deprem, su baskını, siklon gibi olayları; yapay afetler ise savaş, göç gibi 
olayları kapsamaktadır. Bir çok afetin doğal olarak kabul edilmesi giderek güçleş-
mektedir. Sözgelimi su baskınları vb. gibi durumlarda insan etkinlikleri giderek da-
ha Önemli rol oynamaya başlamıştır. İnsan nedenli afetler üçe ayrılabilir: 

1. Ani afetler 
2. Sinsi afetler 
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3. Savaş ve çatışmalar 
Bu durumda afetleri halk sağlığı açısından aşağıdaki gibi gruplanabiliriz (1). 

1. Doğal afetler 
1. 1. İklimsel 

1. 1. 1. Su baskınları 
 1. 1.2. Fırtınalar 

1.2. 1. Sudan kaynaklanan  
1. 2. 2. Karadan kaynaklanan  

1.2. Jeolojik 
1. 2.1. Depremler 
1. 2.2. Volkanik patlamalar 
1. 2. 3. Sismik deniz dalgaları (Tsunami) 

2. İnsan nedenli afetler 
2. 1. Ani 

2. 1.1. 
Patlamalar 
2. 1.2. 
Yangınlar 
2.1..3. Çarpışma, düşme(uçak vb.) 
2. 1.4. Yayılma, dökülme(petrol vb.)  
2. 1.5. Radyasyon etkilenimi  

2.2. Sinsi-sürekli 
2.2.1. Kuraklık ve kıtlık  
2. 2. 2. Kimyasal etkilenim  
2. 2. 3. Radyasyon etkilenimi  
2. 2.4. Dünyanın ısınması-sera etkisi  

2. 3. Savaş ve çatışmalar 
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre "hekim ve sağlık görevlilerinin savaşların önle-

nilmesi ve barışın sağlanmasındaki çabalar herkes için sağlık hedefine varılmasın-
da en önemli etmendir". 
Anayasamıza göre afetler olağanüstü durum nedenlerindendir. Böyle durumlarda 
devletin bütün imkanlarını seferber ederek afete uğrayanlara yardımcı olmasını 
amaçlamaktadır. Yasal afet tanımının kapsamı genişletilebilir ya da daraltılabilir. 

Afetler çoğu kez insanlık tarihinin en büyük felaketlerini oluşturmaktadır. Ger-
çekten de insanlar, çevre ve insanlar için önemli fizik yapılar üzerindeki etkisi afet-
felaket çağrışımım birlikte yaptırmaktadır. Eski çağlardan beri söylenegelen bir 
çok efsane yanardağların patlaması sonucu yokolan kentleri, tufanların silip süpür-
düğü ülkeleri anlatmaktadır. Nuh Tufanında bütün yeryüzünün su baskını altında 
kalması söz konusu edilmektedir. İnsanlar ilk önce doğal olaylardan kendilerini ko-
ruyabilmek için konut aramak ve yapmak zorunda kalmışlardır. (3,4, 5) 

İlk ve orta çağlarda günümüzde etkisi çok az olan bir çok hastalık, büyük sal-
gınlar yaparak, birçok insanın ölmesine neden oluyordu. Uygulanan koruyucu yön-
temler, alt yapı olanakları bu hastalıklar yıkıcı birer felaket olmaktan çıkarmıştır. 
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İnsanlar doğal kaynaklardan teknolojileri ile bağlantılı olarak yararlanırlar. 
Dünyanın her tarafındaki kalkınma ve gelişme düzeyinin aynı olmaması yaşama 
standartları bakımından önemli farklılıklar yaratmıştır. Bu nedenle dünyanın bir 
bölgesinde afet etkisi yapabilen bir doğal olay diğer bölgesinde aynı etkiyi yapma-
yabilir. (3,4,5) 

Mevsimsel olarak su kaynaklarındaki azalma, bir bölgede bütün ürünlerin 
yokolmasına neden olabilirken, su kaynaklarını barajlarla kontrol altına almış 
ülkelerde düzenli su akışı sağlanabilir. Et kaynağı olarak yararlanılan hayvanları 
etkileyen bir hastalık bir ülkede söz konusu hayvan popülasyonunun büyük oranda 
ortadan kalkmasına neden olabilir. Gerekli koruma ve savaşma olanaklarına sahip 
ülkelerde ise hiç etki yapmayabilir. Bazı olaylar ise kullanılan teknoloji ne kadar 
yüksek olursa olsun etkili olabilmektedir. 

Kasırgalar, fırtına ve siklonlar, su baskınları, depremler gelişmiş ülkelerde de 
can ve mal kayıplarına yol açabilmektedir. Ancak olayın derecesine göre ortaya çı-
kan zarar daha az oranda olmaktadır. 

Kıtlık, kuraklık gibi bazı olaylar kimi ülkelerde iklim, sosyoekonomik düzey 
gibi faktörler nedeniyle adeta günlük hayatı sürekli etkileyen bir hale gelebilir. Kimi 
ülkelerde çekirge sürüleri savaşılması güç bir felaket halinde tüm ekim alanlarını 
yokedebilmektedir. 

İnsan yaşamında zaman zaman bir takım doğal olayların etkisinden 
kaçınılamaz. 

Sel, su baskını, kasırga, fırtına, taşkınlar, deprem, göçük, çığ gibi olaylar top-
lum bireylerinin can ve mal kaybına neden olabildiği gibi, ekolojik dengeyi boza-
rak önemli çevre sorunlarına da yol açmaktadır. 

Doğal afetlerin bir bölümü meteorolojik afetlerdir. Fırtınalar, siklonlar, tayfun-
lar bunlara Örnek olarak verilebilir. 

Hızlı esen rüzgar ya da hortum biçiminde oluşan hava hareketleri bir çok çatı-
nın uçmasına, yapının yıkılmasına, ağaçların sökülmesine yol açabilmektedir. Bu 
hava hareketlerine bağlı olarak canlılar da sürüklenebilir. Bir çok canlı yıkılan ya-
pıların altında kalabilir. 

Doğal afetlerin bir bölümü toprak tabakalarının biçim, şekil ve yapısına bağlı 
olabilir. Seller, toprak kaymaları gibi olayların bir bölümü toprak yüzeyindeki bitki 
örtüsünün varlığıyla bağlantılıdır. 

Ormanların ortadan kalkması, bitki örtüsünün azalması selleri artırır. Gevşek 
toprak tabakalarının önünde bir engel olmaması, bu kaymaları önleyecek bitki ve 
ağaç köklerinin yokluğu nedeniyle ortaya çıkan kaymalar sonucu bir yerleşim yeri 
kısa sürede toprak altında kalabilir. 

Birleşmiş Milletlerin 1990 lı yılların doğal afetleri azaltma on yılı olarak ilan et-
mesi sorunun büyüklüğünü daha iyi ortaya koymaktadır. İnsanlar üzerindeki etki-
leri gözönüne alındığında en yıkıcı doğal afetler deprem, yanardağ patlamaları gibi 
jeolojik olanlar değil, su baskını, fırtına gibi iklimsel olanlardır. İklimsel afetler je-
olojik olanlara göre daha sık görülmektedir. İster ekonomik kayıplar açısından is-
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terse can kaybı ve yaralanmalar açısından değerlendirilsin, Asya doğal afetlerin en 
sık rastlanıldığı dünya bölgesidir. 

Latin Amerika ve Afrika ara bölgelerdir. Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Avusturalya ise doğal afetlerin en az görüldüğü bölgelerdir. Avrupa ve 
Avustralya'daki her büyük afete karşılık olarak, Latin Amerika ve Afrika'da 10, 
Asyada ise 15 doğal afet görülmektedir. Toplumsal yıkımlara yol açan olağanüstü 
büyük olaylar olan afetler doğal ya da yapay olabilir. Doğal afetler iklimsel ve 
jeolojik nedenli olabilir. 

Yapay afetler ya da insan nedenli afetler ise ani afetler, sinsi ve sürekli afetler, 
savaş ve sivil çatışmalar olarak üçe ayrılabilir. Afetlerin önemli halk sağlığı 
sorunlarına yol açtığını biliyoruz. Kısa sürede hastalık ve ölüm oranlarında 
artımına yol açmakta, yaşam kalitesini düşürmektedir. Uzun süreli çevresel etkileri 
ile de hastalık oranını, zamansız ölümleri artırırken, gelecekte de yaşam kalitesini 
sürekli düşük olmaya zorlayıcı etkiler yapmaktadır. 

Kısa süreli hastalık ve ölüm artımlarına yaralanmalar, ruhsal zorlanmalar, sal-
gınlar ve varolan hastalıkların görülme sıklığındaki yükselmeler neden olmaktadır. 
Fırtına, patlama, yangın, kıtlık ve salgınlarda yaralanma ve zedelenmeler ölümler-
den daha yüksek orandadır. Deprem, toprak kayması, yanardağ püskürmesi, tidal 
dalgalar ve su baskınlarında ise ölümler, yaralanmalardan daha fazla görülmekte-
dir. Ciddi salgınların kendileri de bir afet olmalarına rağmen, kimi zaman diğer 
afetlerden sonra da önemli salgınlar ortaya çıkabilmektedir. 

Afetlerden sonra tifo ve kolera gibi gıda ve su kaynaklı hastalıklar, veba ve sıt-
ma gibi vektörlerce yayılan hastalıklar, Hepatit A ve Shigellozis gibi insandan in-
sana bulaşan hastalıklar artmaktadır. Ayrıca kızamık ve nezle gibi solunum yolu ile 
yayılan hastalıklarda da artım söz konusudur. Diğer bir çok sağlık sorununda oldu-
ğu gibi afetlerde de birincil ve ikincil koruma uygulamaları özellikle önem taşımak-
tadır. 

Afetlerde temel amaç, morbidite ve mortalitenin en aza indirilmesidir. Afetin 
türü ne olursa olsun, konuda koruyucu hizmetler birincil, ikincil ve üçüncül hizmet-
ler olarak ele alınır. 

Birincil koruma da afetin ya da etkisinin ortaya çıkmasını engellemeye yönelik 
çabalar esastır. Afetin erken haber alınarak sonuçlarının ortadan kaldırılmasına 
yönelik çabalar da birincil koruma önlemi olarak kabul edilebilir. 

Birincil korunma; 
-Önlem 
-Hazırlık 
-Erken haber alma uyarma uygulamaları( bazı afetlerde birincil bazılarında ise 

ikincil koruma işlevi görür) 
İkincil korunma; afet sırasında ve afetten sonraki ilk saatlerde alınan önlemleri 

kapsamaktadır. Bunlar; 
-Afete uğrayan bölgenin ve etkilenen nüfusun saptanması 
-Kurtarma çalışmaları 
-Barınak sağlama 
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-Gıda ve beslenme hizmetlerine başlama 
-Ulaşım-haberleşme işlemlerinin denetlenmesi 
-Güvenlik sorunlarının çözümü. 
-Tıbbi bakım organizasyonu 
-Koruyucu sağlık hizmetleri ve bu doğrultuda çevre sağlığı hizmetleridir. 
Üçüncül korunma; afetzedelerin ve ailelerinin olaydan sonra yaşamlarını sür-

dürmeleri için yapılması gerekenleri kapsamaktadır. Bunun için devlet ve gönüllü 
kuruluşlar birlikte ve önceden hazırlanmış plana uygun olarak çalışmalıdır. 

İklimsel afetler içerisinde en önemlilerinden birisi su baskınları ve taşmaları ile 
fırtınalardır. Genellikle sahil ve ırmaklarda görülen bu durum su arıtım ve kanali-
zasyon sistemlerinin zarar görmesine, toksik atıkların daha fazla oranda su kaynak-
larına ulaşmasına, vektör üreme koşullarının artmasına, yeraltı boru sistemlerinin 
patlamasına yol açar. 

Su baskınları ile ilgili uzun süreli etkileri arasında bulaşıcı hastalıkların ve tok-
sik etkilerin artmasını sayabiliriz. 

Bu gibi durumlarda en önemli ölüm nedeni boğulmalardır. Rüzgarlar zedelen-
me ve yaralanmalara, ölüme yol açabilir. 

Barınaklar yıkılabilir. Lağım ve kanalizasyon sisteminin zarar görmesine bağlı 
atık sorunu ve susuzluk ortaya çıkabilir. 

Su taşkınları ile bağlantılı olmayan fırtınalarda da ölümler boğulmadan çok ze-
delenmelere bağlı olmaktadır, ancak uzun süreli etkileri su taşkınlarına, benzemek-
tedir. 

Jeolojik felaketlerden zelzeleler genellikle yapıların yıkılmasına bağlı olarak 
etkilemektedir. Kanalizasyon ve su şebekeleri parçalanmakta, köprüler yıkılmak-
ta, yollar yarılmakta sağlık üzerine olduğu kadar ekonomi üzerinde de önemli 
zararlar meydana getirmektedir. 

Jeolojik afetlerin sosyal sonuçları arasında evsizlik ve işsizlik sayılabilir. Vol-
kan patlamaları da ani halk sağlığı sorunlarına yol açarken uzun süreli çevresel za-
rarlara neden olur. Kül ve daha büyük parçacıkların yayılımı, akan kızgın lavlar, 
çökme bölgelerinde zehirli gazların birikmesi, çamur ve toz yağmurlan uzun süreli 
tehlike nedenleri arasındadır. Jeolojik afetlerin en önemli sonuçlarından birisi psi-
kolojik strestir. Bir çok ruhsal ya da ruhsal nedenli bedensel sağlık sorunu ortaya çı-
kabilmektedir. 

Toksik madde salınımı ve yayılımı ile birlikte olan ya da olmayan yangınlar, 
patlamalar, sızıntılar önemli afet nedenleri arasında sayılabilir. Hastane, yurt vb. 
yangınlar özellikle gelişmekte olan toplumlarda önemli can kayıplarına neden ola-
bilmektedir. 

Çevreye petrol yayılımı, denizlere petrol akması, yarattığı ekolojik etkilerin 
yanısıra, ekonomik etkiler yapmakta, sağlık üzerindeki etkileri daha az olmaktadır. 

Endüstriyel afetler önemli bir kimyasal etkilenme nedenidir. 1976 yılında İtal-
ya da Seveco kentinde bir kimyasal madde fabrikasının patlaması sonucu havaya 
saçılan dioksin 100. 000 hayvanın ölümüne neden olmuştur. 
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Hindistanda Bopaldeki Union Carbid'e ait pestisit fabrikası ile ilgili patlamada 
tonlarca metil izosiyanat havaya yayılmıştır. 200.000 kişi metilizosiyanatın etkisi 
altında kalmıştır. 1984-88 arasında 3000 kişi ölmüştür. 1995 e kadar 1700 kişinin 
daha ölme olasılığı bulunduğu tahmin edilmektedir. 

1977 yılında Givandem/Hoffman-La Roche'a ait Kimya Sanayi tesisinde mey-
dana gelen ve Seveco Kazası olarak bilinen sanayi kazasında bir yerleşim alanı Di-
oxin ile zehirlenmiştir. 370 Hektar büyüklüğündeki alan zarar gördü ve yüzlerce ki-
şi hastahaneye kaldırılmıştır. Toprak kirlendiği için bölge boşaltılarak, tarım ya-
saklanmıştır. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda bütün bölgenin temizlenme-
si gerektiğine karar verilmiş ve toplam 370 hektar bir alanda toprağın iki metre de-
rinliğinde kazılıp götürülmesi gerekmiştir. Toplanan toprak zehirli kimyasallardan 
arındıktan sonra özel biçimde depolanmıştır. 

1986 yılında Basel yakınlarındaki Schweizerhal'e ait bir fabrikanın deposu ile 
bu depoda bulunan 500 ton kimyasal madde yanmıştır. Yangın söndürme çalışma-
ları sırasında 18 milyon litre söndürme suyu ile birlikte aralarında böcek ilaçları ve 
civarında bulunduğu 34 çeşit zehirli madde Ren Nehrine aktı. Nehrin 280 km lik 
bölümünde tüm canlı hayatı yıkıma uğradı. Yılan balıklarının sayısı azaldı. Balık-
larda civa zehirlenmesi saptandı. 

Chemical and Plastics Corporation Niagara Şelalesinin yakınlarında bulunan 1 
mil uzunluğundaki Love Canal adlı kanal parçasına 1920 den 1950 ye kadar özel 
atıklar depoladı. 1953 yılında ise üzerini toprakla örterek bölgeyi sattı. Bölgede bir 
okul ve atık deposunun yakınlarında evler yapıldı. Ancak, Sağlık Bakanlığı bölge-
de ortalamanın üzerinde düşükler, doğuştan sakatlıklar ve karaciğer bozuklukları 
saptayınca 1970 den 1978 e kadar 255 aile bölgeden tahliye etti. 

Bu gibi olayların ani sonuçlarını bilebilmekteyiz. Ancak çevre ve insanlar üze-
rindeki uzun süreli etkileri hakkında fazla bilgimiz bulunmamaktadır. 

Nükleer reaktör kazalarını da bu tip afetler arasında sayabiliriz. Bunların da ani 
etkilerinin dışındaki uzun süreli etkileri hakkında fazla bilgimiz bulunmamakta-
dır. 

En son nükleer reaktör kazası olan Çernobil nükleer kazasında 31 i ölümle so-
nuçlanan 237 ani radyasyon etkisi ortaya çıkmıştır. 

Kıtlık ve kuraklık gibi durumlar kimi ülkelerde belirli düzeyde sürekli olarak 
bulunabilmektedir. Bazan derecesi çok artmakta kitlesel ölüm tehlikesi yaratmak-
tadır. 

Afrikanın bazı bölümlerinde 1968-73 yılları arasındaki kuraklık aşağı yukarı 
150.000 kişinin ölmesine ve bir çok ülkede milyonlarca kişinin ancak sürekli gıda 
yardımı sağlanabilirse yaşayabilecek duruma düşmesine neden olmuştur. 

Sinsi ve belirsiz biçimde birtakım kimyasal etkenlerin ve radyoaktif maddele-
rin etkisinde kalınabilmektedir. Nükleer silah üreten fabrikalar, araştırma labora-
tuvarları ve yeraltı nükleer deneme birimleri büyük kitlelerin radyasyon etkisinde 
kalmasına neden olabilmektedir. 

1700 yılından beri bin ya da üzerinde ölüme yol açan savaşlar 100 milyon kişi- 
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nin ölümüne neden olmuştur.Son üç yüzyıldaki ölümlerin % 90 indan fazlası 20 
yy. da olmuştur. 

