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1. AFETLERİN BOYUTU VE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ 

Geçtiğimiz yüzyılda meydana gelmiş olan, sel ve kasırgalara bağlı ölümlerin sayısı iki 

milyondan fazladır. Aynı dönemde depremlere bağlı olarak, bir milyon insan ölmüş, üç 

milyon ağır yaralanma dolayısı ile sakatlık meydana gelmiştir. Bunların dışında kalan diğer 

afetlerden ise yarım milyona yakın insanın öldüğü ve bir o kadarının da sakat kaldığı 

bilinmektedir. Toplu bir anlatımla, 19. yüzyılda doğal tetikleyicilere bağlı afetler sonunda 

3,5–4 milyon insan yaşamını kaybetmiş, bunun üç dört misli kadar insan da sakat kalmıştır. 

Yalnızca, 1992–2001 yılları arasındaki on yılda, 2730’u doğal, 2259’u yapay tetikleyicilere 

bağlı olmak üzere, toplam 4989 afet rapor edilmiştir. Bu afetlerden iki milyar nüfus 

etkilenmiş ve 535416’sı doğal olaylara 86749’u ise teknolojik olaylara bağlı olmak üzere 

toplam 622363 insan yaşamını yitirmiştir. 

Afetlerle oluşan maddi yıkımlar ulusların kendi kaynakları ile karşılayamayacağı 

boyutlara ulaşmaktadır. Ekonomik kayıplar yalnızca afet sırasında değil sonrasında da 

ulusların gelişmişliğinin önündeki en önemli engeli oluşturmaktadır. Başka bir anlatımla 

yıkım salt olayın neden olduğu maddi kayıpla sınırlı kalmamakta özelde ulusların genelde ise 

insanlığın ekonomik gelişmesini de baskılamakta ve yavaşlatmaktadır.  

Türkiye’de, 1900’lerin başından günümüze dek, yalnızca doğal tetikleyicilerin neden 

olduğu afetler nedeniyle kaybedilen insanların sayısının 120 binden daha fazladır. Bunların, 

%65’i depremlerden, %15’i heyelandan, %12’si su basmasından geri kalanları ise diğer doğal 

afet türlerinden meydana gelmiştir. Aynı nedenle iki yüz bini aşkın insan ağır yaralanmış ve 

sakat kalmıştır.  

Yukarıda verilen bilgilerden de çıkarılabileceği gibi, Türkiye’de en önemli afet 

tetikleyicisi depremlerdir. Topraklarının %91’i nüfusunun ise %95’i deprem riski altındadır. 

Her yıl 3000–4000 yer sarsıntısı olmakta olup, 1925’ten günümüze 50’yi aşkın hasarlı deprem 

yaşanmıştır. Ortalama her 10,8 ayda bir hasarlı deprem olmuş ve bu depremlerden 30 milyon 
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insan doğrudan etkilenerek, 80 bini aşkın insan ölmüş ve 200 bini aşkın insan ise ağır 

yaralanmış ve sakat kalmıştır. Yarım milyonu aşkın bina yıkılmış, 3–5 milyon insan evsiz 

barksız kalmıştır. Binlerce işyeri kapanmış,  ya da hasar görmüş, binlerce araç kaybedilmiş, 

binlerce hayvan telef olmuş ve değeri milyarlarca doları bulan malzeme kaybı meydana 

gelmiştir. Toplu bir anlatımla Türkiye’de 1925’ten günümüze dek her yıl GSMH’nın 

%2’sinden fazlası depremin yaralarını sarmaya harcanmıştır. Deprem dışında kalan, heyelan, 

su basması, çığ düşmesi ve benzeri afetlerden oluşan kırım ve yıkımlar, deprem boyutunda 

olmasa da, hiç de küçümsenemeyecek boyutlardadır. 

 Türkiye’de, yapay afetlerin neden olduğu yıkım ve kırımlar doğallardan daha da 

fazladır. 1900 den günümüze yaşanan savaşlarda yüz binleri aşan sayılarda insan ölmüş, 

bundan çok daha fazlası sakat kalmıştır. Aynı şekilde, son yıllarda yaşanan terör olaylarından 

elli bini aşkın ölüm, bunun iki misli kadar da sakatlık meydana gelmiştir.  

Savaş dışındaki yapay afetlerden en önemlisi trafik ve iş kazalarıdır. 1900’lerden 

günümüze dek, trafik kazalarına bağlı olarak yüz bine yakın insan yaşamını yitirmiş yarım 

milyona yakın insan sakat kalmıştır. Trafik kazaları boyutunda olmasa bile, iş kazalarından 

meydana gelen ölümler ve sakatlanmalar, önemli boyutlardadır. Toplu bir anlatımla, 

Türkiye’de doğal ve yapay afetler yaygınlık, ölümcüllük, sakatlanma ve ekonomik kayıp 

ölçekleri açısından önemli ve öncelikli bir halk sağlığı sorunudur.  

Hangi tür olursa olsun, afetlerin sonuçları ölüm yaralanma, sakatlanma ve hastalanma 

gibi doğrudan sağlıkla ilgili olaylardır. Bu nedenle de afetler gündeme geldiğinde, üzerinde en 

çok durulan sektör sağlık sektörü olmaktadır. Oysa, afet yönetiminin tümü düşünüldüğünde, 

afetlerde sağlık sektörünün sorumluluğu ve payı çok küçük bir yer tutar. Esas önemli olan 

diğer sektörlerin sorumluluk ve paylarıdır.  Özellikle, konut, haberleşme, ulaştırma, sanayi 

gibi alt yapıyla doğrudan ilgili sektörler ile ordu, polis, sivil savunma ve Kızılay gibi hizmet 

kuruluşlarının öncelikli ve önemli bir yeri vardır. Konuya, acil sağlık hizmetleri / işlemleri 

açısından bakıldığında, olay anından üç ile beş gün sonra sağlık kurumlarının bu bağlamdaki 

işlevleri sona erer. Ancak afet ortamında, afetzedelere sunulacak sağlık hizmetleri ve bunun 

sonunda birkaç canın kurtarılması; moral olarak / manen çok büyük önem taşır.  Bu nedenle 

de afetler sırasında toplumun bütün dikkatleri sağlık sektörüne çevrilir. Bu durum, çoğunlukla 

bir yanılgıya ya da sapmış tepkiye de yol açar ve tüm eleştiriler sağlık sektörüne yönelir. 

Bazen bu eleştirilerin dozu kaçar ve olayın tüm yükü / sorumluluğu sağlık sektörüne 

yüklenebilir. Sağlık sektörünün bir yandan bu eleştirilerin hedefi olmaması öte yandan da 

gerçekten manen / moral yönden çok önemli olan işlevlerini yerine getirebilmesi için sessiz 
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dönemde çok iyi hazırlaması, başka bir anlatımla, çok iyi düşünülmüş / hazırlanmış 

senaryolara sahip olması gerekir.  

 

2. AFETLERDE SAĞLIK KONU VE AMAÇLARI 

Bir afet / deprem halinde sağlık sektöründen beklenen görevler; acil tıbbi müdahale ve 

halk sağlığı hizmetleri olarak iki ana başlık ya da grup altında toplanabilir. Acil tıbbi 

müdahale hizmetleri başlığı altında ise; arama-kurtarma sırasına tıbbi müdahale, triaj, 

yaralıların bakımı / yaşam idamesi, hasta-yaralı tahliyesi ilk akla gelen işlerdendir. Halk 

sağlığı hizmetleri başlığı altında; ikincil hastalık ve ölümlerin önlenmesi (su ve gıda 

güvenliği,  vektörlerin kontrolü gibi çevre sağlığı hizmetleri ile kişiye yönelik koruyucu 

hizmetler vb), olağan sağlık hizmetleri düzeyine ulaşma, sağlık hizmeti alt yapısının yeniden 

inşası gibi işler akla gelir.  

 

2.1. Arama -Kurtarma Sırasında Tıbbi Müdahale 

Bazı afetzedelere hem kurtarmaya başlamadan önce hem de kurtarma eylemi süresince 

tıbbi müdahale yapılması gerekebilir. Bu müdahale yapılmadığı takdirde kurtarma afetzedenin 

ölümüne neden olur. Kurtarmanın usulüne uygun olmaması ve kurtarma sırasında gerekli 

tıbbi müdahalenin yapılmaması sonucu meydana gelen bu tür ölümlere kurtarma ölümleri adı 

verilir.  

Kurtarma ölümlerini önlemek / azaltmak için; her şeyden önce arama-kurtarma 

ekiplerinin ‘‘zarar vermeden kurtarma’’ ve ‘‘ilk yardım’’ konularında iyi eğitilmiş olması 

gerekir. Ayrıca, kurtarmaların, bu konuda eğitim almış bir hekimin refakatinde yapılması 

yerinde olur. Hekim, kurtarma öncesinde ve süresince afetzedeyi değerlendirmeli ve 

gereğinde tıbbi müdahalede bulunmalıdır.  Bundan ötürü, olanaklı ise arama-kurtarma 

ekiplerinin kadrosunda bir de hekim bulunmalıdır. Hekim bulundurulamaz ise,  kurtarmaya bu 

konuda eğilmiş bir sağlık personeli refakat etmelidir. 

 

2.2. Triaj Yaralıların Bakımı ve Tahliyesi 

Sağlık sektörünün afetlerdeki ağırlıklı acil görevi; yaralıların triajı ve bunlardan olay 

yerinde tıbbi müdahale gerektirenlere müdahalede bulunarak-yaşam idamesi hizmeti vermek 

ve daha ileri müdahale gerektirenleri de güvenli bir şeklide merkezlere tahliye etmektir. 

 2.2.1. Örgütlenme: Olayın, yerleşik sağlık birimlerini ve insangücünü önemli oranda 

etkilemediği ve yerel kapasitenin gelecek yükü karşılamada yeterli olduğu durumlarda afet 

için ayrı bir sağlık hizmeti örgütlenmesine ve dışarıdan yardım gönderilmesine de gerek 
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yoktur. Bazen olayın olduğu yerdeki hastaneler, kadrosunda bulunmayan uzmanlarla takviye 

edilebilir. Bu konudaki genel uygulama, olayın olduğu yerde bulunmayan uzmanlık dallarının 

müdahale etmesi gereken afetzedelerin, bu tür uzmanlık dallarının bulunduğu merkezlere 

tahliyesi şeklindedir.  

Yerleşik birimlerin kapasitesinin yetersiz kaldığı, yapılarının hasarlandığı ya da yıkıma 

uğradığı, personelin görev yapamayacak hale geldiği durumlarda daha önce öngörülen sayıda 

ve yerlerde yararlı toplanma ve triaj istasyonları ile yaşam desteği merkezlerinin kurulması 

gerekir. Ayrıca, bu istasyon ve merkezler ile daha gerideki yerleşik hastaneler arasında yaralı 

taşıyacak tahliye zincirine (ambulanslara) gereksinim vardır. Büyük afetlerde bunların tamamı 

ya da önemlice bir kısmı dış yardımlarla karşılanır. Bu nedenle de bu anlamdaki dış yardım 

derhal devreye sokulabilmelidir.  

 Dış yardımların karşılanmasında kardeş sağlık kuruluşu, kardeş kasaba,  kardeş il gibi 

yakın çevreden başlanması ve bu birimlerin ortaklaşa hazırlamış oldukları senaryolar 

çerçevesinde yürütülmesi daha etkili sonuçlar verir. Komşu / kardeş kurum ve ilçe, ilin 

olanaklarının yetmemesi halinde diğer bölgeler ve merkezin yardımları akla gelmelidir. 

 Afet yeri ile ortak senaryoları olsun ya da olmasın, komşu il ve ilçelerin sağlık kriz 

masaları derhal toplanarak, afet bölgesi kriz masası ile iletişim kurmalı ve karşılıklı bilgi alış 

verişi yapılmalıdır. Afet bölgesinin, hangi konularda acil yardıma gereksinimi olduğu 

öğrenilerek, kendilerince ne kadarının karşılanabileceği konusunda bilgi verilmeli ve gereği 

için derhal harekete geçilmelidir. Dinar Depremi’nde, depremden sonra Burdur ve Dinar 

makamlarının her ikisi de birbiri ile herhangi bir iletişim kurmamıştır. Ancak Dinar’da, 

‘‘Burdur’unda deprem yaşadığı ve ağır hasar olduğu’’ şeklinde bir söylenti yayılmıştır. 