İkinci dünya savaşından beri 127 savaş olmuş ve 21. 8 milyon savaş nedenli 
ölüm ortaya çıkmıştır. Savaş nedenli ölümlerin %50 sinden fazlasını sivil ölümleri 
oluşturmaktadır. 

Toplumlar içerisindeki güç çatışmalarında da giderek imha gücü yüksek silah-
ların kullanılması, önemli ölümlere yol açmaktadır. Bir toplumdaki güç gurupları 
arasındaki bu savaşlara sivil savaşlar adı da verilmektedir. Bu çatışmalar sırasında 
toplum sağlığı ile ilgili bir çok uygulama ortadan kalkmakta ya da ertelenmektedir. 

Nükleer silahların üretimi dahi radyoaktif ve toksik maddelerle çevrenin önem-
li oranda kirlenmesine ve milyonların tehlike içerisine düşmesine neden olmuştur. 

Hiroşima ve Nagazakiye atılan atom bombalarının yaptığı ani ve uzun süreli et-
kiler günümüzdeki nükleer potansiyelin yanında çok küçük kalabilir. Çıkacak bir 
nükleer savaşta bir kaç saat içerisinde ölecek ve ağır yaralanacak olanların toplam 
sayısı 2. 25 milyar olarak tahmin edilmektedir. Bu dünya nüfusunun yansıdır. 

Yaşayanlar ise daha uzun süreli ve sürekli olarak salgınlar, açlık, radyasyon ne-
denli kanser, genetik hastalıklar, bebek ölümü gibi sorunlar sonucu yokolma tehli-
kesi ile iklim ve coğrafık nedenli afetlerde bunlara bağlı yangınlar, patlamalar, 
çökmeler, çevreye yayılma, ani radyasyon ve kimyasal madde etkisi altında kalma 
gibi durumları önlemeye ağırlık verilmektedir. 

Doğal afetlerin bir diğer grubunu depremler ve yanardağ patlamaları oluşturur. 
Deprem ya da yer sarsıntısı yerin iç bölümlerinde oluşan ve esnek dalgalar halinde 
hareketlere yol açan ani sarsıntılardır. Belirli bir merkezden çıkarak çevreye yayı-
lan bu tip dalgalar çoğunlukla yer yüzünde şiddetli sarsıntılara neden olur. 

Ülkemizde 1939 yılında meydana gelen Erzincan depreminde 32962 kişi, 1942 
yılındaki Niksar depreminde 3000 kişi, 1944 yılında Gerede depreminde 3959 kişi, 
1966 yılındaki Varto depreminde 2394 kişi, 1975 Lice depreminde 2385 kişi, 1976 
Çaldıran depreminde 3840, 1983 Erzurum-Kars depreminde 1400 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Depremler çağlar boyunca dünyada da önemli can ve mal kayıplarına 
yol açmıştır. 847 yılında İrandaki bir depremde 200 000 kişi, 1201 yılında Suriye 
de olan bir depremde bir milyon kişi, 1556 yılında Azerbaycandaki depremde 830 
000 kişi, 1883 yılında Endonezya nın Cava adasında ki depremde 100 000, 1970 
yılındaki Kuzey Peru depreminde 66 794 kişi, 1976 Çin depreminde 200 000 kişi 
hayatını kaybetmiştir. 

Yeryüzeyi boyunca uzanan, üzerinde deprem olaylarının çoğunun oluştuğu dar 
kuşaklara deprem kuşakları denmektedir. Bu kuşaklarda yer alan yerleşim yerleri-
nin deprem tehlikesi ile karşılaşma olasılıkları oldukça yüksektir. 

Yerkürenin merkezinde bulunan ergimiş maddelerin ve sıcak gazların püskür-
mesi ile oluşan yüzey şekline yanardağ ya da volkan denmektedir. Püsküren yanar-
dağlardan çıkan kül ve gazlar, akan lavlar kimi zaman kentleri yokedebilmiştir. Ki-
lometrelerce karelik bir alandaki bir çok habitat bu nedenle yokolma tehlikesi altın-
da kalabilir. 
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Çökmeler, gemi kazaları, tren ve uçak kazaları, su ve gıda kaynaklarının toksik 
maddelerle kirlenmesi gibi durumlar kimi zaman doğal ve yapay afetler arasında 
bir ara grubu oluşturabilirler. Çünkü bunlar hem insan hatalarına ve etkilerine, hem 
de doğal olaylara bağlı olarak meydana gelebilmektedirler. 

Doğal afetlerle karşılaşıldığında toplumun hızla örgütlenmesi gerekir. Eldeki 
tüm olanaklarla afet bölgesindekilerin kurtarılmasına çalışılmak zorundadır. Bu ise 
afet olmadan Önce , hazırlıklı olmakla sağlanır. Doğal afetleri önemli sağlık sorun-
ları, yangın gibi kazalar izleyebilir. 

Bu nedenle bütün doğal afetlerden sonra kurtarma çalışmalarının yanısıra bula-
şıcı hastalıklardan ve diğer afet sonu tehlikelerden korumaya yönelik önlemler alın-
malıdır. 

Konutlarını ve barınaklarını kaybedenlerin yerleştirilmesi, dış ortam etkilerin-
den korunmalarının sağlanması, hasta ve yaralıların tedavisi, kurtulanların tümünün 
gıda ve beslenme sorunlarının çözülmesi gerekir. 

Afetlerden sonra yapılacak uygulamalardan en önemlisi afetin nedeninin belir-
lenmesi, eğer kaçınılmaz coğrafik ve jeolojik bir özellikten kaynaklanıyorsa yerle-
şim yerinin oradan taşınmasıdır. 

Taşkınları önleyecek setler, çığ bölgesindeki evlerin boşaltılması, depreme da-
yanıklı konut yapımı, kaymaları önleyecek setler, ağaçlandırma önlemlerin bir bö-
lümüdür. 

Bu gibi doğal afetlerden sonraki kurtarma, ilkyardım, acil tedavi, beslenme, 
barınak sağlama, geçici yerleşim yerlerinin alt yapı sorunlarının çözümlenmesi, ye-
terli ve temiz su sağlanması gibi çalışmalar etkin ve örgütlü bir çalışmayı gerektirir. 

Kimi zaman devletin tüm kurumlarının işbirliği ile çalışması zorunlu hale gelir-
ken, kimi zaman da uluslararası yardımlaşma gerekebilir. 

Doğal afetlerin dışında insanların kendileri de toplumsal ve politik bir takım et-
kilerle büyük felaketlere neden olabilir. 

Baskılar nedeniyle büyük nüfus grupları bir bölgeden bir diğer bölgeye ya da 
ülkeden ülkeye göçetmek zorunda kalabilir. 

Bu göçler sırasında önemli sağlık sorunları, salgınlar, özellikle yaşlılar, bebek-
ler ve kadınlar arasında hastalık ve ölümlerde artma, açlık ve beslenme sorunları 
ortaya çıkar. 

Göçeden büyük insan topluluklarının yerleştirilmesi, geçici olarak yerleştikleri 
yerde barınak, tuvalet ve lavabo olanakları, sağlıklı su, sağlanması en önemli so-
runları oluşturmaktadır. 

Büyük kitlelerin göçünü zorunlu kılan tehlike ve durumlarda söz konusu so-
runların çözümü için uluslararası işbirliği zorunlu hale gelebilir. 

Özellikle günümüzdeki silah ve savaş teknolojisi nedeniyle , savaş sırasında 
tüm toplum bireyleri hemen hemen aynı oranda etkilenebilmektedir. İnsanlar sahip 
oldukları tüm teknolojik olanları, diğer insan topluluklarını yoketmek, yaşama 
alanlarını yıkıp, yoketmek için kullanabilmektedir. Birinci ve ikinci dünya savaşla-
rının neden olduğu büyük can ve mal kayıplarını, cephe ve cephe gerisi etkileri  
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buna çok güzel bir örnek oluşturabilir. 
Bunun en korkunç örneklerinden birisi atom bombasıdır. İkinci dünya savaşı-

nın sonunda Hiroşima ve Nagazakiye atılan atom bombalarının neden olduğu ölüm 
ve yıkımı unutabilmek mümkün değildir. Doğrudan ortaya çıkan etkilerinin 
yanısıra, kuşaktan kuşağa geçen kalıcı bazı etkiler halen etkisini sürdürmektedir. 

Günümüzün en acımasız silahlarından birisi kimyasal silahlardır. Kitlesel imha 
gücü, binlerce korunmasız insanı yaş ve cinse bakmaksızın yokedebilmesi, bu gibi 
silahların acımasızlığını çok iyi ortaya koymaktadır. 

Savaşlar toplumlardaki büyük can kayıplarının yanısıra ekonomik sistemi çö-
kertmesi nedeniyle, açlık ve beslenme sorunları, önemli sağlık tehlikeleri, barınma 
ve korunma ihtiyaçları nedeniyle de Önemli etkiler yapmaktadır. 

Savaş sonrası dönemde toplumların kalkınma, eğitim, sanayileşme, sağlık dü-
zeyi oldukça gerilemiş hale gelmektedir. Yakın zamanlarda yapılan savaşlarda ha-
bitatların yokedilmesi. ormanların bitki öldürücü kimyasal maddelerle ortadan kal-
dırılması, büyük su kitlelerinin ve toprak alanlarının kirlenmesi başlıca ekolojik 
etkileri oluşturmuştur. 

Her savaş aslında canlı sansız bütün doğal varlıkları hedef alır. Uluslar giderek 
kitlesel imha silahlarını sınırlandırma çabası içerisine girmişlerdir. Bu silahların 
ortadan kalkması, politik sorunların görüşmeler yoluyla çözümlenmesi, gelecekte 
bu gibi felaketlerin oranını azaltabilir. 

Kitlelerin, ırkların ya da grupların yokedilmesine yönelik her türlü davranışa 
karşı tüm insanlık işbirliği yapmak zorundadır. Ayrıca nükleer kazalar kimyasal 
maddelerin üretildiği ve depolandığı yerlerdeki kazalar, orman ve yerleşim yerle-
rindeki yangınlar, trafik kazaları insan nedenli afetler arasında sayılabilir. Afetler-
den sonra afetlerin boyutunun belirlenmesi alınacak önlemler ve yapılacak yardım 
çalışmaları için gereklidir. Afetle ilgili sorunlar giderildikten sonra afetin niteliği, 
etkileme derecesi, alınan Önlemlerin etkinliği gözden geçirilmelidir. Özellikle can 
ve mal kayıplarının boyutu ve nedenleri dikkatle belirlenmek zorundadır. Dünyada 
daha önceden görülmüş başlıca afetler ve bunların sonuçlan önemli değerlendirme 
kaynaklarıdır. 

Afetlerde görev alacak kişi ve kuruluşlar önceden belirli olmalıdır. Değişik ku-
rum ve kuruluşların çalışmaları koordine edilmelidir. 

Sivil savunma teşkilatları, toplumun tüm kurum ve kuruluşları işbirliği ve eş-
güdüm içerisinde çalışmak zorundadır. 

Bir afet durumunda ağırlık verilmesi gereken başlıca uygulamalar şöyle sırala-
nabilir; 

1. Afete uğrayanların kurtarılması 
2. Acil tıbbi bakımın sağlanması 
3. Yangın ve gaz sızıntısı gibi tehlikelerin ortadan kaldırılması 
4. Tehlike bölgesinin boşaltılması 
5. Koruyucu ve diğer hekimlik hizmetlerinin sürdürülmesi 
6. Su sağlanması 
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7. Besin sağlanması 
8. Giyecek sağlanması 
9. Barınak sağlanması 
10. İnsan atıklarının yokedilmesi 
11. Vektör kaynaklı hastalıklardan korunma 
12. Ölülerin gömülmesi 
13. Katı atıkların yokedilmesi 
Bütün bunların sağlanabilmesi amacıyla önceden hazırlanan bir plan çerçeve-

sinde aşağıdaki etkinliklerin yerine getirilmesi gerekir; 
Toplum bireyleri afetlerle ilgili olarak eğitilmelidir. Eğitim konuları arasında 

kazaları önleme, ilk yardım gibi konular özellikle yer almalıdır. Afet bölgelerinde 
iletişim ve güvenlik sağlanmalıdır. Afetlerde çevre sağlığı ile ilgili olarak 
barınak sağlama, su sağlama, atık sorununun çözümlenmesi, gıda sağlığı, kemirici 
ve böcek kontrolü, afete uğrayanların günlük yaşam organizasyonu özellikle 
önemlidir. 

Sağlık bakım hizmetleri etkin biçimde organize edilmeli, hasta ve yaralı bakı-
mına öncelik verilmelidir. 

1. Gönüllü yardımların eşgüdümünün sağlanması 
2. Eldeki olanakların ve varolan kurum ve kuruluşların etkin olarak kullanılması 
3. Depolama ve düzenli dağıtım sistemi kurulması 
4. Etkin bir haberleşme ağı kurulması 
5. Her türlü amaca yönelik taşıma sistem ve araçlarının sağlanması 
6. Toplumun bilgilendirilmesi ve maksatlı söylentileri önlemeye yönelik 

uygulamalar 
7. Kayıt düzeni kurulması 
8. Trafik ve kalabalığın kontrolü 
Afet durumlarında afet bölgesindekilerin ne yapacaklarını bilebilmeleri bakı-

mından erken uyan çok büyük önem taşımaktadır. Bir takım fırtınaların, deprem-
lerin daha önceden belirlenilmesine yönelik çabalar sürmektedir. 

Afetler sırasında ve sonrasında önemli sosyal sorunlar da ortaya çıkabilir. Afet 
nedenli göçler, iş olanaklarının azalması, geçim kaynaklarının, özellikle 
hayvanların zarar görmesi, temel nedenleri oluşturmaktadır. Afet sonrasında 
kişilerin yeniden kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini, iş sahibi olmalarını 
sağlayacak önlemler üzerinde de durulmalıdır. 

Tüm afetlerden sonra veri toplanması, bunların ayrıntılı olarak incelenmesi ve 
gerekli önlemlerin ve plan değişikliklerin belirlenmesi zorunludur. 

Hangi sorunların niçin ortaya çıktığı, nerede çıktığı, kimlerin etkilendiği, hangi 
sorunların artığı ya da azaldığı, hangi sorunların nasıl sonlandığı gibi durumların 
belirlenmesi daha sonra yapılacak afet planlarına ışık tutacaktır. 

Sinsi ve farkına varılması güç olan afet nedenlerinin erken belirlenilmesine yö-
nelik çabalar ağırlık kazanmaktadır. Ne kadar erken belirlenilebilirse o kadar az 
oranda kişi etkilenmiş olacaktır. Bunu önlemeye yönelik çabalar da o kadar erken  
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dönemde başlayacaktır. 
Afet tehlikesi olan yerleşim yerlerinin değiştirilmesi maliyeti yüksek ve zor ol-

makla birlikte kimi durumlarda zorunlu olabilir. 
Kimyasal ve biyolojik silahlar, nükleer silahlara göre daha kolay sağlanabilen, 

silahlardır. Yüzbinlerce kişinin birden etkilenmesine neden olan bu silahların kul-
lanılabilme şansı da yüksektir. Son yıllardaki savaşlarda kullanılan kimyasal silah-
ların bir bölümü ormanları ve ürünleri yoketmeye yönelik olarak kullanılan bitki öl-
dürücülerdir. Diğer kimyasal silahlar ise doğrudan insanları öldürüp yoketmeye 
yönelik olarak hazırlanmaktadır. 

İklimsel ve coğrafik afetlerin önlenilmesi kimi zaman mümkün değildir. Bazı 
taşkın, sel ve fırtınaların doğrudan kendilerinin ya da etkilerinin önlenilmesini sağ-
layan önlemler bulunabilmektedir. Afetlerin önlenilmesinde en büyük etkinlik top-
lumlarda organize olma ve organizasyonunun gerektirdiği işlevleri yerine getirme 
yeterliliğinin kazandırılmasıdır. 
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BÖLÜM 2  
AFETLERİN HALKSAĞLIĞI İLE 
İLGİLİ SONUÇLARI  

Çevre sağlığı ile ilgili etkileri bütün bölümlerde ayrıntılı işlediğinden burada 
sadece diğer etkiler üzerinde durulacaktır. Afetler kısa süreli olarak morbidite, 
mortalite ve yaşam kalitesinde azalma vb. etkilere neden olur. Uzun süreli olarakta 
morbidite artımı, erken ölüm, gelecekte yaşama standardının düşmesine neden ola-
bilir. (1,2,4,5). Büyük salgınların kendisi bir afet olabilir veya afetlerin sonucu 
olarak ta salgınlar görülebilir. 

Kısa süreli morbidite ve mortalite nedenleri dörde ayrılabilir: 
1. Travmalar 
2. Emosyonel stres 
3. Salgın 
4. Var olan hastalıklarda artma 
Fırtına, patlama, yangın, kıtlık ve salgınlarda travma ve zedelenme durumları 

ölümleri aşarken, zelzele, toprak kaymaları, çığ, volkanlar, tidal dalgalar ve su bas-
kınlarında ölümler travmaları aşmaktadır. 

Afetlerde artan salgın ve endemik hastalıklar: 
1. Gıda ve su kaynaklı olanlar (tifo, kolera) 
2. Vektörlerle yayılan hastalıklar (veba, sıtma) 
3. Temsala yayılan hastalıklar (Hepatitis A, shigellozis) 
4. Solunum yoluyla yayılan hastalıklar (kızamık ve nezle) 
olarak sıralanabilir. (6) 
Afetlerin etkisinde kalanlarda "afet şok sendromu" görülebilmektedir. Afet 

şok sendromunun tipik belirtileri arasında: 
1. Şok 
2. Kolay etkilenme ve telkin altında kalabilme 
3. Öfori 
4. Abartılı tepkiler 
özellikle önem taşımaktadır. Sağlık personeli afet şok sendromu konusunda 

bilgilendirilmiş ve özellikle kişisel ve toplumsal olumsuzlukları önlemek 
açısından gerekli davranış biçimlerini kazanmış olmalıdır. Bu evrelerin şiddeti ve 
süresi kişiden kişiye değişir. (7). Değişik yaş gruplarının afetlerdeki ruhsal 
tepkilerinde farklılıklar olmaktadır. (1, 8). İştah ve uyku bozuklukları tüm yaş 
gruplarında ortaktır: 

1-5 yaş grubundaki etkiler 
Aşın korku 
Gece korkusu 
Ana babaya aşın yapışma, onlardan ayrılmak istememe. 