Sonuçta Dinar’a en yakın yerlerden biri olan Burdur’un, başta hastaneleri olmak üzere, 

olanaklarının hiçbirinden yararlanılamamıştır.  

Bir olayla karşılaşıldığında, sessiz dönemde hazırlanmış olan senaryoda belirlenmiş / 

tasarlanmış yaralı toplanma istasyonları, yaşam desteği merkezleri ve bunlar arasındaki 

tahliye zinciri en kısa sürede faaliyete başlayabilmelidir. Yaralı toplanma istasyonları ve 

yaşam desteği merkezleri öncelikle var olan sağlık birim ve kurumlarının bahçesinde-yanında 

planlanmalı / kurulmalıdır. Çünkü; kendi ya da yakınlarının yardımı ile kurtulan afetzedelerin 

ilk yönlenecekleri / götürülecekleri yerler, eskiden beri bildikleri sağlık birimleri olacaktır. 

Herhangi bir nedenle buralarda hizmet verilemez ise, buralara mutlaka haberciler bırakılmalı 

ve buraya gelen afetzedelerin yönlendirilmesi yapılmalıdır.  Büyük boyutlu olaylarda, var 

olan sağlık birimlerinin bulunduğu yerlerin dışında ve mahalle aralarında da yaralı toplanma 

istasyonları ve yaşam desteği merkezlerinin kurulması gerekebilir. Bunların kurulacağı yerler 
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önceden belirlenir ve afet senaryolarına işlenir, topluma da olaydan önce duyurusu yapılır. 

Olay sırasında / sonrasında da, bu amaçla topluma tekrar duyurular yapılmalıdır. Yaralı 

toplanma / triaj istasyonları ve yaşam desteği merkezlerinin, küçük yerleşim birimlerinde 

yerleşim yeri çıkışlarına, büyük yerleşim birimlerinde ise trafik akışına göre ana yolların 

uygun yerlerine yerleştirilmesi yerinde olur.  

Yerel birimler olaydan hemen sonra ve olabildiğince erken devreye girebilme refleksine 

sahip olmalıdır. Sessiz dönemdeki tatbikatlar ile bu refleksin canlılığı korunmalıdır. Sağlık 

personeli kendi ve ailesinin güvenliğini sağladıktan hemen sonra, çalıştığı birime giderek, 

derhal bir değerlendirme yapmalı, birimin çalışıp çalışamayacağını, varsa hasarı bir üst (ilçe, 

il, bakanlık) kriz masasına rapor etmelidir. Sağlık biriminde hasar fazla ise, derhal geçici 

yaralı ve hasta kabul yerini (sağlam kalan bölüm, bahçe ya da yakın diğer bir yerde) organize 

ederek, yaralı kabul edecek duruma getirmelidir. Olaydan sonra, esas yaralı akışının bir iki 

saat içinde olduğu göz önüne alındığında, bu konuda ne kadar çabuk davranılması 

gerektiğinin önemi hemen anlaşılacaktır. 

 Hasarsız olan hastaneler derhal boşaltılabilecek yataklarının boşaltmalı, ek yatak 

kapasitesi için hazırlıklarını yapmalıdır. Kitle halinde yaralı gelmesi olasılığına karşı diğer 

binalardan da hastane olarak yararlanılması düşünülmeli ve planlanmalıdır.  

Yerleşik birimler (sağlık ocağı, hastane) hizmet yerlerini kesinlikle terk etmemelidir. 

Olay yerindeki olanaklarla kurtarılan yaralıların buraya akın edeceği unutulmamalıdır. Ancak; 

birimde kendisine gelecek olgulara yanıtın gerektiğinden fazla personel var ve senaryoda 

kendisine böyle bir görev verilmiş ise olay yerine ekip gönderilebilir. 

2.2.2 Triaj: Afetzedelerin ya da yaralıların, kabul edildikleri yerde, sorunlarının 

ağırlıkları (yardımsız iyileşir, acil yardım gerekli, takibi gerekli, nakli gerekli, ümitsiz, ölmüş) 

ve verilmesi gereken hizmete göre sınıflandırılması esasına dayanır. Sanıldığının aksine, triaj 

yalnızca uç birimlerde  (yaralı toplanma /triaj istasyonu, sağlık ocağı, ilçe hastanesi) yapılan 

bir iş değil, sağlık hizmetlerinin her kademesinde uygulanması gereken bir iştir. En yoğun 

olarak uç birimlerde yaşandığı için, yalnızca buralara özgü bir iş olduğu sanılır.  

Özellikle büyük afetlerde triaj yapılması bir zorunluluktur. Çünkü; personel zamanı, 

araç gereç ve malzemenin iyi / seçici kullanılması gerekir. Aksi durumda, bunlar yardıma 

gerek olmadan iyileşecek veya kurtarılamayacak yaralılara harcanır, yardımla iyileşeceklere / 

yaşam idamesi gerekenlere ise gerekli zaman ayrılamaz / hizmet verilemez ve kayıplar artar. 

Yaralılar, yaralı toplanma istasyonunda triajı yapıldıktan sonra, hangi sınıfa girdiğine ilişkin 

kartlarla kimliklenmelidir (yaralı sınıflama kartları canlılarda yakaya, ölülerde sağ ayak 

başparmağına bağlanmalıdır).  
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Birinci sınıf / kırmızı kart: Acilen, yaşam idamesi (resüskütasyon) yapılması gereken 

olgulardır. Bunlar derhal yaşam idame merkezine alınarak, gerekli müdahaleler yapılır. Bu 

sınıf yaralılara hizmetin gecikmesi ya da gerekli bakım ve özenin gösterilememesi durumunda 

kayıplar artar. Bu olguların başlıcaları; kardio vaskuler yetmezlik ve kardiyak sorunlar, 

solunum yolu yetmezliği ve blokajları, bir litrenin üstünde kan kaybı olanlar (hemorajik şok), 

şuur kayıplı kafa travmaları, toraks ve batına penetre yaralar, iç kanama ve karaciğer, dalak 

rüptürleri, ciddi boyun ve yüz yaralanmaları, pelvix, vertebra kırıkları, nabızsız kırıklar, 

toksik maddeye sunuk kalanlar, ağır ya da solunum yolunu da tutmuş yanıklılar olarak 

sayılabilir. 

İkinci sınıf / yeşil kart:  Acil müdahale gerektirmeyen; ancak yatırılmayı ve dikkatle 

izlenmeyi gerektiren olgular bu sınıfta değerlendirilir. Yaralı toplanma istasyonunda ayırımı 

yapılan bu tür olgular, hastanelere tahliye edilir / yatırılır. Yaygın doku yıkımı yapmış yanık 

olguları ( % 30 ve daha fazla 2. derece, % 10 ve daha fazla 3. derecede yanıklar), yüz, el ve 

ayak gibi kritik bölge yanık ve yaralanmaları, bu bölgelerin kırıkları,  şuur açık kafa 

travmaları, açık eklem ve kemik yaralanmaları, kapalı kırık ve çıkıklar, intestinal lezyonlar, 

ligatüre edilmiş damar yaralanmaları ve bir litrenin altında kanamalar bu olguların 

başlıcalarıdır. 

Üçüncü sınıf / sarı kart: Görülüp sınıflandırılması ve kimliklenmesi yapıldıktan 

sonra, herhangi bir tıbbi işlem gerektirmeyen olgulardır. Kitle halinde yararlıların geldiği 

durumlarda bu tür olgularla oyalanılarak zaman kaybedilmemesi gerekir. Yaralı sayısının az 

olduğu durumlarda, bu gruba da olağan koşullardaki kadar ilgi gösterilebilir.  

Bunlar, kendi içinde, iki kategoriye ayrılır: a) yatırmayı ve bakımı gerektirmeyen kendi 

kendine iyileşecek olgular bu sınıfın birinci gurubunu oluşturur. Küçük yumuşak doku 

travmaları ve % 15’den az ikinci derece yanıklar, % 2’den az üçüncü derece yanıklar bu 

guruba girer. b) Yaşam idamesinden yarar elde edilemeyecek ve ölümü önlenemeyecek 

ümitsiz olgular bu sınıfın ikinci grubunu oluşturur. Beyini harap olmuş kafa travmaları ve % 

40’dan fazla üçüncü derece yanıklar bu sınıf olgulara tipik örneklerdir. 

Dördüncü sınıf / siyah kart: Sağlık personeline ulaştığında ölmüş olan olgular bu 

sınıfa girer.  Kimliklenmesi yapıldıktan sonra cenaze işleri ile ilgilenecek ekibe bırakılır.  

Triaj ilk yardım istasyonlarında başlar ve hastanelerde de devam eder. Bu noktalarda 

yaşam idamesi yapıldıktan sonra, uzman ya da bir üst kuruluş müdahalesi gerekenler, bir 

epikirizle birlikte, fazla zaman kaybedilmeden sevk / tahliye edilir ve ilgili kuruma ulaştırılır.  

Afetlerde, dışarıdan ve hatta sınır ötesinden sağlık personeli ve seyyar üniteler 

gönderilmesi genel bir alışkanlık ve uygulamadır. Plansız ve ihtiyaç fazlası bu tür 
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yardımların, moral destek ve dayanışma duygusu yaratmak dışında önemli bir yararı yoktur. 

Çünkü; afetlerde genellikle ilk 8 – 10 saat geçtikten sonra kitlesel yaralı akışı durmakta ve acil 

/ tedavi edici hizmetler açısından olağan sağlık sorunları dönemine geçilmektedir. Genellikle 

olay yerine çok daha geç intikal edebilen bu tür sağlık ekipleri, bir yarar getiremediği gibi 

yerleştirilmesi ve barındırılması anlamında yerel yönetimlere ek işler ve sıkıntılar da 

yaratmaktadır. Örneğin; Dinar Depreminde, 90 ölü 200 kadar yaralıya karşılık, ilçeye 400’e 

yakın sağlık personeli sevk edilmiş, bu insanlara da afet yaşatmakla kalınmadığı gibi, bunların 

iaşe ve ibadesi de büyük sorunlara neden olmuştur. Benzeri olaylar Iraklı Mülteciler olayında 

ve son Erzincan Depreminde de yaşanmıştır. Bu nedenle, afetzede ve yaralılara hizmet edecek 

acil ekiplerle ( yaralı toplanma istasyonları ve yaşam idame merkezleri), afet bölgesinde 

moral hizmeti sunacak sağlık birim ve sağlık personeli asla birbiri ile karıştırılmamalıdır. Bu 

amaçla bölgeye dışarıdan gönderilecek seyyar hastane gibi yardımların aceleye getirilmeden 

ayrıntılı bir şekilde düşünülmesi ve planlanması gerekir.  

Seyyar hastane gönderilmesi durumunda, bu hastane kesinlikle afetin / olayın 

merkezine, kaosun içine değil, afetzedelerin kolayca ulaştırılabileceği / tahliye edilebileceği 

komşu bir yerleşim birimindeki yerleşik sağlık biriminin (hastane /sağlık ocağı) yanına 

yerleştirilmelidir. Olay yerinde değerlendirilmesi yapılan yaralılardan ve gerekli olanlarının 

(özellikle ikinci sınıf yaralılar) buraya tahliyesi yoluna gidilmelidir. Bu konuda en iyisi / 

önemlisi kardeş yerleşim birimlerinin devreye girmesidir.   

 

2.3. Halk Sağlığı Hizmetleri 

Günümüze dek yaşanan afetler onu göstermiştir ki; acil sağlık hizmetleri afetten sonraki 

birkaç gün için gereklidir. Sağlık sektörünün esas ve ağırlıklı görevi ise, bu günlerden sonra 

başlamaktadır. Çünkü; acil hizmetler bittikten sonra geriye hijyenik koşulları (suyu, besini, 

konutu ve beslenmesi) bozulmuş ve koruyucu sağlık hizmetleri kesintiye uğramamış bir 

toplum kalmaktadır. Böyle bir ortamda ortaya çıkabilecek salgınlar, afet sırasında oluşandan 

çok daha ağır kayıplara neden olabilir. Hastalıkların, salgın boyutuna ulaşmasını önlemek 

için, hem afetten etkilenen yerleşim birimlerinde hem de geçici yerleşim alanlarında, çeşitli 

önlemler almak gerekir. Özellikle su, gıda ve kişisel hijyen çok önemlidir. Ayrıca, atık ve 

vektör kontrolü gibi çalışmalara da özen gösterilmelidir. 