 21

5-11 yaş grubundaki etkiler 
Gece korkuları, karabasanlar, karanlık korkusu 
Okul veya evde saldırgan davranış 
Mide ağrısı, baş ağrısı 
Ana babaya yapışma veya sızlanma 
Okulda konsantrasyon azlığı 

11-14 yaş grubundaki etkiler 
Evde isyankar davranış, küçük işleri yapmayı reddetme 
Mide veya baş ağrıları 
Arkadaşlarına ilginin azalması 
Okul sorunları, ilgi kaybı veya dikkat çekme davranışları. 

14-18 yaş grubundaki etkiler 
Arkadaş randevularına ilginin kaybı 
Sorumsuz ve-veya ihmalkar davranışlar 
Konsantrasyon yetersizliği Hipokondri 

Afetlerin yetişkinlerde yaptığı ruhsal etkiler 
Sıkıntılı, karşı konulmayan afet anılan, duygusal bozukluk dönemleri, arka-
sından yoğun sıkıntı hali.  

İrritabilite 
Ürkek davranış, kolayca korkutulabilme 
Duygularda küntlük 
Zevk verici davranışlara ilginin azalması 
Kişilerden uzaklaşma sıkıntılı rüyalar 
Uykusuzluk Konsantrasyon bozukluğu. 

Halk sağlığı ile ilgili uygulamalar afetlerin bir çok tıbbi ve ekonomik sonuçla-
rını önleyebilir. Ölümler ve travmalar azaltılabilir. Birincil koruma uygulamaları 
afetlerin önlenilmesidir. İkincil korumada afetin erken belirlenmesi, afetin olma-
sından sonra karşı önlemlerin alınması esastır. 



 22

BÖLÜM 3 
BAZI AFET TİPLERİ 

Ülkemizde deprem, toprak kayması, su baskını vb. afetler görülürken, tayfun, 
siklon, tidal dalga vb. durumlar görülmemektedir. Daha önceden verdiğimiz siste-
matik içerisinde bazı afet tiplerinin özetlenmesi yerinde olacaktır. (1, 3,4,5) 

1. Doğal afetler 
1.1. İklimsel 

1.1.1. Su baskınları  
1. 1. 2. Fırtınalar 

1. 1. 2. 1. Sudan kaynaklanan 
 1. 1. 2. 2. Karadan kaynaklanan 

Taşkınlar ve akıntıların halk sağlığı açısından çevre sağlığı ile ilgili alt yapıyı 
tahrip etmesi, toksik atık bölgelerini yıkayarak etrafa yayması, vektörlerin beslen-
me koşullarının artması veya normal habitatından çevreye yayılmalarına neden ol-
ması (farelerde olduğu gibi), yeraltı boru sisteminin patlaması, depoların yıkılması 
vb. sonuçlar nedeniyle önem taşımaktadır. Bunlara bağlı akut etkilerin yanısıra 
uzun süreli etkiler de görülmektedir. Temel halk sağlığı kitaplarında uzun süreli et-
kiler: 

1. Toksik etkiler 
2. Hipertansif hastalık, lösemi, lenfoma ve psikolojik hastalıklarda artım ola 

rak sıralanmaktadır. (6) 
Su baskınlarının, sel ve benzeri durumlarının en akut etkisi boğulmalardır. Di-

ğer ülkelerde rüzgar ve fırtınaya bağlı sürüklenme, çarpma ve diğer nedenli zede-
lenme ve ölümler görülebilir. Su ve lağım sistemlerindeki patlamalar su kaynaklı 
hastalıkların yayılmasına neden olur. Zaman zaman afet boyutlarını alabilir. Ciddi 
psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Su baskınları ve yağmurla birlikte olmayan 
rüzgar olaylarında fizik travmalar ön plana çıkar. 

1.2, Jeolojik 
1.2. 1. Depremler 
1.2. 2. Volkanik patlamalar 
1.2. 3. Sismik deniz dalgaları (Tsunami) 

Yıkılan binaların altında kalmaya bağlı fizik travma önemlidir. Genellikle hızlı 
kentleşme ve denetimsiz bina yapımının sonucu olarak gelişmekte olan ülkelerde 
sorun daha büyüktür. Sürekli deprem etkisi altında kalan gelişmiş ülkelerde toplum 
oldukça hazırlıklıdır. Bina teknolojisi depreme dayanıklı olduğu için fizik travma-
lar en aza inmektedir. Eğitim düzeyi yüksek toplumlarda toplum bireylerinin kısa 
sürede organize olabilmeleri afete bağlı sorunların en aza inmesini sağlamaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde toplum bireyleri hemen hemen hiçbir organizasyona 
gitmeksizin kendisine yapılacak yardımları beklemektedir. Bu durumda merkezi
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ve yerel idarelerin sistemli müdaheleyi sağlayacak biçimde örgütlenmesi gerekli 
elemanları yetiştirmesi zorunludur. Yol, köprü vb. nin yıkılması önemli ekonomik 
yük getirmektedir. Baraj vb. yapıların yıkılması afetin boyutlarının büyümesine 
neden olabilir. Evsizlik ve işsizlik genellikle afet sonrası beklenen sorunlar olarak 
karşımıza çıkabilmektedir. Jeolojik afetlerin sonunda psikososyal sonuçlar özel-
likle önem taşımaktadır. Stres nedenli kardiyak ölümlerde artım olduğu belirtil-
mektedir. (1,9) 

2.İnsan nedenli afetler 
 2. 1. Ani 

2.1. 1. Patlamalar   
2.1.2. Yangınlar  
2.1..3. Çarpışma, düşme(uçak vb.)  
2.1. 4. Yayılma, dökülme(petrol vb.) 
2.1. 5.  Radyasyon etkilenimi 
2. 2. Sinsi-sürekli 

2.1. 1. Kuraklık ve kıtlık 
Kıtlık ve kuraklıkla ilgili bir çok tanım yapılmıştır. Bazı tanımlar düşen yağ-

mur miktarını esas alırken. Bazı tanımlara göre "kişilerin yeterli su kaynağının ol-
maması" gibi tanımlar getirilmektedir. Bir diğer tanıma göre bitkisel ve hayvansal 
ürünlerde %30 azalma felaket, %8 azalma afet olarak kabul edilmektedir. Büyük 
kitleler yağışların azalması vb. nedenlerle birden bire su ve besin maddelerinden 
yoksun duruma düşmektedir. Kimi zaman kitleler daha elverişli bölgelere 
göçetmek zorunda kalmakta, ancak sınırlar ve diğer yaşama alanları nedeniyle bu 
mümkün olmadığında binlerce kişi ölüm tehdidiyle karşılaşmaktadır. Bu durumda 
en çok etkilenenler çocuk, yaşlı ve kadınlar olmaktadır. 

2. 2. 2. Kimyasal etkilenim 
Diğer amaçlarla kullanılan kimyasalların yerleşim yerlerinin toprağını veya 

havasını kirletmesine bağlı olarak meydana gelebilmektedir. Genellikle uygula-
manın yapılmasından sonra akut olarak değil uzun süreli ve belirsiz bir dönem son-
ra ortaya çıkabilmektedir. 

2. 2. 3. Radyasyon etkilenimi 
Nükleer silah fabrikaları, nükleer reaktörler, araştırma laboratuvarları, yer altı 

denemeleri, atmosfer denemeleri başlıca kaynağı oluşturmaktadır. Yeraltı depo-
larının yangın ve patlamalara bağlı olarak sızıntıları da buna dahildir. Kanser etki-
sinin çıkabilmesi için (lösemi dışındakilerin) uzun süre gerektirmesi, kişilerin baş-
ka bölgelere göçmesi, belirlenmesinin güçlüğü, doz ve kirlilik ölçümlerinin yapıla-
maması epidemiyolojik değerlendirmeleri güçleştirmektedir. Bazı ülkelerde ağır 
radyoaktif kirleticiler çocuk süt dişlerinde stronsiyum 90 izlenmesi dahil dolaylı 
yollarla yapılmaktadır. 

2. 2.4. Dünyanın ısınması-sera etkisi 
2. 3. Savaş ve çatışmalar 
1700 yılından beri l000 ve üzeri ölüme neden olan 471 savaş çıkmıştır. Bu  
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savaşlarda 100 milyonun üzerinde ölüm olduğu tahmin edilmektedir. (1 )Üç 
yüzyılın ölümlerinin %90 indan fazlası son yüzyılda meydana gelmiştir. İkinci 
dünya savaşından beri 127 savaşta 21, 8 milyon savaş nedenli ölüm olduğu 
belirtilmektedir. (1) Günümüzde radyoaktif, biyolojik ve kimyasal savaş 
potansiyeli çok yüksektir. Gelecekte başlıca biyolojik savaş silahları arasında 
antraks, dizanteri, menenjit, veba, tularemi, tifo; dang, ensefalit, influenza, çiçek, 
san ateş sayılabilir. Akrep ve yılan toksinlerinin de bu amaçla yaygın olarak 
kullanılabileceği düşünülmektedir. Yüzlerce boğucu, kapasite azaltıcı, dokuları 
etkileyen, kana geçerek toksik etki yapan, sinir sistemini etkileyen kimyasal 
maddenin kimyasal olarak kullanılabilmesi mümkündür. 

Toplumların savaşa hazırlanmasının halk sağlığı sonuçları Özellikle önem taşı-
maktadır. II. Dünya savaşından beri dünya devletleri silahlanmaya 16 trilyon dolar 
harcamıştır ve bu her yıl 900 milyar dolar artmaktadır. 1945 yılından beri nükleer 
silahlara 4 trilyon lira harcanmıştır. Silahlanma amacıyla çok büyük bir bilimsel güç 
harcanmaktadır. Dünyanın silahlara bir saatte harcadığı para çiçek hastalığının 
eradikasyonu amacıyla sürdürülen 20 yıllık çalışmada yapılan harcamaya eşittir (1, 
10). Silahlanma yarışı için iki saatte harcanan para Dünya Sağlık Örgütünün bir yıllık 
bütçesi kadardır. Silahlara harcanan yarım günlük para bütün dünya çocukların sık 
görülen bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanmasını sağlayacaktır. Savaşlar ve savaşlara 
hazırlık bilimsel, teknik ve ekonomik kaynakların büyük bir bölümünün ayrılmasını 
gerektirmektedir. 
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BÖLÜM 4 
AFETLERDE HALK SAĞLIĞI UYGULAMALARI 

Toplum bireylerinin afetlerde organize olma ve hazırlıklı olma konusunda eğitimi 
kuşkusuz en önemli uygulamalardan birisini oluşturmaktadır. 

Afet olayları çoğu kez zincir halinde görülür. Tek afet olaylarına seyrek rastlanır. 
Çoğu kez pek çok afet olayı ile beraber; birbirini izleyen kümülatif olaylar halinde 
rastlanır. 

Örneğin;çok görülen zincirleme afet olayları şu şekilde sıralanabilir: 
1. Yağmur fırtınası;seli beraberinde getirir. Pek çok sakıncası yanında içme suları 

kirlenir ve bunun sonucunda salgın hastalıklar ortaya çıkar. 
2. Deprem ;toprak kayması, sel, büyük yangınlar, su kirlenmesi gibi olaylarla 

birlikte görülür. 
Günümüzdeki teknik ve teknolojik ilerlemeler, insanlara, afetlere karşı daha 

güvenilir ve sağlam bina yapımı olanakları sağlamaktadır. Böylece kentsel yerleş-
meler, daha güvenceli özelliklere sahip olmaktadır. Bunun yanısıra günümüzde, 
ülkeler arasındaki bilgi değişimi ve iletişim olanaklarının iyileşmesi afetlerden ko-
runmada alınacak Önlemlerde daha etkili yöntemlerin gelişmesini sağlamaktadır. 

Bir çok afet genellikle birdenbire meydana gelirler ve önceden tahmin edile-
mezler. Bir afetin yaygınlığı ve etkinlik derecesi bazı sonuçların değerlendirilmesi ile 
açıklanabilir. Bunlara;ölen ya da yaralanan insan ya da hayvan sayıları, aksayan ve 
bozulan kamu hizmetleri, salgın hastalıkların ortaya çıkması, olağan günlük et-
kinliklerin ortadan kalkması, yıkılan veya oturulamayacak derecede hasar gören Özel 
ve resmi yapılar örnek olarak verilebilir. 

Afetlerden korunma, en kolay biçimde, fiziksel planlamalarda getirilecek ön-
lemlerle çözümlenebilir. İyi düşünülmüş bir fiziksel planlama, yalnızca afet olaylarına 
karşı bir savunma değil; aynı zamanda afetlerin yol açacağı zincirleme olaylara da karşı 
önlemleri içerecektir. Bu bakımdan, uygulama, teknik planlama ve yönetim önerilerini 
birlikte getirecektir. 

Ancak yasal ve kuramsal olarak yapılan öneriler ne yazık ki her zaman gerçek-
leşmemektedir. Binalara oturma ruhsatı verirken yeterli denetimin yapılmaması belki 
de en önemli koruyucu uygulamalardan birisinin ihmali olarak kabul edilmelidir. 

4.1. Afetlerde birincil koruma: 
4.1.1. Ani afetler 
Bazı doğal afetlerin önlenilmesi açısından günümüz teknik bilgisi yeterli değildir. 

Ancak su baskını, toprak kaymaları, çığ vb. durumlar için önlemler söz konusudur. 
Yangınlar, patlamalar, petrol sızıntıları vb. durumlar için yapılabilecek çok şey vardır. 
Çevresel etki değerlendirmesi dahil bir çok çevre sağlığı önlemi aslında afetlerden 
birincil koruma önlemi olarak kabul edilmelidir. Gelişmekte olan



 26

ülkelerde toplumun afetlerle ilgili eğitimi bir çok açıdan en önemli birincil koruma 
uygulaması durumundadır. 

4.1.2. Sinsi afetler 
Yapılan yasal düzenlemeler, konulan standartlar, teknik yeterlilikle ilgili denetim 

ve zorunluluklar bu tip sürekli ve sinsi afet durumlarının önlenilmesi açısından özellikle 
önem taşımaktadır. 

4.1.3. Savaş ve çatışmalar 
Kuşkusuz savaşların kıtlık, malnutrisyon, salgın, çevre kirliliği vb etkilerinin 

ortadan kaldırılanlar arasından çok doğrudan oluşlarının önlenilmesi temel koruyucu uy-
gulamayı oluşturur. 

4. 2. Afetlerde ikincil koruma 
Afetlerde korunmaya yönelik olarak etkin bir afet planlaması bulunmalıdır. Bu 

planlamanın amacı: 
-Afet ihtimalini (Potansiyel riski) azaltmak 
-Afet olayının sonuçlarını hafifletmek 
-Olayların bir felaketler zinciri olarak gelişmesini önlemek veya hafifletmek 
-Afet alanını lokalize etmek ve sınırlamak 
-Kurtarma operasyonunu kolaylaştırmak 
-Yeniden yapım, onarım ve bakım aktivitelerini kolaylaştırıp, hızlandırmak. 

Bina standardlarının yükseltilmesi, arazi kullanımı, toplum eğitimi temel ikincil 
koruma uygulamaları arasındadır. Kurtarma planı veya afet planının hazırlanması çok 
büyük önem taşımaktadır. Böyle bir planda: 

1. Afetzedelerin kurtarılması 
2. Acil tıbbi bakımın sağlanması 
3. Yangın, gaz sızıntısı vb. fiziksel tehlikelerin ortadan kaldırılması 
4. Toplum bireylerinin afetin etkisinin sürdüğü bölgelerden uzaklaştırılması 
5. Koruyucu ve rutin tıbbi bakımın sağlanması 
6. Su sağlanması 
7. Yiyecek sağlanması 
8. Giyecek sağlanması 
9. Barınak sağlanması 
10. İnsan atıklarının yokedilmesi 
11. Vektör kaynaklı hastalıkların önlenilmesi 
12. Ölülerin gömülmesi 
13. Katı atıkların zararsız hale getirilmesi aşamalarının hepsi yer almak zorundadır. 
Afet dönemlerinde gönüllü yardımlarının eşgüdümü, gerekli kurum ve kuru-

luşlara işlerlik kazandırılması, gerekli materyalin depolanması ve dağıtımı, iletişimin 
sağlanması, ulaşımın sağlanması, toplumun bilgilendirilmesi ve yalan haberlerin 
önlenmesi, kayıt sisteminin kurulması, trafik ve kalabalığın denetim altında tutulması, 
doğal olarak güvenliğin sağlanması temel uygulamalar arasındadır. 
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Fiziksel planlamanın temel görevi, planlaması yapılan alanın (bölgesel, kentsel, 
kırsal gibi) gelişmesinin toplum yararına yönelik; ekonomik amaçlarını arazi 
kullanım kararlarına indirgemek; yaşama fonksiyon!arına cevap veren bir çevreye 
erişmek olmalıdır. 

Tablo l:Afet olaylarına karşı alınabilecek önlemler 
 

Doğal olay türü Fiziksel planlama önlemleri ile etki 
DEPREM Deprem bölgelerinde yerleşimin önlenmesi 

TOPRAK KAYMALARI Uyarıcı, kayma bölgelerinde engelleyici uy-
gulamalar. 

SELLER VE NEHİR TAŞMALARI Sedde, baraj vb. taşmaya-karşı önlemler, debi 
ve yağışların izlenmesi(önleyici), erken uyan 
sistemi 

YANGIN Önleyici uygulamalar, yangına erken müda-
hale 

İNSAN İHMALİ DİĞER AFETLER Önleyici ve Azaltıcı 

Afet durumlarında kurtarma öncelikleri şöyle sıralanmaktadır: 
1. İnsan yaşamı 
2. Endüstri kuruluşları, diğer işyerleri ile temel ihtiyaç maddelerinin depolan 

ma yerleri gibi ekonomik aktivite alanları ve donatımlar. 
3. Enerji, güç ve alt yapı tesisleri, ulaşım ve iletişim altyapısı ve araçları, su, ka 

nalizasyon ve arıtma şebekeleri gibi kent ve bölgenin operasyonel kapasitesi. 
4. Sağlık kuruluş ve tesisleri. 
5. Konutlar. 
6. Sosyal, kültürel donatımlar. 
7. Eğitim kurumlan. 
(Bu tesisler iyi korunabildikleri takdirde, afet sonunda geçici barınak ya da diğer 

amaçlar için kullanılabilir.) 
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BÖLÜM 5 
AFETLERE KARŞI ALINACAK FİZİKSEL 
PLANLAMA ÖNLEMLERİ 

İmar planlarında, arazinin deprem yönünden, jeolojik, ve iklim koşulları yö-
nünden değerlendirilmesi şeklinde doğal afet risk alanlarını belirleyen araştırmala-
rın yapılan iş olması gerekir. Bu bilgilerin elde olmasıyla, imar planı hazırlanırken, 
sit alanlarının sınırlarının belirlenmesi, binaların yapılacağı yerlerin seçimi, yeşil 
ve boş alanların saptanmasında yararlanılacaktır. 