Afete neden olan olayın etkisi ile, özel kirlilikler (toksik madde, radyasyon vb)  devreye 

girebilmekte ve bunlar tetikleyici olaydan daha büyük tehlikeler oluşturabilmektedir. Olaydan 

hemen sonra ve hızla, bu türden riskler taşıyan yapılar gözden geçirilerek şayet bir kirlenme 

var ise gerekli önlemler alınmalıdır. 
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Afete özgü bir aşı yapmaya gerek olmadığı gibi, rutin aşılarda da fazla aceleci olmaya 

gerek yoktur. Acil dönem geçtikten ve hizmetler oturmaya başladıktan sonra rutin aşılama 

takvimine devam edilmesi yeterlidir. Olay ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 

yaralananlarda, tetanos oluşma riski olağan koşullardan daha fazladır. Bu nedenle, aşı 

takvimine göre aşılanmamış ya da aşılı olup olmadığını bilmeyenlerin mutlaka aşılaması 

gerekir. Aynı şekilde, çalışmalar sırasında, cesetlerle ve yaralılarla temas edenlere de Hepatit 

B aşısı yapılması yararlı olur. Kolera ve Tifo gibi hastalıklara karşı, ne acil dönemde nede 

sonrasında, aşılama yapılması gereksizdir.  

 Acil hizmetlerin yoğunluğunun azalıp, toplumun panikten kurtulmasıyla birlikte / 

ortam rahatlar rahatlamaz, risk grupları (gebeler, bebekler, yaşlılar, kimsesiz kalmış çocuklar, 

kronik sorunlular vb) hızla bir ön taramadan geçirilerek, rutin izlemelere / kontrollere ve diğer 

koruyucu hizmetlere bir an önce başlanmalıdır.  

 

          2.4.Olağan Sağlık Hizmetleri Düzeyine Ulaşma 

Sağlık hizmetlerinde, önemli olan, afetten sonra olabildiğince erken, düzenli ve sürekli 

sağlık hizmetlerine geçip, rutin koruyucu sağlık hizmetlerine (aşılama, periodik kontroller vb)  

başlayabilmektir. Bunun için;  sıklıkla yapıldığı gibi, alt yapının tekrar inşaası beklenmemeli 

ve bir an önce düzenli ve sürekli sağlık hizmetlerine geçilerek, bunların afet öncesi düzeye 

ulaşması sağlanmalıdır. Bozulan çevre koşullarına ek olarak, toplumun uzun süre olağan 

sağlık hizmetlerinden de yoksun kalması, ikincil kırımların devam etmesi ve sayılarının 

artmasına neden olur. Rutin izlemelerde, diğer dönemlerden farklı olarak, travma sonrası 

sendromuna da dikkat edilmelidir.  

 

2.5.Sağlık Hizmeti Alt yapısının Yeniden İnşa Edilmesi 

Afette hasar gören sağlık birimlerinin yeniden inşa ya da tamir edilerek afet öncesi 

duruma getirilmesi hizmetleri bu başlık altında toplanır. Sağlık hizmetlerinin rehabilitasyonu 

kapsamındaki bu hizmetler, adından da anlaşılacağı üzere afetin de rehabilitasyon dönemine 

denk gelen hizmetlerdendir. 

 

3. AFETLERDE SAĞLIK SENARYOLARI HAZIRLAMA 

Genelde afetler özelde ise depremler, önceden yeri, zamanı, büyüklük ve şiddeti kesin 

olmayan, tahmin / kestirme yapılamayan olaylardır. Bu nedenle de, günlük yaşamda çok sözü 

edilmesine karşın, afetlere karşı kesin ve net planlar yapılamaz, ancak senaryolar yazılabilir. 

Zaten bir plan ile senaryonun temel farklılığı da buradadır. Planlar, büyüklükleri önceden 
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kestirilebilen, belli ölçeklere / verilere dayanan, tek seçenekli metinlerdir. Senaryolar ise, 

büyüklükleri önceden kestirilemeyen, çeşitli / birden fazla büyüklüğe / olasılığa dayandırılan 

metinlerdir. Bundan ötürü de, afet senaryolar daima çok seçenekli olmak zorundadır (iyi 

durum senaryosu, kötü durum senaryosu / büyüklüğü 6,5 olan, 7 olan ve 7,5 olan deprem 

senaryoları gibi).  

Genelde afet özelde deprem senaryoları hazırlamanın esası; gelecekte bir afet / deprem 

olması halinde, onunla baş etmek için yapılması gereken işler / konular / amaçlar ile bunlar 

için gerekli olan örgütlenme (birimlerin / ekiplerin) ve bunların kurulması için gereken 

kaynakların (insangücü, araç-gereç, malzeme para) saptanması / hesap edilmesine dayanır. 

Bundan sonra da, var olan / bilinen olanaklar ile bu gereksinmelerin / kaynakların en etkili ve 

ekonomik nasıl karşılanacağının yol ve yöntemleri belirlenmesi / öngörüsü yapılır. Bu 

nedenle de, afetlere karşı senaryo yapılması; afette gereksinimlerin hesaplanması / tahmin 

edilmesi, var olan olanakların belirlenmesi ve bunlar ile gereksinimleri karşı karşıya getiren 

ikmal / iş planlarının yapılması iş işlemlerinden oluşur.  

 

3.1. Görev konu ve birimlerin / ekiplerin tanımlanması  

Tüm sektörler için bir afet senaryosu hazırlamada üç adım vardır. Bunlardan birincisi 

afette sektörün ne rol üstleneceğine karar vermektir. Daha açık bir anlatımla afetle ilgili 

olarak, sektör ya da biriminden beklenen hizmet, konu / amaçlar nelerdir? Bunların 

tanımlanması ve listelenmesi gerekir. Örneğin; emniyet örgütünün, yollardaki trafiğin 

düzenlenmesi, güvenliğin sağlanması ve benzeri konularda, bayındırlık örgütünün ise; hasar 

tespiti, enkazların kaldırılması, geçici ve kalıcı yerleşimin sağlanması gibi konularda / 

başlıklarda görevleri vardır. 

 Konu ve amaçlar başlıklandıktan sonra; yani ikinci adımda bu başlıkların gerektirdiği, 

ya da bu başlıkların altına giren işlerin bir listesi ve bunların tanımlanması yapılır. Üçüncü 

adımda ise; bu işlerin her biri için yapılması gereken eylemler ve bunları gerçekleştirmek için 

gerekli olan kaynaklar (insangücü, araç-gereç, fizik yapı, para vb) nicel ve nitel olarak 

tanımlanır ve listelenir.  

Bir afet sırasında, sağlık sektöründen beklenen hizmetler / konular / amaçlar ve bunların 

gerçekleşmesi için yapılması gereken işler / eylemler ve bunları yapacak personel / ekipler 

bilinen şeylerdir, dolayısı ile de listelenmesi, oldukça kolaydır. Yukarıda da kısaca özetlendiği 

gibi, sağlık sektöründen beklenen başlıca görevler; afetzede kurtarılmasına refakat, yaralıların 

triajı, bakımı / yaşam idamesi, tahliye, halk sağlığı hizmetleri, temel sağlık hizmetlerine geçiş, 

sağlık alt yapısının yeniden kurulması şeklinde sıralanabilir.  
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Afet türüne göre, bu konu ve amaçların her birinin altına yapılması gerekli iş ve 

eylemlerin bir listesi yazılır. Örneğin, afetzede kurtarılmasına refakat, başlığının altına;  bu 

işte görev alacak hekimlerin / sağlık personelinin belirlenmesi, eğitimi, donatılması, refakat 

edeceği kurtarma ekiplerin belirlenmesi, görev sırasında bunlara katılımı / olay yerine intikali 

gibi işler /eylemler listelenebilir.  Daha sonra bunlar tüm ayrıntıları ile açık bir biçimde 

düzenlenir. Bu amaçla sağlık senaryosunu hazırlayan kurumlarla / arama-kurtarma ekiplerinin 

senaryolarını yazan kuruluşlar birbiri ile koordine olmalıdır. 

Başka bir örnek; triaj, yaralıların bakımı ve tahliyesi başlığının altındaki liste; ekipte 

görev alacakların tanımlanması / belirlenmesi-isimlendirilmesi, haberdar edilmesi, 

donatılması, hazırlanması / olay olunca bölgeye sevk, yaralı toplanma istasyonunun kurulması 

/ yaralı kabul ve triaj yapılması, yaralı bakımı - yaşam idamesi, yaralı sevk-tahliyesi işlerinden 

oluşan bir liste yazılabilir. Bu işlerin kotarılabilmesi için ise, çeşitli eylemler yapılması 

gerekir, başka bir anlatımla bu işler de çeşitli eylemlerden oluşur. Bunlar tek tek tanımlanır ve 

akış şemaları çıkarılır. Daha sonra bu iş ve eylemleri yapacak bir ünitenin             (örneğin; bir 

triaj, yaralıların bakımı ve tahliyesi ekibinin, bir seyyar hastanenin, bir halk sağlığı ekibinin 

vb)  gerektirdiği kaynaklar ( personel; araç gereç, para bunların tür ve sayısı) tek tek listelenir. 

Bu iş ve eylemin nerede ve nasıl yapılacağı soruları ayrıntılı bir biçimde yanıtlanır. Ayrıca, 

buralardaki, yönetim ve kontrol ağı, yetki, görev ve sorumluluklar (hiyerarşik yapı) açıkça 

belirlenir. 

 

3.2. Gereksinim miktarlarının belirlenmesi  

Afet durumunda, daha önce / yukarıda tanımlaması yapılan hizmet konu ve işlerinin 

kotarılabilmesi için, hangi birimden / ekipten (örneğin; bir triaj, yaralıların bakımı ve tahliyesi 

ekibinin, bir seyyar hastanenin, bir halk sağlığı ekibinin vb) kaç tane gereksinim olacağının 

tahmin edilmesi iş ve işlemleri bu başlık altında toplanır. Örneğin; bir bölgede, 7 Rihter ölçeği 

büyüklüğünde bir deprem olması halinde, kaç adet arama kurtarma ekibine, kaç adet triaj / 

yaralı toplanma istasyonu ve yaralı bakım merkezine gereksinim olacaktır tahminleri yapılır. 

Bu ekiplerin / birimlerin her iri için gerekli olan / daha önce hesaplanmış olan, gereksinmeler, 

bulunan / tahmin edilen sayı ile çarpılarak, gerekli olan kaynakların hesabı yapılır.  

Bunların hesaplanması sanıldığı kadar kolay değildir, titiz bir çalışmayı gerektirir. 

Örneğin; arama-kurtarma ekiplerine refakat edecek sağlık personeli sayısı, arama kurtarma 

ekiplerinin sayısının hesaplanmasına / tahmin edilmesine bağlıdır. Bunu bir deprem olayı ile 

örneklemek gerekir ise; herhangi bir bölgede 5.5, 6.5,  veya 7.5 büyüklüğünde bir deprem 

olursa, bundan ne kadar nüfus etkilenecektir, bina ve diğer yapılardaki hasar ne düzeyde 
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olacaktır, bu hasar yapısı ile ne kadar kişinin kurtarılması gerekecektir, yaralı ve ölü sayısı ne 

kadar olacaktır gibi tahminlerin yapılması gerekir. Yani; bu büyüklükteki depremlerin 

şiddetleri hesap edilmeye / tahmin edilmeye çalışılır. Elde edilen bu verilerden hareketle, 

bölgeye kaç arama kurtarma ekibinin gerekli olacağı hesaplanır / kararlaştırılır. Sağlık sektörü 

bu ekipler kadar sağlık personelini öncen belirlemek, donatmak ve hazırlamak durumundadır. 

Aynı şekilde bu büyüklüklerdeki depremlerde kaç yaralı toplanma / triaj istasyonu, kaç çevre 

sağlığı ekibi kurulacağı hesaplanır. Sonuçta, bulunan bu sayılar ile, her bir ekip için gerekli 

olan miktarlar çarpılarak olayın / senaryonun gerektirdiği toplam sayı bulunur. Örneğin; bir 

depremde 40 tane yaralı toplanma / triaj istasyonu yanında da yaşam idamesi merkezine 

gereksinim var ise, bu kompleksin her biri için de altı hekim tanımlanmış / öngörülmüş ise; bu 

senaryonun yaralı toplanma /triaj istasyonları ve yaşam idame merkezleri için 240 hekime 

gereksinimi olacaktır. Bu sayıya bir kısım da yedek eklenmesi yerinde olur. Çünkü; olay 

sırasında bu hekimlerden bir kısmı çeşitli mazeretleri nedeniyle göreve katılamayabilir. Bu 

sayılar her senaryo seçeneği için ayrı ayrı hesaplanır. Böylece, her varsayım / senaryo için, 

daha önce hazırlanmış olan tüm iş ve görevleri kapsayan listelerden hareketle, gerekli, 

insangücü, araç - gereç çadır vb gereksinimler hesaplanır.  