Deprem riskinin fazla olduğu yerlerde, özenle hazırlanmış deprem haritalarına 
gerek vardır. Haritalar geniş bir alanın genel özelliklerini verir. Daha ayrıntılı çalış-
malar için. Mikrozoning adı verilen çok ayrıntılı deprem haritalarının hazırlanması 
gereklidir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem 
Araştırmaları Dairesi tarafından 1996 yılında yeniden hazırlanan Türkiye Deprem 
Bölgeleri Haritası, 1972 yılında yayımlanan bir öncekinden farklı olarak olasılık 
hesaplarına dayanmaktadır ki bu haritalar, diğer deprem haritalarına göre, muhte-
mel deprem şiddetini daha kesin biçimde belirlemektedir. 

Jeomorfolojik ya da jeolojik zayıflıktan ileri gelen toprak kaymaları, afet riski 
taşıyan olaylar arasındadır. Toprak kayması görülen özellikle dağ eteklerinini hari-
talarda belirlenmiş olması gereklidir. Çığ bölgeleri de haritalarda belirlenmiş 
olmalıdır. Toprak kayması görülen alanlarda yapılacak mühendislik işleri önem 
kazanmakta ve büyük dikkat istemektedir. 

Fırtınalar iki türlü afete neden olurlar. Bunlar; Rüzgarların neden olduğu yı-
kımlar ve şiddetli rüzgarla birlikte gelen şiddetli yağışların neden olduğu seller, taş-
kınlardır. Şiddetli rüzgarlara karşı alınacak önlemlerle, şiddetleri bir ölçüde azaltı-
labilir ve zararda kısmen önlenmiş olur. Rüzgarın neden olduğu hasarlarının % 90-
95 ine sel sularının neden olduğu düşünülürse, planlama çalışmalarında sel ve taş-
kınlara karşı önlemler almak gerekecektir. 

Sellerin neden olduğu afetin düzeyi yüksektir. Zararları sel sularının yüksekliği 
ve akış şiddetine göre değişebilir. Sel hemen her ülkede çok sık görülen bir doğal 
afettir. Bu bakımdan akarsu, deniz ve göl kenarlarında, suyun yükselmesi olasılık-
ları gözönüne alınarak, arazi risk haritalarının hazırlanması ve İmar Planı kullanım 
kararlarını bunlara göre vermek doğru olacaktır. 

Doğal koşulların ve mümkün doğal afetleri beraberce gösterildiği haritalara 
Özel Risk Haritaları denilmektedir. Bu haritalar, risk düzeylerini, olabilirliğini, ya-
yılma alanlarını ve risk türlerini göstermelidirler. Bu haritalar yardımıyla, risk alan-
larının sınırlandırılması mümkündür. 

İnsan yapılarından kaynaklanan afet potansiyeli, genellikle gelişmiş ve imar 
edilmiş alanlarda görülür. İmar edilmiş alanlar, her türlü araştırması yapılmış ve 
surveyleri var olan alanlardır. Gelişme projelen yapılırken bazı noktalar 
gözönünde tutulmalıdır: 
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1. Baraj çökmeleri ve neden oldukları seller:Riskin yüksek olduğu alanlar, 
bir barajın havzasında; rezervuarında, ani olarak barajdan bırakılan suyun veya sel 
dalgalarının erişebileceği yerlerdir. Bu yerlerin, topoğrafik yapı ve gelen su miktarı 
ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. 

2. Maden ocaklarının çökmesi ile ortaya çıkan hasarlar:Terkedilmiş 
maden ocaklarının üstü çok riskli alanlardandır. Bu alanlar sık sık çökebilirler. Bu 
bakımdan maden çıkarılan ocakların üstlerinin kullanımında özel bir itina 
gereklidir. 
Günümüzde daha çok ve sık görülen bir başka olay, maden ve endüstri atıklarının 
neden olduğu afet riskidir. 

Yığınlar sahip oldukları malzemenin türüne ve yapısına bağlı olarak kaygan 
olabilirler. Yağmur, sel, hava şoku dalgası, süpersonik gürültü vb. gibi bazı dış et-
kenlerde yığınlar kayabilir ve bu kaymanın sonucu, doğal yer kayması sonucuna 
benzeyebilir. 

3. Patlamaların ve sızıntıların neden olabileceği zararlar: Bu tür alanlar, 
herhangi bir patlamanın, söz konusu olabileceği yerlerdir. Kimya Fabrikaları çev-
resi, likit gaz depoları, üretim yerleri, rafineriler, gaz tankları yakıt depoları vb. 
gibi. 

4. Yangın: İnsan dikkatsizliğinin, hatalı hareket ya da hatalı teknolojinin neden 
olduğu en büyük afet yangındır. Gelişmiş ve imar edilmiş her alanda bir yangın riski 
vardır. Bu risk, kullanıcıya, kullanılış şekline ve gösterilen dikkate göre değişir. 

Yangının en çok görüldüğü alanlar, konut alanlardır. Hatalı enerji sağlanması; 
yangına dayanıklı olmayan, yapı malzemesi ile yapılmış yapılarda; barakalar ve 
gecekondularda; karışık kötü kalite konut alanlarında yangın ihtimali büyüktür. 
Bunlara ek olarak, su şebekesi olmayan yörelerdeki olasılık daha da büyüktür. El 
sanattan atölyeleri, depo ve ambarlar yangın riski fazla olan yerlerdir. Bunlara, es-
ki, modası geçmiş alet ve makine ve teknoloji ile donatılmış sanayinin de eklenmesi 
mümkündür. Kentlerin eski dokusu dar ve çıkmaz sokakların bulunması yangın ris-
kini artırdığı gibi yangına müdahale olanağını da çoğu kez ortadan kaldırmaktadır. 

Rafineriler, kimya ve ilaç endüstrisi tesisleri ve arıtım tesisleri gibi tesislerde 
de yangın riski büyüktür. Toplantı yerleri, tiyatro, sinema ve eğlence tesisleri , bü-
yük mağazalar, süper marketler, oteller de yangın riski olan yerlerdir. Eskimiş şehir 
parçaları, teknik yönden iyi donatılmış konut bölgeleri ve endüstrinin büyük bir 
kısmı, yangın yönünden orta dereceli riskli sayılırlar. Uygun yapı teknolojisinin 
kullanıldığı, orta ve yüksek gelir gruplarının barındığı kaliteli konut gruplan mo-
dern organize endüstri bölgeleri ve kent merkezinin modern kısımlarında ise yan-
gın riski düşük veya çok azdır. 

5. Büyük trafik kazaları:Uçak kazaları, tehlike riski fazla olan afetlerdendir. 
Bu bakımdan hava limanları ve özellikle pistlerin çevresi, uçak kazası duyarlılığı 
bakımından en hassas bölgelerdir. İstatistikler, uçak kazalarının uçuşlarda ilk ve 
son 10 dakikada olduğunu göstermektedir. Bu süreler içinde ise uçak havaalanı içe-
risindedir. Bu bakımdan hava alanlarının yerseçimine planlama sırasında dikkat 
edilmelidir. 
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Yoğun trafikte demiryolu kavşak ve makasları kaza riski büyük olan önemli 
noktalar haline gelebilirler. Karayolu kazalarının en az düzeye indirmek yolun 
teknolojisi ve ulaşım planlamasıyla yakından ilişkilidir. 

İnsanların neden olduğu afetler ve kazaların büyük çoğunluğu kentsel alanlar-
da meydana gelmektedir. Kentin yaşam koşullan bozuk olan bölgeleriyle plansız 
gelişmiş kötü inşa edilmiş bölgelerinde planlama önlemlerinin alınması büyük 
önem taşımaktadır. Bu bölgeler çoğu kez, şehir merkezine yakın çok değerli arazi 
parçalarındadır. Kötü kullanımlar arazi parçalarının kaybına neden olacağı gibi; ya-
şam koşullan düzeltilip disiplinli bir fiziksel mekan sağlanamazsa, kentin bu bölge-
leri, salgın hastalıkların arttığı, terör ve anarşinin yerleştiği yerler olmaktadır. 

Özellikle kentin eski bölgelerinde gerekli düzenlemeler yapılmayacak olursa. 
doğal olarak meydana gelen afet. yangına ve salgın hastalıkların yayılmasıyla de-
vam eder. Problem olmadığı sanılan yöreler, en ciddi sosyo-ekonomik, teknik ve 
sağlık sorunlarıyla karşımıza çıkar. 

Kentsel alanlar, bir kaç afetin bir arada ortaya çıkacağı varsayımından hareketle 
değerlendirilmelidir. Planlama yapılırken, iki veya üçlü risk birden toplam risk 
olarak gözönünde bulundurulmalıdır. 

Sel olasılığı olan yerler veya toprak kayması bulunan bölgeler; başka bir fonk-
siyon getirilmezse terkedilmiş havasını taşımaktadırlar. Bu tür yerler, çoğu kez, 
yangına dayanıksız malzeme ile yapılmış konutlarla dolar. Yoğunluk, kontrolsüz 
bölgelerde çok yüksektir. 

AFETLERDEN KORUNMAYI SAĞLAYACAK ÖNLEMLER 
1. Depremlerden korunma: 
Yeniden planlamalarda, yerleşmeler için: 
a)Düşük riskli yerler seçmek, 
b)Uygun konstrüktif önlemler almak 
c)Uygun yapı teknikleri kullanmak 
1975 yılından beri, oldukça yüksek standartta "Afet Bölgelerinde Yapılacak 

Yapılar Hakkında Yönetmelik" 1995 yılında günün koşullarına uygun şekilde ye-
niden düzenlenmiş ve 13.5. 1995 tarih ve 22635 sayılı Resmi Gazete'de yayınlana-
rak yürürlüğe girmiştir. Bu gibi yönetmeliklerin gerekli sonucu verebilmesi ilgili 
kurum ve kuruluşların personelini amaç doğrultusunda eğitmesi, afet sırasında et-
kin eşgüdümün sağlanmasıyla mümkün olacaktır. 

2. Fırtınalardan korunma: 
Bunlar; rüzgar kesici planlama önlemleri ile bina yapılarının rüzgara dayanıklı 

yapılmalarını sağlamakla mümkün olmaktadır. 
3. Taşkın ve sellerden korunma: 
Akarsuların rejimlerinin düzenleyici önlemleri almak, şehirsel gelişmeleri bu 

riskin oakadığı yönlere kaydırmak, akarsuların şehir içinde zarar vermeden geçe-
cek şekilde duvarlar ve şeddeler yapmak, mal ve can kaybının önüne geçmek için 
sele karşı erken uyarı sistemleri geliştirmekle mümkündür. 
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4. İnsan hatalarının neden olduğu yıkımlardan korunmak: 
İnsan hatalarından doğabilecek zararların önüne geçici yasaların çıkarılması 

mümkündür. Bunu yanında bazı önemli standartlar geliştirilerek, insan yapılarında 
dayanıklılık ve sağlamlık sağlanabilir. Ancak, yasaların veya standartların mü-
kemmel olması uygulanması için bunlar yeterli değildir. Personel eğitimi, senaryo 
uygulamaları, düzenlenen afet senaryolarına göre yapılan tatbikatlar en etkin ön-
lemleri oluşturmaktadır. Afet öncesi ve sonrası denetim mekanizmaları çok önem-
lidir. Afet için gerekli tüm araç ve gerecin çalışır durumda olduğu düzenli aralıklarla 
kontrol edilmelidir. Afette gerekli klorlama cihazları, jeneratörler, pompalar vb. nin 
maksimal çalışma kapasitesinde denenmiş olması, afet sırasında bakım, onarım ve 
idameleriyle ilgili teknik ekibin hazır bulunması şarttır. Tüm araç ve gerecin yedek 
parçaları bulunmalıdır. Kurtarma ekibinin her türlü koruyucu malzeme ve do-
nanımı açısından da bu önemlidir. 

Tüm senaryolar en kötü durum varsayılarak tartışılmalıdır. Mevsimsel farklı-
lıklar gözönüne alınmalıdır. 
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BÖLÜM 6 
İMAR PLANLARINDA AFETLERLE İLGİLİ OLARAK DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR VE TOPLUM SAĞLIĞIYLA 
BAĞLANTILARI 

İmar Planları yapımına esas olarak çevre boyutununda ele alınması zorunlu-
dur. Çevre açısından dikkat edilecek noktalar afetler açısından da çok büyük önem 
taşır. Aşağıda imar planlarında cevaplandırılması gereken asgari sorular listesi su-
nulmaktadır. Dikkat edilecek olursa bunların gözönüne alınması dolaylı olarak 
afetle ilgili koruyucu uygulamaları oluşturmaktadır. 

I. DOĞAL ÇEVRE FAKTÖRLERİ 
HAVA KALİTESİ 
A. Hava Kalitesindeki Olumlu ya da Olumsuz Değişiklikler 
• Havanın şimdiki kalitesi 
• Hava kalitesinde ortaya çıkacak olumlu ya da olumsuz değişiklikler neler olabilir? 
• Dağılım modeli 
B. Hava kalitesindeki değişiklikten etkilenebilecek öğeler 
• Hangi yaş gruplarından kaç kişi etkilenecek? 
• Hangi bitki ve hayvan topluluklarından ne kadar etkilenecek? 
• Ne kadar bir alan etkilenecek? 
• Malzemeler üzerindeki olabilecek etkileri neler olabilir? 
C. Hava kirliliğine neden olan kaynakların durumu 
• Trafik yoğunluğunun artış eğilimi nasıl olabilir? 
• Bölgedeki endüstriyel artış eğilimi nasıl olabilir? 
• Konutlarda kullanılan enerji kaynakları ve yakma sistemlerinden ortaya çıka 

bilecek kirlilik miktarı ne olabilir, eğilimler nasıldır? 
SU KALİTESİ 
İçme ve kullanma suyu sağlanan kaynakların durumu 
• Yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının kalitesi ve miktarı 
• Su kaynaklan hangi kullanımlar için uygun ve yeterlidir? 
• Evsel ve endüstriyel su tüketimi eğilimi nasıl olabilir? 
• Su kaynaklarının kirlenmesi sözkonusu mu? 
• Kirliliği önleyici ne gibi önlemler alınabilir? 
• Su kalitesi ile ilgili sorun olduğunda kullanılabilecek yedek su kaynakları ne-

lerdir? 
• Bölgeye su taşınmasında kullanılabilecek kaynaklar nelerdir? 
GÜRÜLTÜ 
A. Gürültü kaynaklarının durumu 
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• Gürültü kaynaklarının sayısı ve dağılımındaki değişim 
• Trafik yoğunluğu artış eğilimi 
B. Gürültüden etkilenecek öğeler 
• Gürültüden etkilenecek insan sayısı ne olabilir? 
• Gürültüden etkilenebilecek diğer canlı grupları hangileridir? Ne kadar sayıda 

canlı, ne ölçüde etkilenebilir? 
C. Gürültünün önlenmesi 
• Gürültü kaynaklarının, yerleşim alanlarına ve yaban hayatına uzaklıkları 
• Gürültüyü engelleyici ne tür önlemler alınabilir? 
YABAN HAYATI VE BİTKİ ÖRTÜSÜ 
• Yaban hayatı ve bitki örtüsü üzerindeki etkiler 
• Hayvan tür ve çeşitleri envanteri 

Bitki örtüsünün korunması, cinsleri, yaklaşık yükseklikleri, en alçak dalın 
yerden yüksekliği, korunma değerleri 

• Canlı tür ve sayılarında azalma olabilir mi? 
• Türlerin çeşitliliğinde azalma ya da belli bir türde artış olabilir mi? 
• Hayvan türleri, yeşil örtü ve yetişkin ağaç miktar ve kalitesindeki olumlu ya 

da olumsuz değişiklikler neler olabilir? 
• Hayvan topluluklarının üreme ve göç paternlerinde değişim olabilir mi? 
DOĞAL AFETLER 
•Sel, deprem, toprak kayması, çığ düşmesi gibi doğal afet riski 
• Deprem haritaları, su baskını alanları envanteri 
• Yerel topografya 

 
• Kanalizasyon sisteminin kapasitesi ve tasarımı su baskınları gözönünde bulun 

durularak mı tasarlanmış? 
• Toprağın geçirgenliği, su tablasının durumu 
• Yerleşme konumu gereği, çığ düşmesi, toprak kayması gibi tehlikelere açık- 

mıdır? 
TOPOĞRAFİK YAPI 
A. Topografyanın yerleşme açısından uygunluğu 
• Topoğrafik haritalar 
• Eğim, altyapı, ulaşım ve yapıların inşaat etnolojisi açısından uygun mu? 
• Yükseklik, ısıl konfor açısından yerleşmenin konumuna uygun mu? 
• Havalandırma açısından yerleşmenin konumu uygun mu? 
• Topografya ve yerleşme biçimi, manzara, dağ ve su sporları olanakları açısın 

dan uygun mu? 
B. Topografyadaki değişim 
• Yapılaşma sonucu yüzey morfolojisinde bir değişim bekleniyor mu? 
• Yapılaşma sonucu rüzgar koridorları oluşabilir mi? 
• Topografya, yapıların gruplaşma yerleri, gruplaşma biçim ve birbirlerine gö 

re konumlarını ne yönde etkileyebilir? 
• Erozyon açısından olumlu ya da olumsuz bir etki bekleniyor mu? Olumsuz  
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etkiler nasıl önlenebilir? 
TOPRAK YAPISI 
A. Toprağın özellikleri 
• Toprağın nemi, su geçirgenliği, tuzluluğu, alkaliliği, zemin yapısı, 

tabakalarının derinliği, su tabakasının yüksekliği, zemin emniyet gerilmesi, 
• Toprak kalite açısından kaçıncı sınıf toprak cinsine giriyor? 
• Radyoaktif elemanlar içeriyor mu? 
B. Toprak yapışımı uygunluğu 
• Zemin yapışma uygun yapı yüksekliği, boyutu, bina temel tipi, yapısı nasıl 

olmalıdır? 
• Toprak yapısı hafriyat maliyetini artırabilir mi? 
• Toprak yapısına en uygun kanalizasyon, septik çukur ve diğer alt yapı şekli 

hangisidir? 
• Yapılarda radyoaktif kirlenme söz konusu olabilir mi? 
İKLİM 
A. İklim Özellikleri 
• Sıcaklık, yağış, rüzgar, hız ve yönü, nem, türbülans, stabilite, inversiyon, karı-

şım tabakasının yüksekliği 
B. İklimsel uygunluk 
• Isıl konfor ve aydınlatma açısından yapıların güneşe göre yönlendirilmesi, 

dokusu, konumu ve tasarımı nasıl olmalıdır? 
• Hava kalitesi-iklim ilişkisi açısından yapıların birbirlerine göre konumları ve 

yerleşimleri nasıl olmalıdır? 
C. İklimsel değişim 
• Yapılaşma sonucu, mikroklimada ne gibi değişim olabilir? 

II. ALTYAPI 
İÇME VE KULLANMA SUYU 
•Su temininin yeterliliği 
• Su kaynaklarındaki suyun miktarı yeterli mi?Kalitesi içme ve kullanma suyu 

olarak uygun mu? 
• Su temini için gerekli altyapı donanımı yeterli mi? 
• Suya talep eğilimi 
• Su kaynaklan potansiyelinin artması olasılığı var mı? 
ATIK YÖNETİMİ 
A. Sıvı atıklar 
• Evsel ve endüstriyel kaynaklı atık suların miktarları ve alıcı ortama 

getirecekleri kirletici yük ne olabilir? 
• Alıcı ortamın kaldırma kapasitesi nedir? 
• Deşarj noktalan nerelerde olmalıdır? 
• Atık suların arıtımında yerel koşullara en uygun arıtım teknolojisi 
hangisidir? 
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B. Katı Atıklar 
• Evsel ve endüstriyel kaynaklı katı atıkların miktarları ve özellikleri nelerdir? 
• Çöplerin en ekonomik toplanma, arıtım şekilleri nasıl olmalıdır? 
• Transfer istasyonlarının sayısı ve dağılımı nasıl olmalıdır? 
• Çöp toplama ve arıtım alanlarının hava kirliliği, yeraltı suyu kirliliği, koku ve 

gürültü yaratma gibi olası etkileri nelerdir? Bunlar nasıl giderilebilir? 
• Atık toplama ve arıtım sistemlerinde üreyebilecek fare ve haşereler ile savaşım 

yöntemleri nelerdir? 
  

ENERJİ  
A. Enerji temini 
• Isınma ve aydınlanma için gerekli olan enerji miktarı ne kadardır? 
• Enerji talep eğilimi nasıldır? 
• Bu talep hangi kaynaklardan karşılanacaktır?  
• Küçük sanayi, organize sanayi bölgelerinin enerji talebi hangi türde enerji 

kaynağı için ne kadardır? 
• Talep eğilimi nasıldır? 
• Enerji kaynaklarının her türlü talebi karşılayabilme emniyeti ne kadardır? 
• Biyogaz, jeotermal enerji, güneş enerjisi, bileşik ısı-güç santralları gibi yeni 

ve yenilenebilir enerji kaynakları ile yeni teknolojilerin uygulanması koşulları ne 
lerdir? 

B. Enerji tasarrufu 
• Enerji tasarrufu ve güneş ısısından maksimum yararlanma amacıyla, binala 

rın yönlendirilmesi, tasarımı, birbirlerine göre konumları, yükseklikleri, yoğun 
lukları, yerleşimi ve malzeme seçimleri nasıl olmalıdır? 

C. Enerji kökenli çevre sorunları 
• Enerji nakil hatları, petrol boru hatları, doğal gaz boru hatları, akaryakıt ve gaz 

depoları, akaryakıt nakli gibi faaliyetlerin yaratacağı çevre kirliliği sorunları neler 
olabilir? Bunlar nasıl önlenir? 

• Isınmadan kaynaklanabilecek çevre sorunları neler olabilir? 
 
ULAŞIM 
A. Toplu taşım 
• Toplu taşım kaç kişiye hizmet veriyor? 
• Toplu taşım araçlarının sayısı, durakların sıklığı, konutlara ve işyerlerine 

uzaklığı, taşıt seferlerinin sıklığı, toplu taşım güzergahları uygun ve yeterli mi? 
• Taşıtların kalabalıklığı ve diğer bakımlardan yolcuların toplu taşımdan genel 

hoşnutsuzluk düzeyi 
B. Özel otolar 
• Trafik sıklığının günün saatlerine göre ve haftanın günlerine göre değişimi, 

belli noktalar arasında yolda geçen süre, yolların kapasitesi, trafik kontrolleri, kaza 
riskleri, özel oto sayısındaki artış eğilimi 

• Özel otolar için yollar yeterli mi, güvenlimi, trafik ve kavşak düzenlemeleri 
yeterli mi? 

• Otoparkların günü saatlerine ve haftanın günlerine göre sıkışıklık düzeyi, oto-
parkların konutlara ve işyerlerine uzaklığı 
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C. Trafik 
• Trafik sıkışıklığından kaynaklanan hava kirliliği, enerji sarfiyatı, zaman sar-

fiyatı, stres gibi sorunların boyutları, çözüm önerileri 
D. Yayalar 
• Yaya yollarının genişliği, güzergahı, niteliği, aydınlatılması, temizliği, bakım 

ve onanım, yaya geçitlerinin sayısı ve konumları gereksinimi karşılamaya yeterli 
mi? 

• Trafik kazası olasılığı, can ve mal güvenliği, vandalizm riski açısından yaya 
yolları ve yaya geçitleri yeterince güvenli mi? 

E. Şehirlerarası ve uluslararası ulaşım 
• Şehirlerarası karayolu, demiryolu ulaşım ağlan kapasite, güzergah, bakım- 

onarım açısından uygun ve yeterli mi? 
• Gar, terminal ve hava alanlarının kapasite ve yer seçimleri uygun mu? 
• Ulaşım ağı ve transfer merkezlerinin çevre üzerindeki gürültü, titreşim, hava 

kirliliği, bitki örtüsünün kaldırılması tebi olumsuz etkileri neler olabilir? Önlenme- 
si ya da azaltılması için ne gibi önlemler alınmalıdır? 

HABERLEŞME 
• Haberleşme olanaklarının yeterliliği 
• Telefon, telgraf, posta, radyo, TV den hangi sosyal gruplardan kaç kişi yarar- 

lanabiliyor? Talep eğilimi nasıl olabilir? 
• Posta ve haberleşme hizmetleri çeşitlilik, erişebilirlik ve nitelik açısından ye- 

terli mi? 
YEŞİL ALANLAR VE MESİRE (REKREASYON) ALANLARI 
A. Yeşil alanlar 
• Kişi başına yeşil alan miktarı, yeşil alanların kente dağılım paterni, erişebilir- 

liği, konuta uzaklığı, temizlik ve bakımı açısından yeterli mi? 
• Gölgeleme, mikroklimada değişim, gürültü bariyeri, hava kirliliğini önleme 

açısından yörenin koşullarına da uygun yeşil bitki örtüsü hangisi olmalıdır? 
B. Diğer rekreasyon tesisleri 
• Dinlenme, eğlence, spor ve kültür tesislerinden hangi sosyal gruplardan kaç 

kişi yararlanabiliyor?Halkın eğilimleri ve tercihleri hangi yöndedir? Rekreasyon 
tesislerindeki olanaklarının çeşitliliği nasıl artırılabilir? Halkın kültürel zenginliliği 
nasıl geliştirilebilir? 

• Rekreasyon tesisleri bakım, onarım ve işletme açısından uygun ve yeterli 
mi? Tasarımları ve yerleşimleri uygun mu? 

C. Acil sağlık hizmetleri 
• Hasta hanelerin acil sağlık servisleri sayı, personel ve teçhizat bakımından ye 

terli mi? 
• Cankurtaran sayısı yeterli mi? 
KÜÇÜK SANAYİ VE ORGANİZE SANAYİ  
A. Altyapı 
• Küçük sanayi ve organize sanayi bölgelerine hizmet verecek teknik altyapı  
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kapasite ve tasarım açısından yeterli mi? 
B. Küçük sanayi-Çevre ilişkisi 
• Küçük sanayi bölgesi veya organize sanayi bölgesi ile konutlar arasındaki 

uzaklık kötü etkiler açısından ve ulaşım açısından optimumda mı? 
• Bu bölgelerden kaynaklanan toz, duman, gürültü, katı ve sıvı atıklar, estetik 

kirlenme gibi sorunlar neler olabilir?Bu etkilerin önlenmesi ya da azaltılması için 
alınabilecek önlemler nelerdir? 

TİCARET 
A. Alışveriş olanakları 

• Alışveriş merkezlerinin konutlara yakınlığı ne kadardır? 
• Alışveriş merkezlerinden hangi sosyal gruplardan kaç kişi yararlanabilecek 

tir? 
• Alışveriş merkezine hangi taşıtlarla ne kadar sürede ulaşılabilecektir? 
• Alışveriş olanaklarının çeşitliliği ve niceliği bakımından halkın gereksinimi 

ni karşılayabilecek midir? 
B. Ulusal ve Uluslararası ticaret merkezleri 
• Ticaret limanı, serbest bölge gibi büyük ticaret merkezlerinin işgücü, alt yapı, 

haberleşme, ulaşım gibi gereksinimlerinin karşılanmasının kentsel gelişme üzerin 
deki baskıları ve etkileri neler olabilir? 

C. Ticaret bölgelerinin yaratacağı çevre kirliliği 
• Bu bölgelerin yaratacağı hava, deniz, kıyı, su kirliliği, gürültü ve katı atık üre 

timim gibi olguların kent üzerindeki muhtemel etkileri neler olabilir?Bu etkiler na 
sıl yok edilebilir ya da azaltılabilir? 

• Ticari ve turistik amaçlı tabelaların yaratacağı görüntü kirliliği nasıl önlenebi 
lir? 

EĞİTİM VE KÜLTÜR 
A. Eğitim kurumları 
• Hangi sosyal gruplardan kaç kişi eğitim kurumlarından yararlanabiliyor? 

Sınıflardaki öğrenci sayısı, tedrisat sayısı 
• Eğitim tipi ve eğitim tesislerinin kapasitesi gereksinimi karşılayabilecek ye 

terlilikte mi? Talep eğilimi nasıl olabilir? 
• Okula ulaşım tipi ve süresi 
B. Diğer kültür tesisleri 
• Büyük, geniş kapsamlı kütüphaneler, halk kütüphaneleri, mahalle kütüpha- 

neleri, gezici kütüphaneler kaç kişi tarafından, ne sıklıkla kullanılıyor? Bu kütüpha- 
neler erişilebilirlik açısından yeterli mi? 

GÜVENLİK 
A. Güvenlik hizmetleri 
• Polis, jandarma karakolları, güvenlik hizmetlerinde çalışan eleman sayısı ve 

niteliği, bekçilik hizmetleri gereksinime uygun ve yeterli mi?Vandalizm, suç işle 
me sıklığı, olayların niteliği, alınabilecek önlemler 

B. İtfaiye hizmetleri 
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• Yangın riski bulunan yerlerin konumlan, olası tehlikelere karşı alınabilecek 
önlemler. 

• İtfaiye hizmetleri, personelin niceliği ve niteliği, araç ve teçhizat 
bakımından yeterli mi? 

• Yangın musluklarının sayısı, sıklığı, yangın suyu yeterli mi? 
SAĞLIK 
Sağlık tesisleri 
• Hastahanelerin yatak kapasitesi, klinik hizmetlerinin çeşitliliği ve erişilebilir- 

likleri bakımından yeterli mi? 
• Sağlık ocakları, gezici sağlık ekipleri, ana-çocuk sağlığı merkezleri gibi yerel 

sağlık hizmetleri erişilebilirlikleri, kapasiteleri, personel nitelik ve nicelik bakı- 
mından yeterli mi? 

KONUTLAR 
• Konut sayış, dokusu, yükseklikleri, nitelikleri, birbirlerine göre konumlan ne 

olacaktır? 
• Konutların estetik açıdan mevcut açıdan mevcut konutlara uygunluğu ne öl 

çüdedir? 
• Konutlar sayı, büyüklük, tasarım ve malzeme seçimi açısından hangi gruptan 

kaç kişinin gereksinimini sağlayabiliyor? 
• Toplu konut alanlarının altyapı ve üstyapı sorunları ile kente entegrasyon ol 

gusu nasıl çözümlenebiliyor? 
• Apartmanlaşmanın getireceği muhtemel sorunlar ve çözüm yollan neler ola 

bilir? 
• Gecekondu bölgelerinin oluşması nasıl önlenebilir?Bu bölgenin sorunları 

nasıl çözülebilir? 

III. YAPILI ÇEVRE 
MEVCUT YAPILAR 
A. Koruma değerleri 
• Mevcut yapılardan hangileri mimari, kültürel ya da tarihi değer bakımından 

korunmaya değer niteliktedir? Sayıları, konumları ve birbirleriyle ilişkileri 
B.Estetik ölçüler 
• Yeni yapılacak yapılar ile mevcut yapılar estetik bakımdan birbirleriyle uyum 

içinde olacaklar mı? 
• Geleneksel sosyo-kültürel özellikler yeni yapılacak yapılarda ne kadar göze- 

tilmekte? 
• Yeni yapılacak yapılar kentin karakteristiğini oluşturan koruma değerli yapı- 

lan geri plana mı itiyor? 
• Yükseklik, doku, renk, malzeme açısından mevcut ve yeni yapılacak yapılar 

formu estetik açıdan uyum içinde olacak mı? 
• Yeni yapılacak yapılar ile mevcut yapılardan gözlenebilecek manzara ne yön- 
de etkilenecek? 
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C. Fiziksel ölçütler 
• Yeni yapılacak yapılar, mevcut yapıların güneşlenmesi ve havalanması gibi 

fiziksel koşullarını olumsuz yönde etkileyecek mi? 
• Yeni yapılaşma ile mevcut altyapıya ne gibi yükler gelecek? Mevcut altyapı 

bu yükleri kaldırabilecek mi? 
TARİHİ SİT ALANLARI VE BİLİMSEL AÇIDAN ÖNEMLİ 
ALANLAR 
A. Korunma değerleri 
• Kentsel gelişme alanı içinde yer alan tarihi sitler ve bilimsel açıdan öneme 

sahip (örneğin; genetik rezervler, sulak bölgeler, ender doğal oluşumlar vb) bu 
alanların konumları, birbirleriyle ilişkileri nasıldır? 

• Bu alanlar üzerinde ne tür olumsuz etkiler olabilir?Bunlar nasıl önlenebilir ya 
da azaltılabilir? 

• Bu alanların etkilere karşı hassasiyet düzeyleri nedir? 
B. Erişilebilirlikleri 
• Tarihi sitlerin ya da bilimsel alanların halk tarafından erişilebilirliğinde olum 

lu ya da olumsuz gelişmeler neler olabilir? 

IV. SOSYAL YAPI 
GÖÇLER 
A. Eğilimler 
• Kente ya da kentten dışarıya göçler söz konusu mu? Ne ölçüde? Hangi sosyal 

gruplardan, hangi bölgelerden yılda kaç kişi? 
• Göçlerin nedenleri, bu nedenlerdeki kısa, orta ve uzun vadede beklenen deği 

şiklikler 
• Nüfus değişinimdeki eğilimler ve projeksiyonlar 
B. Göç eden grupların gereksinmeleri 
• Göç eden grupların sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılarına uygun ko 

nut ve üst yapı gereksinimi 
• Göç eden gruplar için istihdam olanakları 
C. Göçlerin sonuçları 
• Göç nedeniyle arazi ve konut fiyatları ile konut kiralarındaki değişim 
• Göç sonucu gecekondulaşma söz konusu mu?Nasıl önlenebilir ya da nasıl 

yönlendirilebilir? 
KOMŞULUK İLİŞKİLERİ 
A. Kentsel gelişmenin komşuluk il skileri üzerinde etkileri 
• Kent formu komşuluk ilişkilerinin ve sosyal aktivitelerin olumlu yönde geliş 

mesi için uygun mu? 
• Komşular arası hakların korunması, ilişkilerin düzenlenmesi, daha insancıl 

hale getirilmesi için neler yapılabilir? 
• Mekansal düzenlemeler, sosyal yaşamın çeşitliliğini artıracak, ilişkileri zen 
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ginleştirecek, komşular arası dayanışmayı ve ortak hareket etmeyi sağlayacak şe-
kilde mi yapılmış?  

B. Mahremiyet 
• Yapıların birbirlerine göre konumları, yoğunlukları, malzeme seçimleri, ya 

pılaşma biçimleri, kişi mahremiyetini gözetir biçimde mi? 
DİĞER SOSYAL FAKTÖRLER 
A. Kent içi göç 
• Belli bir fiziksel planlama sonucu ortaya çıkabilecek, belirli bölge sakinleri 

nin başka semtlere göçe zorlanması ve evlerin yıkılması olgusu ne gibi sorunlar ya 
ratabilir? Böyle bir grubun konut gereksinimi nasıl sağlanır? 

B. Özel tehlike alanları 
• Hurdalıklar, büyük inşaat alanları, altyapı inşaat çalışmaları, inşaat ve iş ma- 

kinaları gibi halk için yeni makinalar, kireç kuyuları ve su kuyuları ne gibi potansi 
yel tehlike alanı oluşturabilir?Başta çocuklar ve sakatlar için olmak üzere bu tehli 
keler nasıl önlenebilir? 