Senaryoların farklı afet türü ve bunların da farklı şiddetlerine göre hazırlanması çok 

önemlidir. Aksi takdirde tek bir senaryo / plan ortaya çıkar ve bu pratikte hiç bir işe yaramaz. 

Örneğin; deprem için oluşturulan bir senaryonun selde hiçbir yararı olmaz. Aynı şekilde, 

deprem için tek bir büyüklüğe bağlı senaryolar da fazla bir işe yaramaz. Bu tür tek seçenekli 

senaryolar / planlar, olayın haber alınmasından hemen sonra yapılması gereken ön 

değerlendirme ve var olan planın revize edilmesi işlemlerinin çok uzamasına ve yanıtın 

gecikmesine neden olur. Dolayısı ile de pratikte çok fazla bir yararı olmaz. Oysa, aynı türden 

olay için  (deprem) çok seçenekli senaryolar var ise, bunlardan birinin boyutları gerçek olaya 

çok yakındır ve bu senaryo hemen yürürlüğe sokulabilir. Gerçek olay ile senaryo arasındaki 

farklılıklar da olayın akışı sırasında revize edilebilir. 

 

3.3. Durum, kaynaklar ve olanakların saptanması  

Herhangi bir afet durumunda, hizmet üretecek ülkenin / kentin / organizasyonun / 

birimin varolan olanaklarının iyi bilinmesi gerekir. Bu amaçla; sağlık sektöründeki tüm 

(kamu, özel ve gönüllü kuruluşlar vb.) kurum ve kuruluşların, kaynakları (insangücü, yatak, 

makine, araç - gereç vb), hakkındaki ayrıntılı bilgiler, o düzeyin (bakanlık, il müdürlüğü, grup 

başkanlığı, başhekimlik) afetle ilgili biriminde toplanır. Bu bilgiler, amaca yönelik olarak 
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sınıflanır. Bunlardan bir olay anında hangilerinden ve nasıl yararlanılabileceği çıkarılır/ 

listelenir. 

 

3.4. İkmal Planları  

Senaryoların, yukarıda özetlenen yöntemlerle hesaplanan, insangücü araç gereç ve para 

gibi gereksinmelerin yerel olanaklarla karşılayıp karşılamayacağı değerlendirilir. Şayet yerel 

olanaklar yeterli / karşılayabilecek kapasitede ise, bunların yerel olanaklarla karşılanması 

hedeflenir. Eğer yerel olanaklar gereksinimleri karşılamıyor ise, komşu birimden, merkezi 

birimden ya da uluslararası / yurtdışı kaynaklardan bunların nasıl karşılanacağının kestirimleri 

/ hazırlıkları yapılır. Bunların hangi yollarla ve nasıl afet yerine ulaştırılacağı planlanır. Olası 

aksaklıklara karşı seçenek kaynak ve ulaştırma yolları planlanır.  

 

3.5. Uygulama ve eylem planı  

Bu bölüm, olaydan haberdar olunması, senaryonun uygulamaya sokulması durumunda; 

kimin, hangi işi, nerede, ne zaman,  ne ile ve nasıl yapacağı, olay yerine kişi ve malzemelerin 

nasıl intikal edeceği gibi soruların ayrıntılı yanıtlarından oluşur. Bunlar ilgili kişi ve 

kuruluşlara bildirilir, kurumsal ve bireysel düzeyde görevlendirmeler yapılır böylece senaryo 

tamamlanmış olur.  

Afet oluşması durumunda, yetkili birimler elde ettikleri bilgilerle bir değerlendirme 

yapar ve bu değerlendirme sonunda, haber alınan afetin elde hazır bulunan senaryolardan 

hangisine uyduğuna karar verilir ve duruma uyan bu senaryo derhal yürürlüğe konulur.  

 İl, ilçe, bakanlık ve sektör düzeyindeki afet senaryoları tek tek birimlerin ve kurumların 

yaptığı senaryoların bir mozaiğinden ibarettir. Başka bir anlatımla, kentsel / ulusal afet 

senaryo ve planlarının yapılmasında esas olan alt birimlerin bizzat yaptıkları senaryo ve 

planların birleştirilmesidir. Bu nedenle de, kent, bölge ya da ülke düzeyindeki senaryolardan 

kasıt,  birtakım makamların masa başında yapmış olduğu kuramsal /sanal senaryolar değildir. 

Bu tür makamların görevi, önce birim ve kurumlar düzeyindeki senaryoların yapılmasını 

sağlamak, daha sonra da bunları birleştirerek, kent, bölge ve ülke senaryolarını yapmaktır. 

Bizzat yerel uygulama birimleri tarafından yapılmayan ve bunların bileşiminden ibaret 

olmayan senaryolar gerçekçi olmaz ve bir işe yaramaz.  
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4. DEPREM SENRYOLARINDA KULLANILAN BAŞLICA ÖLÇEKLER 
 
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere, bir afet sırasında yürürlüğe konulacak olan 

sağlık ya da başka bir sektörün senaryosu için gerekli olan,  kaynaklar  / olanaklar 

envanterini çıkarmak ve afette yapılacak işler listesini yapmak kısmen kolaydır. Buna 

karşılık olay sırasındaki gereksinmelerin tahmin edilmesi oldukça zordur. Senaryoların 

başarısı da bu tahminlerin başarısına bağlıdır.  

Depremlerdeki yaralanma ve can kayıpları özellikle bina ve diğer yapılarda oluşan 

hasarlar ve bunların yol açtığı diğer / ikincil olaylara (yangın, toksik madde emisyonu vb) 

bağlıdır. Bu nedenle de, deprem senaryolarındaki birçok kestirmeler / hesaplar bina envanteri 

/ konut stoku ve bu stokun depremlerde vereceği reaksiyonların tahminleri üzerinden yapılır. 