Deprem Haritalarının hazırlanması sırasında ise asgari aşağıdaki husus-
lar ele alınmalıdır: 

a) Toprak yapısının incelenmesi, 
b) Toprak taşıma kapasitesi - Zemin mekaniği, 
c) Sismik karakteristikler üzerine bilgi vermelidir. 
Fırtına-Sel-Taşıma araştırmaları için; 
a) Sel düzlüklerinin tanımlanması, 
b) Sel kenarı yörelerinin belirlenmesi, 
c)Güvenli yükseklikler hakkında bilgi vermelidir. 
Toprak kayması araştırmaları; 
a) Yer ve toprak koşulları, 
b) Yeraltı suyu rejimi, 
c) Kayma potansiyeli olan yamaçların karakteristikleri , 
d)Eğimli yamaçlardaki tehlike alanları, 
e) Selden dolayı yeraltı suyu değişiklikleri hakkında bilgi vermelidir. 
Arazi kullanım haritalarında: 
a) Konut alanları tehlike arzeden işyerlerinden yangın, patlama vb. afetlerin et 

ki etmeyeceği mesafelerde ve önlemlerde düşünülmüş olmalıdır. 
b) Yoğunluğun yüksek olduğu merkez bölgelerinde, tehlike yaratacak nitelik 

teki iş yerlerine izin verilmemelidir. 
c) Fonksiyon bölgelerinin birbirlerinden yeşil kuşaklarla ayrılması (Kereste 

depolan ve ambarların konut bölgelerinden ayrılması gibi) sağlanmalıdır. 
d) Hava alanlarının çevresine özel kullanım izinleri getirmelidir. Hava alanı 

çevresinde tarımsal kullanımların dışında ancak depolama fonksiyonları verilebi-
lir. Güvercin vb. uçucu kuşlar yetiştirmek yasaklanmalı; hava alanları yakın kom-
şuluğunda konut gelişmelerine izin verilmemelidir. 

e) Endüstriyel işyerleri, afetlerden zincirleme zarar görmemesi için birkaç yer  
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de planlamalıdır. 
f)Sosyal-kültürel-teknik donatımların hertürlü afetten zarar görmeyecek yer-

lerde planlanması sağlanmalıdır. 
g)Yoğunluklar mümkün olduğunca düşük tutulmalı ve yapısal yoğunlaşmaya 

mani olmalıdır. 
İnsan yoğunluğu (kişi/ha veya Kişi/km2) afet anında kurtarılacak insan sayısı-

nın bilinmesi bakımından önemlidir. (Boşaltılacak yollar, trafik kapasitesi, kurtarı-
lacak insan sayısı). 

h) Zoning planlarında yapı malzemeleri ve yapım kalitesine ilişkin kararlar da 
getirilmelidir. Böylece yoğunluklar ve yapı direnci arasında ilişki kurulabilir. 

i)Zoning planlaması yapılırken özel dikkat isteyen bölge ve yapılar için kulan-
ma, koruma ve kurtarma önlemleri belirtilmelidir. Bunlar tarihi, dini, yönetim ve 
iletim binaları ile anıtlardır. 

k)Zoning planlamalarında rezerv araziler bırakılmalıdır. 
Afet anında veya sonrasında geçici barınaklar ile geçici sağlık ve diğer teknik 

donatımların geleceği bu alanlar;yiyecek dağıtımı; gelecek yardım malzemesi için 
depolama alanları içinde hizmet edecek şekilde planlanmalı ve asgari altyapısı ya-
pılmış olmalıdır. Ana ulaşım ağıyla ilişkisi de kurulmuş olmalıdır. İmar planların-
da bu alanların yeşil alan, boş alan, tarımsal veya orman alanı, dinlenme, oyun ve 
bu tür alanların, kenti kuşaklar halinde çevrelemesi arzu edilir. Bu şekilde; 

- Geniş gelişme alanları olarak gösterilmesi önerilmektedir. 
- Yangının yayılması bu tampon alanlarla kontrol altına alınmış olacak. 
- Patlamalara karşı tampon alan, 
- Endüstrinin zararlı etkilerini emen alanlar olarak fonksiyon görecek , 
- Afet sonrasında tahliye görevini üslenecek, 
- Geçici acil yapılar için arazi rezervi oluşturacaktır. 
Şehirlerde, parklar, spor alanları, bahçeler vb. dinlenme ve eğlenmeye yönelik 

açık alanlar yüksek afet riski bulunan alanlar üzerine getirilebilirler ve afet duru-
munda tahliye amacıyla da kullanılırlar. 

Altyapı şebekeleri: 
1. Yol Şebekeleri: 
a) Her üniteye en az 2 bağlantı olmalıdır. 
b)Ulusal düzeydeki yol sistemleri kavşakları katlı kavşaklar halinde olmalıdır. 

(Yollar birbirini kesmemelidir) 
c)Yol genişlikleri her türlü panik anında kullanılabilecek kadar geniş olmalı-

dır. 
d) Önemli yollar mümkün olduğunca yüksek, riskli yerlerden geçirilmemeli-

dir. 
e) Acil durumda kullanılacak yollar özellikle rotalanıp devamlı işler vaziyette 

olmasına gayret etmelidir. 
f) Alt geçitler-üst geçitler-köprüler-kemerler ve tünellerin bizatihi kendileri 

depreme dayanıklı yapılmalıdır. 
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g)Önemli kavşakların sel altında kalmamasını mümkün kılıcı planlama motif-
leri getirilmeli. 

h)Yolların afet ve panikte tıkanması halinde sistemi açacak yan yollar ve geçit-
ler düşünülmelidir. 

2. Demiryolları 
Demiryolu hatları ve istasyonları ufak bir kaza ya da afet olayı nedeniyle çalışa-

maz duruma gelirler. Bu bakımdan demiryolu güzergahları bu tür paniklere mey-
dan vermeyecek biçimde düzenlenmeli; bakımları sık ve tam yapılmalıdır. 
Güzergahlardaki en kesitler, toprak kaymalarını, çöken ağaçları ve direkleri 
kapsayacak şekilde yeterince geniş olmalıdır. 

Tersaneler, yörenin en düşük afet riski bulunan bölgelerine kurulmalıdır. Ter-
sane alanlarının diğer fonksiyon alanlarından yeşil bir kuşakla ayrılması uygun ola-
caktır. 

3. İçme Suyu Durumu 
Bir panik anında en önemli sorun, su sorununun çözümüdür. Su sorununun çö-

zülmemesi afetin büyümesine neden olabileceği gibi, afetin öldürücü bir hal alma-
sına da yolaçar. Afet halinde su hem kullanmak ve hem de muhtemel yangınları 
söndürmek için gereklidir. Bunun için birden fazla su kaynağını hazır bulundurma-
lı; sel basması halinde ise alternatif olabilecek acil su kaynaklarını (artezyen kuyu-
lar gibi) harekete geçirmelidir. 

Deprem, sel ve yangınlar için ana su boruları "kapalı devre" teşkil edecek sis-
temde hazır tutulmalıdır. Kapalı devre sistemi, özellikle afet anında sistemde söz 
konusu olabilecek arızalarda suyun sisteminin başka noktalarından teminine yar-
dımcı olacaktır. Teknolojik düzey ve olanaklar yeterli ise, yeraltı suyunun yeraltı su 
tüneli teşkil ederek kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Sistemde borulardaki çatlak ve deliklerden sızan su yolu alt geçitleri, tüneller, 
hendekler ve bina zeminlerinde tehlike teşkil edeceğinden, ana borular yerleştirilir-
ken, tünellere ve diğer duyarlı yeraltı boşluklarından uygun uzaklıklarda döşenme-
lerine özen göstermelidir. 

Su kaynağının kirlenmesi öldürücü olabilir. Bu bakımdan su kaynaklarının uy-
gun mühendislik tedbirleriyle temiz tutulması sağlanmalıdır. 

Afet riski fazla olan alanlarda, yangın tehlikesine karşı gerekli suyun güvence 
altında bulundurulması gereklidir. Yangına karşı gerektiğinde kullanılmak üzere, 
endüstriyel işyerleri ile kamu işyerlerinin özel rezerv su depoları olmalıdır. 

Konut alanlarında su rezervleri sorunu, açık su depolan havuzlar inşa etmek su-
retiyle kısmen çözümlenebilir. Hatta bazı yüzme havuzları bu amaçla kullanılabi-
lir. 

II. Dünya Savaşından edinilen deneyimlerden, kentsel alanlarda, 500 m. yan-
çaplı alan içinde 150-200 m2lik alanlı su depolarının bulunması gerektiği saptan-
mıştır. 

4. Kanalizasyon ve Arıtma Tesisleri 
Deprem tehlikesi yüksek ve sel ihtimali fazla olan yörelerde, yağmur suları ile
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kanalizasyon şebekesinin birleştirilmesi daha doğru bir tutum olacaktır. 
Depremin yağmur suyu toplama şebekesini tahrip etmesi halinde, açık su topla-

ma kanalları yapmak uygundur. Bu kanallar, aynı zamanda yolların sele maruz kal-
maması için onların suyunu da toplayıcı nitelikte hazırlanabilirse çok elverişli olur. 

5. Enerji Hatları 
Ülkede genel olarak enerji interconnekte sistemden alınmalıdır. Yanısıra, yerel 

enerji kaynakları varsa bunların da ulusal ağa katılmaları doğrudur. Eğer bu müm-
kün olmayacak kadar küçük enerji kaynağı varsa (jeneratör gibi) bunun her an ilk 
ihtiyaçları karşılayacak şekilde afete hazır tutulması gerekir. 

Yüksek gerilim enerji hatlarının şehir içinde binalar üzerinden; sanayi tesisleri-
nin üzerinden geçirilmesi yasaklanmalıdır. 

Kamu binaları, hastahane ve diğer önemli yapıların afet anında kullanabilecek-
leri kendi enerji kaynakları olmalıdır. 

6. Havagazı 
Deprem tehlikesine maruz bölgelerde, mümkünse havagazı kullanımından ka-

çınılmalıdır. 
7. Merkezi ısıtma sistemleri 
Deprem bölgelerinde merkezi ısıtma sistemi tavsiye edilmemektedir. Kulla-

nılması zorunlu ise, özel önlemler alınarak şebeke düzenlenmeli;mümkünse yük-
sek basınçlı sistemler yerine alçak basınçlı sistemler tercih edilmelidir. 

8. Kamulaştırma 
Afet bölgelerinde arazinin büyük kısmının kamu elinde bulundurulması zorun-

ludur. Zira bu süratte ancak, afet önlemlerinin alınacağı bir arazi kullanma modeli 
ve İmar Planı gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan mevcut kentin komşuluğunda afet 
anında kullanılmak üzere arazi kamulaştırılması yapılmasında yarar vardır. 

KORUYUCU ÖNLEMLER 
1. İmar Planlarında binaların afet riski en az olan yerlere getirilmesi sağlanma-

lıdır. 
2. Büyük yapılar, sistem içinde bağımsız yer ve şekillerde planlanmalıdır. Bu 

şekilde bu yapılar tek başlarına zarar görmüş ve diğer yapıları etkilememiş olacak-
tır. 

3. Halkın afet halinde paniğe kapılmaması için eğitilmeleri gerekmektedir. 
4. Afete maruz bölgelerde bina yükseklikleri dondurulmalıdır. 
a)Konutlarda; 
- Binalarda panik anında kullanılmak üzere mutlaka 2 merdiven olmalı, 
- Binaların her birinin özel girişleri olmalı, birbiri içinden geçilerek binaya 

girmeye izin verilmemelidir. 
- Bahçelerde gereksiz çit, tel, duvar vb. engeller bulunmamalıdır. 
b) Özel özen isteyen yapılar 
Bunlar, haberleşme merkezleri, hastahaneler, okullar. yönetim binaları, otel-

ler, okullar acil hallerde konaklama tesisi olarak kullanılacaktır. 
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c)Sanayi tesisleri 
Bir endüstri sanayi tesisine bahçe içinden kolayca girilmeli ve panik halinde 

iyi işleyen sirkülasyon şeması düzenlenmelidir. 
d) Yollarda alınması gereken özel önlemler 
-Çıkmaz sokak yapımından kaçınılmalıdır, 
- Ana yolların tıkanması halinde, panikte kullanılacak servis yolları, yardımcı 

yollar planlamalıdır. 
- Kavşak ve şehirde tahliye fonksiyonu görecek yollarda, sel. düşen teller yıkıl 

mış araçlar ve olası trafik sıkışıklığına karşı önlemler alınmalıdır, 
- Binaların yollara yaklaşması hususu imar mevzuatına uygun olmalıdır, 
-Yol kenarındaki ağaçların trafiği engellemeyecek veya görüşü engellemeyecek 
biçimde dikilmesi uygun olacaktır. 

e) Boş alanlar 
-Boş alanlar, afet anında Birincil ve İkincil tahliye alanı olabilecek biçimde 

planlanmalıdır. 
-Yangının yayılmasını önleyici şekilde donatılmak ve şehir parçaları aralarına 

getirilmelidir. 
- Sel depo alanı olabilecek şekilde (meyil tashihi,) ön görülmelidir. 
- Açık alanlar imar sınırlan içinde bulundurularak kontrol altında tutulmalıdır. 
- Konut bölgeleri içinde; parklar, çocuk bahçeleri ile oyun yerleri; konut bahçe 

leri şeklinde; endüstriyel alanlarda tesisleri birbirinden ayıran tampon alanlar ola 
rak; 

- Trafik yolları boyunca görüşü kolaylaştıracak biçimlerde yeşil alanların dü 
zenlenmesi uygun olacaktır. 

Peyzaj Düzenlenmelerindeki İlkeler 
- Akarsu kenarlarında ve sel güzergahında çok sayıda ağaç kümelerinden ka 

çınmalıdır. 
- Diğer boş alanlara ağaç dikmek faydalıdır. 
-Yol boyu ağaçlandırmalarda, ağaçların trafik şeritlerine çok sokulmamaları 

uygun olacaktır. 
-Kavşaklarda görüşü engelleyici ağaç, çalı ve bitki türleri yerleştirmekten ka-

çınmalıdır. 
- Peyzaj planlamasında temel planlama ilkesi, yağmur ve sel sularının akışını 

kolaylaştırıcı önlemlerin alınması olmalıdır, 
- Sellere karşı koruyucu önlemler alınmalıdır. 
- Gerektiğinde insanların sığınak olarak kullanacağı yerler, su düzeyinden yu 

karıda tasarlanmalıdır. 
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BÖLÜM 7 
AFET HALİNDE ERİŞEBİLME, TAHLİYE VE 
ACİL YARDIM ÖNLEMLERİ 

Etkin tahliye uygulamaları: 
- Felaketin etkisini azaltır, 
- Sistem ülke-bölge çapından başlayarak tek binaya kadar önlemler alınmasını 

gerektirir. 
- Kurtarma sistemi; çökmeden insanları binalardan kurtarmak, 
- Sel, yangın ve zehirli dumanların bulunduğu hacımlardan insanları kurtarmak 
- Diğer kurtarma-tahliye ve yardım önlemlerinin alınmasını sağlamak, 
- Afetin geliş saati ve süresi bilinmediğine göre, her gün ve her saatte kurtarma 

yı yapabilecek hazırlıkların yapılması gereklidir. 
Gerekli veriler: 
Afet anında, Öncesinde ve sonrasında kullanılacak veriler önceden hazırlanarak 

saklanmalıdır. Afet öncesi aşağıdaki konular hakkında bilgi bulunmalıdır. 
- Kentin nüfus yapısı, dağılımı, demografik dokusu , 
- Ekonomik aktiviteler, türleri, işyerleri dağılımı, 
- Çalışan nüfus ve hareketleri, genel karakteri, 
- Yapılar, binalar risk düzeyleri, yaşları, 
- Altyapı donatısı, teknik karakteristik ve şemaları, 
- Ulaşım şeması, planlaması, verileri, istatistikleri, türleri, 
- Hizmetlerin kapasiteleri, donatım yerleri, biçimleri afet riskleri, 
- Acil hallerde kullanılacak diğer donatılar, 
-Acil yardım örgütleri, karakterleri, kapasitesi, yer aldığı yöre ve afet anında ya-

pacakları işlerin programlanması. 
Afet sonunda yeniden imar kentin kurtarılmasında yeni bir olanak olarak değer-

lendirilmelidir. Bunun için, 
a) Kenti geliştirici kararların plana yansıması, 
b) Uygulamada etap ve bölümler arasında uyum sağlanması, 
c) Kısa ve uzun dönemdeki gereksinmelerin karşılanmasının programlandırıl- 

ması, 
d) Sınırlı kaynakları en akılcı ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, 
e) Yeniden imara herkesin katılmasını sağlamak, 
f) Afet öncesinde kentin eksikliklerinin giderilmesi, 
g) Yeni sosyo ve ekonomik faaliyet ve amaçların tesbiti, 
h) Tüm bu hususların maliyetinin sağlanması. 
Doğal afetlerin çevre sağlığı sistemi üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi  
Aşağıda sunulan değerlendirme çizelgesi doğal afetlerin çevre sağlığı altyapısı 

ve sistemi üzerindeki zorlayıcı etkisinin belirlenmesi açısından yarar 
sağlayabilir(11,12) 
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BÖLÜM 8 
AFET HALLERİNDE ÇEVRE SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ 

Afetler olağanüstü durumlardır. Bu durumda, müdahale edebilmek için eldeki 
kaynaklardan daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuçta toplumun beslenme, 
barınma, giyinme, tıbbi bakım ve diğer yaşamsal gereksinimleri artar. İnsanların, 
çevrenin olumsuz etkilerinden ve koşullarından korunması da gerekir. 

Afetlerin etkilerinin şiddeti bir yandan da nüfus yoğunluğuna bağlıdır. Artan 
nüfus yoğunluğu, sağlıkla ilgili koşulları olumsuz etkileyerek normal toplum yaşa-
mını bozar ve çevre sağlığı hizmetlerine olan ihtiyacı artırır. Afetin türü ne olursa 
olsun, günlük yaşam alt-üst olduğu için, sağlığı tehdit eden faktörlerin toplumu et-
kisi altına alma riski de artar. Zararlı ve tehlikeli atıkların yok edilememesi duru-
munda toplum büyük zararlar görür. Afet hallerinde, bit, fare gibi zararlıların istila-
sı, bulaşıcı hastalıkların patlak vermesi, zehirlenmeler, vb. sıklıkla görülen olaylar-
dır. Bu nedenle afet halinde çevre sağlığı hizmetlerine özel bir önem verilmelidir. 

Diğer taraftan; afetlerde müdahale edilmediği takdirde diğerlerinden daha çok 
ve daha kısa sürede etkilenecek bazı gruplar vardır ki bunlar risk altındaki gruplar 
olarak adlandırılır. Risk altındaki gruplar, genç kadınlar, yaşlılar, travmaya maruz 
kalmış veya yalnız yaşayan çocuklar, fiziksel veya psikolojik engeli olanlar; des-
tekten yoksun aile reisleri olarak ele alınmalıdır. 

Afet öncesi yapılması gereken değerlendirmeler (3,13-18) 
1. Çevre sağlığı acil çalışma planı oluşturmada öncelikle acil çalışmalara katı 

lacak örgütlerin envanterini çıkarmalıdır. Bu amaçla, yerel olaylarla ilgili planlarda 
rol alacak gruplar arasında iletişim kanalları oluşturulmalı, isim, adres ve telefon 
numaralarını içeren bir liste asil ve alternatif üyeler için hazırlanmalıdır. 

2. Afetin haberleşme, ulaşım, sağlık gibi yaşamsal hizmetler üzerindeki etkile 
ri değerlendirilmeli ve temel çevre sağlığı düzeyleri belirlenmiş olmalıdır. 

a. Afetin çevre sağlığı yönünden önem gösteren altyapılara etkisi belirlenmeli 
dir. 

b. Afetin ulaşım üzerine etkileri öncelikle belirlenmelidir. Temel gıda madde 
leri ile ilaç, giyecek vb. konusunda yapılacak yardımlar ve diğer hizmetlerin plan 
laması ulaşım durumuna göre yapılmalıdır. 

c. Afetin su ve besinler üzerine bulaşma açısından etkileri belirlenmelidir. Bu 
laşmanın, su ve besinlerin kaynağında, taşınmasında, işlenmesinde, depolanma 
sında veya dağıtımın farklı aşamalarında gerçekleşebileceği düşünülmelidir. 

d. Kimyasal kirleticilerin gıda ve su stoklarına ulaşması yönünde kuşkuların 
güçlendiren kanıtlar yoksa ilk önce mikrobiyolojik bulaşma açısından afetin etkile 
ri değerlendirilmelidir. 

Zarar görmesi halinde, örneğin afet bölgesindeki nüfusun % 15'ine güvenilir su 
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sağlanabileceği gibi sonuçlar gözönüne alınarak hizmet kapasitesinin gereksinim-
leri ne ölçüde karşılayacağı belirlenmelidir. 

3. Değerlendirme sonucunda, öncelikler belirlenerek kaynak kullanımı açısın 
dan en verimli program yapılmalıdır. Planlamada risk altındaki grupların sorunları 
nın çözümüne öncelik verilmelidir. 

4. Personelin korunması için gereken önlemler alınmalı, barınma, beslenme ve 
diğer ihtiyaçlarının karşılanması planlanmalıdır. 

5. Destek ve donanımla ilgili malzemelerin değerlendirilmesi gerekir. Hizme 
tin ulaştırılabilmesi için mevcut kullanılabilir yollar, harita ve imar planları, şehir 
su, elektrik ve kanalizasyon şebekelerinin krokileri, temel ve yardımcı personel lis 
tesi, acil gereksinimlerin listesi, bunların nasıl sağlanabileceği ve kullanılabileceği, 
stoktaki malzemelerin envanteri gibi normal koşulların sağlanabilmesi için gerekli 
olan malzeme kayıtları varsa hemen çalışmalara temel alınmalı, yoksa bunların tah 
mini durumları belirlenmelidir. 

6. Afet bölgesinde, afetin türüne göre çevre sağlığı risk haritası çıkarılmalı ve 
planlamalarda gözönüne alınmalıdır. 

7. Acil önlemler başlatıldıktan ve afetin ani etkileri kontrol altına alındıktan 
sonra, iyileştirme Önlemleri belirlenmeli ve uygulama başlatılmalıdır. Bu çalışma 
lardan; acil önlemlerin sürekliliğinin sağlanması, desteklenmesi, ek önlemler alın 
ması, su, gıda, sıvı ve katı atıkların izalesi, ulaşım, elektrik gibi ihtiyaçların yeterli 
ve sürekli karşılanabilir hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

8. Her uygulama, her seferinde yapılacak değerlendirmelerle yeniden ele alın 
malıdır. 

9. Son olarak eldeki olanaklarla verilecek hizmetin geliştirilmesini sağlamak 
üzere çalışmalar yapılmalıdır. 

Bütün bunların yapılabilmesinde önceden çevre sağlığı açısından önemli olan 
tüm alt yapı ve yapılarla ilgili bilgi sahibi olunması esastır. 

1. O bölgede meydana gelebilecek değişik afet tiplerine göre zarar görebilecek 
alt yapı bileşenleri nelerdir? 

2. Su deposu ne durumdadır? 
3. Afete bağlı olarak katı atık toplama ve zararsız hale getirme bölgeleriyle ilgi 

li herhangi bir sorun çıkabilir mi? 
4. Afet bölgesinde çevreye kimyasal yayılımına neden olabilecek herhangi bir 

depo, sanayi kuruluşu vb. var mıdır? 
5. Afete bağlı olarak çevreye yayılabilecek petrol, kimyasal vb. birikinti veya 

depolanma bölgesi var mıdır? 
6. Afetlere bağlı olarak yıkılabilecek baraj, set vb. var mıdır? 
7. Bir afetin oluşması bir başka afetin ortaya çıkmasına neden olabilir mi? Söz 

gelimi depreme bağlı olarak toprak kayması veya çığ sorunu ortaya çıkabilir mi? 
Su ve buna benzer bir çok sorunun önceden sorularak afet senaryoları halinde 

değerlendirilmesi gerekir. Afet senaryo çalışmaları sağlık personelinin gerekli mü-
dahelelere hazır olması açısından çok büyük önem taşımaktadır. 
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Toplum bireylerinin eğitim düzeyinin yetersiz olduğu toplumlarda tatbikat, se-
naryoya bağlı kurtarma çalışmalarına önem verilmeyebilir. Toplum bu uygulama-
ların önemi konusunda da eğitilmelidir. 

Afet sonrasında çevre sağlığı ile ilgili riskler çoğu kez kurtarma, yerleştirme 
vb. çalışmalar nedeniyle gözardı edilebilir. Çevre sağlığı personeli herhangi bir afet 
durumunda bölgede çevre sağlığı açısından kontrol edilmesi gereken tüm noktaları 
denetim listeleri halinde hazırlamalıdır. 

Çevre sağlığı açısından bölgeye giden personelin bulundurması gereken başlı-
ca araç ve gereç şunlardır: 

1. Hazır sanitasyon kitleri, klor çözeltisi veya tabletleri 
2. Komparatörler 
3. El feneri ve piller 
4. Su basıncı ölçümünde kullanılan araçlar 
5. Fosfataz tayin kitleri 
6. Taşınabilir klorlama araçları 
7. Taşınabilir su filtreleri(200-250 litre/dk kapasiteli) 
Suyla İlgili Genel Önlemler 
Kuşkulu kaynaklardan sağlanan su kaynatılmalı veya süzüldükten sonra mut-

laka klorlanarak 15 dakika sonra kullanılmalıdır. Gereğinde potasyum permanga-
nat, iyot vb. maddelerle dezenfeksiyon uygulanabilir. Soğuk ılıman iklimlerde kişi 
başına günde üç litre, sıcak iklimlerde ise en az 6 litre su gerekmektedir, kamp alan-
larında su tanklarının en az 200 litrelik olması, kolay temizlenebilir ve taşınabilir 
şekilde yapılmaları gerekmektedir. Kullanım sırasında tankın içerisindeki su kir-
lenmeyecek şekilde yapılmalıdır. Bir kamp yerinde kişi başına en az 15 litre/gün su 
sağlanmalıdır. Tank en uzak çadıra en fazla 100 metre mesafede olmalıdır. 

Sahra hastanelerinde sağlanması gereken su miktarı kişi başına 40-50 lit-
re/gündür. Toplu beslenme merkezlerinde bu miktar 20-30 litre, geçici kamp ve 
barınma yerlerinde 15-20 litre, yıkanma tesislerinde ise 35 litre olmalıdır. 

Afet sırasında bölgede şebeke klorlaması normalin iki katına çıkartılmalıdır. 
Taşıma suda ve uçta serbest klor düzeyi litrede 0,7-1 mg olmalıdır. Herhangi bir bo-
ru sisteminin dezenfeksiyonu için 1 saat süre ile 100 mg/litre veya 24 saat 50 mg/lit-
re klorlu su uygulanmalıdır. Aşın klorun uzaklaştırılması amacıyla sudaki her 1000 
mg klor başına 0, 88 gram sodyum tiyosülfat konulur. 

Suyu kirleten kaynakla su arasında en az 30 metrelik mesafe konulmalıdır. 
1. Afet bölgesinin su ihtiyacını sağlayan kaynak isale hattı, depo ve şebekenin 

öncelikle gözden geçirilerek kontaminasyon ve su kaybı olup olmadığı tespit 
edilmelidir. 

2. Olası bulaşma durumlarında kirletici kaynağın yok edilmesi, dezenfeksiyon 
ve varsa su kaybının önlenmesi planlanmalıdır. 

3. Hergün sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez su numunesi alın-
malı ve analizi yaptırılmalıdır. 

4. Afetin geç etkileri nedeniyle doğabilecek olumsuzluklar önceden 
düşünülerek kontrol altına alınmalıdır. 
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5. Varsa alternatif su kaynaklan tesbit edilmeli ve kirlilik tayini sürekli yapılıp 

birden fazla seçenek elde bulundurulmalıdır. 
6. İçme ve kullanma sularında süper klorlamaya geçilmelidir. Sular 

mümkünse kullanıma sunulmadan merkezi klorlama veya benzeri yöntemlerle 
dezenfekte edilmeli, bu mümkün değilse gerekli eğitim verilmek koşuluyla 
bireysel klorlama yoluna gidilmeli ve bunun için gereken malzeme halka 
dağıtılmalıdır. 

7. Su kaynaklarının afet nedeniyle kullanılmaz hale gelmesi durumunda ya da 
buna ait kuşku oluştuğunda, gereksinim uygun şekilde tankerlerle veya kapalı 
ambalajlarla karşılanmalıdır. 

8. Su şebekeleri kullanılamaz duruma geldiğinde toplu kullanıma müsait yer 
ler belirlenmeli mümkün olduğu takdirde geçici su şebekesi kurulmalı, eğer müm-
kün olamıyorsa o zaman sağlık kuruluşunun denetiminde tankerlerle getirilen sular 
klorlanarak halka ulaştırılmalıdır. Ancak, tankerle su taşıma durumunda ailelerin 
kullanabilmesi için musluklu su bidonları sağlanmalıdır. Bu suların drenajı ise biri-
kintiye neden olmadan uygun şekilde sağlanmalıdır. 

9. Eğer düzenli kaynaklar kullanılamaz durumdaysa alternatif güvenilir su ve 
gıda kaynakları belirlenmelidir. Su arıtım tesisleri devre dışı kalırsa yedek veya 
taşınabilir üniteler devreye sokulmalıdır. 

10. Su şebekesinde bozukluk olsun ya da olmasın mutlak surette süper klorla-
maya geçilmeli en az 1 mg/litre bakiye klor sağlanmalıdır. 

11. Afet durumunda kuyu sularının kullanılması uygun değildir. Ancak, çok 
zorunlu hallerde kuyu sulan kuyudan çekildikten sonra tercihen klorlanarak, klor 
lama imkanı yoksa kaynatılarak kullanılmalıdır. 

12. Su kaynaklarına yönelik sürveyans çalışmaları sıklaştırılmalıdır. 
13. Suların kişisel dezenfeksiyonu için halk eğitilmeli, gerekli ise evlere % l'lik 

stok klor çözeltisi dağıtılmalı, nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. 
14. Dezenfeksiyon işlemlerinin yeterince yapılıp yapılmadığını araştırmak 

amacıyla şebekenin daha önceden tespit edilen belirli sayıdaki uç noktalarında klor 
miktarı saptanmalı ve tüketime verilen diğer içme ve kullanma sularının bakteriyo-
lojik analizleri yapılmalıdır. 

15. Yapılan kontrollerde bulaşma bulunan içme ve kullanma sularının bulaşma 
nedenleri araştırılmalı, kirlilik giderilinceye kadar bu suların tüketilmesine engel 
olunmalıdır. 

Gıdayla İlgili Genel Önlemler 
Yemek kaplan en az beş dakika kaynatılmalı veya 30 dakika 100 mg/litre klor 

solüsyonunda bekletilmelidir. 
1. Gıda stokları belirlenmelidir. 
2. Saklanması güç ve çabuk bozulabilecek besinlerin tüketilmesine öncelik ve 

rilmelidir. 
3. Afet nedeniyle kontamine olmuş besinler derhal uygun şekilde imha 
edilmelidir.
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4. Bölgeye yardım kuruluşlarının kısa sürede ulaşımı sağlanmalıdır. 
5. Seyyar mutfaklar kurulmalı, mümkün olduğu kadar çok sayıdaki kişiye mer 

kezden dağıtım olacak biçimde iki öğün verilmelidir. 
6. Kurulan mutfakta çalışanlar ve servis yapanlar ellerini sık sık sabunla yıka-

malı, gereğinde temiz eldiven kullanılmalıdır. Yiyecek hazırlamadan önce ve bir 
nedenle ara verildikten veya çiğ et ellendikten sonra eller tekrar sabunla en az yirmi 
saniye süre ile iyice yıkanmalıdır. Elde yara, kesik, kabuklanma vb. varsa mutlaka 
uygun biçimde sarılmalı veya bantlanmalı, tırnaklar kısa kesilmelidir. 

7. Mutfak temiz tutulmalıdır. Mutfak tezgahı, yiyecek hazırlanmadan önce ve 
iş bittikten sonra temizlenmelidir. Yiyecek hazırlanmasında kullanılan araç gereç 
özellikle kıyma makineleri temiz olmalıdır. Mutfak bezleri her gün değiştirilmeli, 
tekrar kullanılmadan önce kaynatılmalıdır. Yerler temiz tutulmalı, yer için kullanı 
lan bezler, hiçbir mutfak gereci ile temas etmemeli, ayrı yıkanmalıdır. 

8. Yiyecekler sinek ve böceklerden korunmalıdır. Yiyecekler, hayvan ve haşe-
renin temas edemeyeceği şekilde muhafaza edilmelidir. Yiyeceklerin muhafaza 
edildiği kapların üzeri sıkıca kapatılmalıdır. 

9. Besinlerin hazırlanışında temiz su kullanılmalıdır. Yiyeceklerin hazırlan 
masında kullanılan su içtiğimiz su kadar temiz olmalıdır. Kuşkulu sular kaynatıl 
dıktan sonra yemek veya buz yapmak için kullanılmalıdır. 
 

10. Yardımlar, dengeli beslenme ilkelerine uygun olmalı, kişisel hijyen kural 
larının kolaylıkla uygulanabildiği, çevreyi kirletmeyen ambalajlı besin maddeleri 
seçilmelidir. 

11. Kontaminasyonlara yönelik gözlem teknikleri ve alanda test yapmaya öz 
gü kitler hızlı değerlendirmeler için kullanılmalıdır. 

12. Besin maddelerinin güvenlik içinde saklanmasında gereken soğutma işle 
vinin engellenmemesi için güç kaynaklan, kesinti olduğunda hizmetin tümden bo 
zulmasını önleyecek şekilde düzenlenmelidir. Taşınabilir jeneratörler, yedek jene 
ratörler devreye sokulmalı, yedek güç için 3-5 gün yetecek kadar yakıt depolanma 
lıdır Ayrıca olabildiğince elektrik gerektirmeyen araçların kullanımına öncelik ve 
rilmelidir. 

Çöplerle İlgili Genel Önlemler 
1. Afet bölgesinde çöpler düzenli olarak toplanmalıdır. Ulaşımın zor ya da ola 

naksız olduğu durumlarda sokak aralarına ve dar yerlere ulaşabilecek el arabaları, 
ulaşım hayvanları vb. den yararlanılmalıdır. 

2. Afetten önce bölgeye hizmet veren çöp dökme alanları uygun ise çöpler top-
lanarak buraya dökülmeye devam edilmeli, bu alanlara ulaşım mümkün değilse ve 
ya bizzat bu alanlar afet nedeni olmuşsa bu iş için belirlenmiş uygun çöp biriktirme 
yerlerine dökülmelidir. 

3. Çöplerin nihai birikme yerlerine ulaştırılması için afetzedelerin barındığı 
yerlerin uygun noktalarında çöp toplama alanları oluşturulmalıdır. Bu alanlar gün- 
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lük olarak kireç kaymağı, klor eriyiği, çamaşır suyu vb, dezenfektanlarla dezenfek-
te edilmelidir 

4. Çöp toplama alanlarının su kayaklarından en az 60 m. ve besin maddeleri da- 
ğıtım-depolama yerlerinden en az 1 km. uzakta, yaya ve araçların geçişme engel ol-
mayacak bir yerde olmasına dikkat edilmelidir. 

5. Çöp toplama alanlarında çocukların ve hayvanların dolaşmasına izin veril-
memeli, buralara hayvan leşleri atılmamalıdır. 

6. Çöp yığınlarından şıra sızmasının önüne geçilmeli, sızma varsa bu yerler ça 
maşır suyu ya da benzeri bir dezenfektan ile yıkanmalıdır. 

7. Çöp yığınlarında ve toplama alanlarında haşere ve kemiricilerin oluşması, 
üremesi önlenmeli, bu zararlılarla mücadele amacıyla kullanılan pestisid ve insek- 
tisidlerin de bir kirlilik unsuru haline gelmemesine dikkat edilmelidir. 

Her 200 kişi için 2 metre derinlikte ve 1, 5x1 metre çukur açılmalıdır. Bu söz 
konusu nüfus için bir hafta yetebilir. Çukur içerisindeki organik materyalin bozu-
numu 4-6 hafta gerektirir. Üzeri 40 cm kalınlığında sıkıştırılmış toprakla örtülmeli-
dir. 

Hayvan Ölüleri İle İlgili Genel Önlemler(18,19) 
1. Hayvan ölüleri hiçbir şekilde bekletilmeden iklim koşullan da gözönünde 

bulundurularak sıcak ve yağışlı yörelerde en çok 6 saat, diğer yörelerde en çok 24 
saat içinde gömülmeli veya yakılmalıdır. Gömme veya yakmadan sonra ortam te-
mizlenip dezenfekte edilmelidir. 

2. Görevlilerce afet durumlarında hayvan ölülerinin öncelikle ortadan kaldırıl-
ması sağlanmalıdır. 

3. Afet sırasında insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da bulaşıcı hastalıklar or-
taya çıkabilir. Bu durum nedeniyle meydana gelen toplu hayvan ölümlerinde; 
 

- Bir hastalık sözkonusu ise sağlam hayvanlara yayılması önlenmelidir. 
- O bölgeye veya o bölgeden dışarıya yapılacak hayvan nakli durdurulmalıdır. 
- Ölü hayvanların diğer hayvanlarca yenmemesi, parçalanmaması için tedbir 

alınmalıdır. 
- Yakın çevredeki hayvanlar veterinerler tarafından taranmalı ve gerektiğinde 

aşılanmalıdır. 
- Ölü, hasta veya şüpheli hayvan(lar) ile temas etmiş veya etmesi ihtimali olan 

kişilerin, sağlık kuruluşları tarafından muayene ve tedavileri yapılmalıdır. 
4. Hayvanın bulunduğu yerde gerekli inceleme ve gözlem yapıldıktan sonra 

ölü hayvan, hayvan parça ve atıklar dezenfekte edilmelidir. Dezenfeksiyon işlemi 
mikroorganizmaların çoğalma ve yayılmasının önlenmesi açısından önemlidir. 

5. Hayvan ölüsü kaldırıldıktan sonra, bulunduğu yer ve çevresi yıkanmalı ve 
dezenfekte edilmelidir. Burada veya çevresinde, haşere veya kemirici saptanırsa, 
bunlarla uygun şekilde mücadele edilmelidir. 

6. Bütün temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yetkili kişilerin kontrolünde ya-
pılmalıdır. 



 57

7. Toplu ölüm vakalarının haricinde, hayvan ölüleri, ayrı ayrı toplanmalıdır. 
Farklı ölüm sebepleri için farklı yakma ve/veya gömme işlemlerinin uygulanması 
gerekebileceğinden bu tür bir tedbire ihtiyaç vardır. 

8. Ölü hayvan taşımasında kullanılan araçlar başka amaçla kullanılmamalıdır. 
Eğer kullanma zorunluluğu varsa araç dezenfekte edilmeli, bu nedenle hayvan ölü 
sünün taşındığı aracın bölümü kapalı ve su sızdırmaz olmalıdır. 

9. Aracın ölü hayvanın taşındığı bölümünde bütün yüzeyler kolaylıkla 
yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Araç ve bu özel bölüm her taşıma 
işleminden sonra yetkililerin denetiminde su kaynaklarına bir kilometre mesafede 
yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Araçların yıkanması için özel bir yer 
yapılmalı ve ölüme sebep olan hastalığın özelliğine göre belirli bir süre başka 
amaçlar için kullanılamamalı. yıkama ve dezenfeksiyon suyu uygun şekilde izale 
edilmelidir. 
 

10. Hayvan ölüleri yakılarak ya da gömülerek imha edilmelidir. 
11. Yok etme işlemleri yetkili kişi ve kurumların kontrolünde yapılmalıdır. 
12. Hayvan ölüsü, belediyece hazırlanmış bu amaç için seçilen özel alanlarda 

usulüne uygun şekilde yok edilmelidir. 
13. Alanın zemini kuru ve az geçirgen olmalıdır. Yer altı su kaynaklarını kirlet-

meyecek yerde seçilmelidir. 
14. Yüksek riskli hayvan ölüleri  bunların tamamen yanmasını sağlayacak özel 

fırınlarda yakılmak, küller torbalara konularak gömülmelidir. Fırın, yakma sırasın 
da çevreye pis kokuların yayılmasına sebep olmayacak yapı ve özellikte olmalıdır. 
Yakma olanağı yoksa, hayvan ölüsünün gömüleceği çukur, canlı hayvanların ve in 
sanların ulaşamayacağı derinlikte (en az 2 metre) olmalı, gömme çukurunun taba 
nına ve çukura konan ölü hayvanın üzerine sönmemiş kireç atılmalı, gömme işle 
minden sonra üzeri taş ve toprak ile örtülmeli ve sıkıştırılmalıdır. Başka hayvanla-
rın bu çukuru açmaması için tedbir alınmalıdır. 

15. Çalışanlar, günlük elbiselerini giymişken hayvan ölüsüyle ilgili herhangi 
bir iş yapmamalıdır. Hayvan Ölüsü ile ilgili herhangi bir iş yaparken eldiven, kas-
ket, koruyucu maske ve benzeri özel koruyucu iş kıyafeti giyilmelidir. Elle taşıma 
sözkonusu ise eldivenler tek kullanımlık olmalıdır. 

16. Herhangi bir su kaynağında hayvan ölüsü bulunursa bu kaynağın kullanıl-
ması önlenmeli ve gerekli dezenfeksiyon tedbirleri alınmalı ve uygulanmalıdır. 

17. Ölü hayvan ile temas sonucu bulaşmaya aracılık edebilecek eşya, araç ve 
malzemeler bu işlemi yürüten kişilerin giysileri ile diğer alet ve malzemelerin her 
işlemden sonra usulüne uygun bir şekilde temizlenip dezenfekte edilmesi sağlan 
malıdır. Dezenfeksiyonun mümkün olmadığı durumlarda ise bunlar yakılmalıdır. 

18. Temizlik işleminde kullanılan su dezenfekte edilmeli, çevreyi kirletmeden 
uygun şekilde uzaklaştırılmalıdır. 

19.  Ölü hayvan ile temas eden plastik veya tahta malzemeler yakılmalı. enfekte 
olmuş zemin kaldırım, metal donanım ve malzemeler ise yakılarak veya aşağıdaki 
kimyasal maddeler ile dezenfekte edilmelidir (16, 18) 

- Klorlu dezenfektanlar (% 3 aktif klor) 
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- % 4'lük kostik soda solüsyonu (70-80°C'da) 
- % 2'lik formaldehit solüsyonu 
20. Taşıtlar ve donanımları, toplama depo yüzeyleri vb. hayvan ölüsü ile temas 

eden bütün yüzeyler en az ayda bir kez koruyucu amaçlı aynı fakat farklı konsant-
rasyonlardaki (% 2. 5'lik kostik soda, % 2'lik formaldehit) kimyasal solüsyonlarla 
dezenfekte edilmelidir. 

Sıvı Atıklarla İlgili Genel Önlemler 
1. Kanalizasyon şebekesi varsa ve zarar görmüşse öncelikle bunun onarımına 

gidilmelidir. 
2. Toplu barınma yerlerinde yeterli sayıda ve nitelikte hela yapılmalıdır. Bu 

helaların alt yapıya bağlanması mümkün olmadığı durumlarda sahra helası 
şeklinde uygulama yapılmalı ve bu durumda hela çukurlarının üzeri günlük olarak 
toprakla kapatılmalı ve helalar yeni çukurlara bağlanmalıdır. Helaların günlük 
olarak kireç kaymağı vb. maddelerle yöntemine uygun olarak dezenfeksiyonu 
sağlanmalıdır. 

3. Hela çıkışı ellerin yıkanması için hijyenik koşullara uygun yerlere yapılmalı 
ve bu yerlerin susuz ve sabunsuz kalmamasına özen gösterilmelidir. Buralarda 
mümkünse sıvı sabun kullanılmalıdır. El yıkama sularının birikinti oluşturmadan 
akacak şekilde düzenlenmesine dikkat edilmelidir. 

Ulaşımla İlgili Genel Önlemler 
1. Ulaşım bozukluğu kısa sürede giderilemiyorsa, ulaşımsızlığın olumsuz etki-

si su depolama sistemi gibi yaşamsal lokalizasyonlara giden alternatif ikincil yolla-
rın yapılmasıyla azaltılmasıdır. Gereken durumlarda el arabaları, binek hayvanları, 
hayvanlar tarafından çekilen araçlardan yararlanma yoluna gidilmelidir. 

2. Acil bir durumda gerekebilecek kimyasal maddeler, yakıtlar, yedek parçalar 
gibi temel malzemeler olası ulaşım engellerine karşı stoklanmalıdır. 

Diğer Önlemler 
1. Çevre Sağlığı çalışmaları, temel sanitasyon ve barınak sağlanmasını içerme 

lidir. Temel sanitasyon içinde de atık yok edilmesi, temiz su sağlanması, kişisel 
temizlik, sağlıklı besin sağlanması dezktör kontrolü, ölülerin yok edilmesi ele alın 
malıdır. Öncelik barınak sağlanması, temiz su ve atık kontrolüne verilmelidir. 

2. Afet bölgelerinde eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmeli, el yıkama, genel 
hijyen kuralları, tuvalet kullanımı, çöpler ve varsa özel önem gösteren bulaşıcı has-
talıklar ağırlıkta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar hakkında genel bilgiler başlıkla 
rında ve ihtiyaç duyulan diğer konularda halka yoğun eğitim verilmelidir. 

3. Halk Sağlığı Laboratuvarı'nın faaliyetlerim kesintisiz sürdürmesi sağlan-
malı, yeterli eleman mevcutsa gece vardiyaları oluşturulmalı, böyle bir kurum yok-
sa geçici bir laboratuvar oluşturulmalı veya imkan bulunursa yöreye mobil 
laboratuvarların konuşlandırılması sağlanmalıdır. 

4. Çevre sağlığı çalışmaları ile epidemiyolojik çalışmaların koordinasyonu 
sağlanmalıdır. 
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5. Afetin olduğu yerde daha Önceden endemik olduğu bilinen bulaşıcı hastalık 

lar varsa bu hastalıklara karşı sürveyans planı hazırlanmalı ve hastalık hakkında 
hergün fikir sahibi olunmalıdır. 

6. İhtiyaca cevap verecek nitelikte ve sayıda toplu barınma yerleri yapılmalı ve 
bu yerlerin ısınma, aydınlatma ve havalandırma gibi temel gereksinmeleri sağlan 
malıdır. 

7. İnsan ve hayvan ölülerinin barınma yerlerinden en az 1 km. su kaynaklarında 
da en az 500m. uzakta olmasına dikkat edilmeli, gömme sırasında sönmemiş kireç 
veya kireç kaymağı ile gerekli önlemler alınmalı ve ceset yeteri kadar derine gö- 
mülmelidir. 

Afetlerle ilgili düzenlemelerdeki mevzuat boşluklarının İl Hıfzıssıhha Kurulu 
kararları ile giderilmesi mümkündür. 
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BÖLÜM 9 
AFET DEĞERLENDİRMESİ 

Bu kaynakta afetlerle ilgili olarak alınması gereken çevre sağlığı önlemleri 
esas alındığından afet yönetimi, kurtarma ve tedavi çalışmaları ile ilgili konularda 
verilen bilgi çok sınırlı tutulmuştur. Bir afet durumunda bölgede önceden bilinmesi 
gereken başlıca veriler şunlardır: 

Demografik veriler 
1. Toplam nüfus 
2. Toplam nüfusun yaş ve cins dağılımı 
3. Kaba doğum hızı 
4. Kaba ölüm hızı 
5. Bebek Ölüm hızı 
Sağlık kaynakları 
1. Acil bakım dahil var olan sağlık kurum ve kuruluşlarının tip, sayı ve 

yerleşimleri 
2. Sağlık personelinin sayısı ve yerleri 
3. Tıbbi donanım 
4. Normal sağlık sevk sistemi 
Sağlık durumu 
1. Başlıca bulaşıcı hastalıklar 
2. Diğer önemli sağlık sorunları 
3. Beslenme düzeyi 
4. Bağışıklama düzeyi 
5. Bölgede vektör tipleri 
Sosyoekonomik veriler 
1. Temel besin maddeleri ve fiyatları 
2. Bölge halkın geçim durumu 
3. Ortalama ücret 
Alt yapı ve lojistik 
1.Ulaşım 
2.İletişim 
3. Hizmet sunumu 
Bu veriler afet riski taşıyan tüm bölgelerde afet planlaması yapılabilmesi için 

gerekli asgari bilgilerdir. 
Afetlerin değerlendirmesi daha sonraki afetlerde can ve mal kaybını azaltacak, 

mortalite ve morbiditenin düşmesini sağlayacak çok önemli ipuçları sağlayacaktır. 
(6. 20) 

Fiziki ölçümler 
1. Taşan ırmağın yükselme seviyesi 
2. Havadaki pollutantların seviyesi 
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3. Nükleer kazadan sonra çevrede yapılan Ölçümler 
4. Depremin Richter ölçeğine göre derecesi vb. 
Biyolojik etkiler 
1. Yaşa özel ölüm hızları 
2. Organizmaların laboratuvar tiplendirmeleri 
3. Hasta bireylerle ilgili biyokimyasal değerler 
4. Çevresel testler 
5. Çocukların boy/ağırlık ölçümleri 
Durum analizi 
Durum analizinde verilerin toplanması, analizi ve gerekli uygulamaların baş-

latılması evreleri önem taşımaktadır. Verilerin toplanmasında payda yani afetin et-
kisinde kalan popülasyon çok büyük önem taşımakladır. Aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmalıdır. (1): 

1. Hangi sorunlar meydana gelmiştir? Bu sorunların nedenleri nelerdir? 
2. Problemler nerede meydana gelmiştir? 
3. Kimler etkilenmiştir? 
4. Hangi sorunlar mortalite ve morbiditeyi en fazla etkilemiştir? 
5. Hangi problemler artmaktadır? 
6. Hangi problemler azalmaktadır? 
7. Eğer gerekli müdahale yapılmasaydı hangi problemler artardı? 
8. Hangi kurtarma kaynaklan vardır? 
9. Kurtarma ve müdahale olanaklarının ve kaynaklarının hangileri daha verim-

li olarak kullanılabilirdi? 
10. Hangi kurtarma etkinlikleri sürmektedir? 
11. Hangi etkinlikler kurtarma uygulamalarının amacına uygundur? 
12. Karar vermek için hangi bilgilere gereksinim bulunmaktadır? 
Bu soruların cevapları alındıktan sonra: 
1. Acil değerlendirme 
Acil değerlendirmenin amacı mümkün olduğu kadar seri bilgi toplamaktır. 

Afete uğrayan bölgenin büyüklüğü, bölgede görülen başlıca sorunlar, etkilenen kişi 
sayısı(payda). Bu hızlı müdahale kararlarının verilmesi için gerekli bir değerlen-
dirmedir. 

2. Kısa süreli değerlendirme 
Kısa süreli değerlendirmede daha sistematik yaklaşım amaçlanmaktadır. Ön-

ceden hazırlanmış bir formla gerekli verilerin toplanması buna bağlı etkinlik dü-
zenlemelerinin yapılması daha kolay olabilir. Afetin görüldüğü bölge daha kesin 
olarak belirlenir. Ölen kişilerin yaş ve cins özelliklerine göre değerlendirmesi yapı-
lır. Tıbbi bakım gerektiren ileri derecede travmaya uğramış olan kişilerin sayılan 
belirlenir. Bunlar kişi, yer ve zaman özelliklerine göre değerlendirilir. Yıkılan ev-
ler, evsizler, barınağa gereksinimi olanlar; okul, cami. yerleşime elverişli kamu 
binaları değerlendirilir. Su, gıda durumu, 

Yollar,  köprüler, iletişim olanakları gözden geçirilir. Sağlık kuruluşların yeri 
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ve durumları değerlendirilir. Eldeki tıbbi personel, araç ve gereç belirlenir. Sürdü-
rülen kurtarma etkinlikleri sıralanır ve yeterlilik ve yetersizlikleri belirlenmeye ça-
lışılır. 

3. Sürekli değerlendirme-izleme değerlendirmesi yapılır. 
Ön değerlendirmeler ve akut dönemle ilgili müdahaleler yapıldıktan sonra afet 

süresince sistemli uygulamaların izlenmesi, gerekli değişikliklerin yapılması 
esastır. Bu arada afet sonunda afet müdahale raporunun hazırlanmasını sağlayacak 
veriler de elde edilir. Veri toplama, analiz ve yapılan müdahaleler kaydedilir. 

Afetten sonra afetle ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yapılır. Bu uygulamada 
yetersizlikler, dar boğazlar, çözüm yöntemlerinin etkinliği, benzeri durumlarda da-
ha etkili olunabilmesi için gerekenler dahil ayrıntılı bir rapor hazırlanır. 

Afetlerde meydana görülebilecek yönetim hataları özellikle vurgulanmalıdır. 
Afet yönetimiyle ilgili hatalı uygulamaların başlıca nedenleri şöyle sıralanmakta-
dır(l) 

1. Tahribatın ve afetin boyutunun bilinmemesi veya hatalı değerlendirilmesi 
2. Problem önceliklerinin hatalı belirlenmesi 
3. Kaynakların değerlendirilmesiyle ilgili yetersizlikler 
4. Kaynakların yerleşimiyle ilgili yetersizlikler 
5. Kaynakların naklindeki yetersizlikler 
6. Kaynakların dağıtımı ve kullanımıyla ilgili yetersizlikler. 
Planlama yetersizliği, yerel yöneticilere insiyatif verilmemesi, konuyla ilgili 

eğitim görmüş teknik personelin etkin olarak devreye sokulamaması bunda en 
önemli etkenlerdir. Ülkemizde çoksa afet sırasında bölgedeki üniversitelerin halk 
sağlığı bölümleriyle işbirliği yapılmaktadır. 

Daha önceki afetlerde görülen başlıca hatalı yönetim örnekleri şöyle sıralana-
bilir: 

1. Çoğu kez bölgeye gönderilen hekim ve sağlık personeli gereksinimin çok 
üzerindedir. (22,23) Erzurum depreminde bina teknolojisi çok düşük olduğu için 
ya hafif yaralılar ya da göçük altında kalan ölüler olduğu halde yüzlerce cerrah gön-
derilmişti.) 

2. Hiç ihtiyaç olmadığı halde seyyar hastane bile kurulabilmektedir. 
3. Bölgeye hiç gerek olmayan malzeme yardımı yağabilir. 
4. Yardım konvoyları afet bölgesinde ulaşım, barınma, beslenme ve iletişim tı-

kanıklığına neden olabilir. 
5. Peru depreminde olduğu gibi bölgeye dil bilmeyen yüzlerce gönüllünün git-

mesi sorunun güçleşmesine neden olabilirler. 
6. Bölgeye giden gönüllü yardım personelin araç, gereç ve donanım yetersizli 

ği sorun yaratabilmektedir. Afet bölgesine giden bir sağlık personelinin çadır veya 
uyku tulumu, kendi gıdası, temizlik malzemesi, ısınma, aydınlatma ve yemek 
pişirme gereçleri, tabak, çatal, bıçak. kazma, kürek, levye, ip, iğne, iplik, ilkyardım 
çantası vb. malzemeye sahip olması gerekmektedir. 
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