Bu hesaplamaların yapılabilmesi için; her şeyden önce kent / bölge / ülkedeki binaların 

bir envanterinin çıkarılarak, ne kadar bina var ve bunların ne kadarı kerpiç, moloz taş yığma, 

yığma kargir, ahşap, tuğla ve betonarme olduğunun listelenmesi gerekir. Daha sonra her bir 

bina türünün belli büyüklükteki (6 / 6.5 / 7 / 7.5  Richter Ölçeği vb) depremlerde vereceği 

reaksiyonları öngörülür / hasar görebilirlikleri hesaplanır. Bu hesaplamalarda genellikle; 
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hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı (kısmi yıkık) ve çok ağır hasarlı (yıkık) 

sınıflaması / ölçeklemesi kullanılır. Örneğin; yedi Rihter Büyüklüğü’ndeki bir depremden 

sonra, kerpiç binaların %25’i hasarsız, 27’si hafif hasarlı, %20’si orta hasarlı, %15 ağır hasarlı 

(kısmen yıkık), %13 çok ağır hasarlı (yıkık) olacaktır gibi. Bu hesaplamalar, senaryolarda 

esas alınan / öngörülen tüm deprem büyüklükleri ve tüm bina türleri için tek tek yapılmalıdır. 

Bu tür hesaplamaların / kestirmelerin yapılması esasen belediyelerin ilgili birimleri, 

bayındırlık il müdürlükleri ve afet işlerinin görevidir. Bu kuruluşlar bu türden, yapı-bina ile 

ilgili hesaplamaları sessiz dönemde hazır hale getirmeli ve isteyen / ilgili kuruluşlara 

vermelidir. 

Aslında bina ve yapı envanterlerinin çıkarılması zor değildir. Zorluktan da öte idarelerin 

elinde hazır olması gerekir. Aynı şekilde deprem senaryosuna esas olacak depremin 

büyüklüğünü (6 / 6.5 / 7 / 7.5  Rihter Ölçeği vb)  seçmek / öngörmek de zor değildir. Zor olan 

öngörülen deprem büyüklüğünde, var olan binaların reaksiyonlarının ne olacağının tahmin 

edilmesidir. Başka bir anlatımla, öngörülen deprem büyüklüğünün yaratacağı şiddeti tahmin 

etmek zordur ve bu konunun en duyarlı kısmını oluşturmaktadır. Bu zorluğu aşmada 

başvurulacak en önemli kaynak ise geçmiş afet bilgileridir. Bundan ötürü, iyi bir deprem 

senaryosu yapılabilmesi, her şeyden önce, eski depremlere ilişkin bilgilerin elde olmasına 

bağlıdır. Başka bir anlatımla, oluşan her bir depremin verileri çok iyi biçimde kaydedilmeli ve 

derhal bu veriler işlenerek bilgiye dönüştürülmelidir. Bu bilgiler mevcut, içinde bulunulan 

depreme karşı yapılacak işlerin düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için şart olduğu gibi, 

gelecek depremlere ilişkin tahminler yapabilmek için de gereklidir. Bu nedenle de, genelde 

afet bilgilerinin özelde ise deprem bilgilerinin çok ciddi bir biçimde toplanması ve 

epidemiyolojik ilkelere uygun olarak değerlendirilerek bilgiye dönüştürülmesi gerekir. 

Binaların vereceği reaksiyonlar / depremin şiddeti hesaplandıktan sonra sıra insan 

kayıplarının hesaplanmasına gelir. Bina hasarlarına dayalı insan kayıplarını hesaplanmasında 

esas / temel formül; kişi sayısının bina sayısına bölünmesinden oluşan formüldür. Bu 

formül hem bir deprem olduktan sonra oluşan ölüm ve yaralanmalara ilişkin oranları 

hesaplamada hem de gelecek depremlere ilişkin sayıları tahmin etmede kullanılır. Örneğin; 

bir depremde yıkıntı altında kalma nedeniyle ölen kişi sayısı toplam bina sayısına bölünerek 

genel ölüm / can kaybı oranı bulunur.  Çok ağır hasar gören binalarda meydana gelen ölüm 

sayısı, çok ağır hasar görmüş binaların sayısına bölünür ise; çok ağır hasarlı bina başına 

ölüm oranı bulunmuş olur. Aynı şekilde, bu formül yardımı ile ve daha önceki depremlerde 

hesaplanmış olan oranlardan yararlanılarak gelecekte olabilecek bir depremdeki sayılar 

hesaplanabilir / kestirilebilir.  
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Olmuş bir depremde, bu formülden yararlanılarak yapılacak olan hesaplamalar çok 

ayrıntılandırılabilir. Her tür binanın (kerpiç, moloz taş yığma, yığma kargir, ahşap, tuğla ve 

betonarme) her tür hasarında (hafif hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı ve çok ağır hasarlı) ölüm 

oranları tek tek hesaplanıp listelenebilir. Hesaplanan bu oranlardan hangilerinin kullanılacağı 

hazırlanacak senaryoların ayrıntısına bağlı olarak seçilir / kararlaştırılır. 

Eski depremdeki yaralanma oranları ya da gelecekte olacak bir depremdeki beklenen 

yaralı sayı ve ağırlıkları da aynı formülden yararlanılarak hesaplanır. Örneğin; kerpiç 

binalardan çıkan toplam yaralı sayısı bu binaların toplam sayısına bölünerek kerpiç 

binalardaki genel yaralanma oranı bulunur.  Ağır hasar görmüş kerpiç binalardan çıkan yaralı 

sayısı ağır hasar görmüş olan kerpiç binaların sayısına bölünür ise; ağır hasar görmüş kerpiç 

bina başına yaralı sayısı hesaplanmış olur. Yaralılar kendi içinde hafif / olay yerinde tıbbi 

müdahale ile iyileşir / hastaneye yatırılması-sevki gerekir gibi genel kategorilere 

ayrılabileceği gibi, doğrudan triaj sınıflarına ayrılarak daha ayrıntılı hesaplar da yapılabilir. 

Bulunan bu oran ve sayılardan hareketle gelecekte olacak olan bir depremde beklenen yaralı 

sayı ve ağırlıkları da tahmin edilebilir. 

Maalesef çok az olmakla birlikte, bazı yazarlarca geçmiş depremlerdeki veriler 

değerlendirilerek Türkiye için bazı kayıp ölçütleri hesaplanmış ve bunlar hazırlanmakta olan 

senaryolarda kullanılmaktadır. Örneğin; Ambraseys ve Jakson (1981) Türkiye ve Yunanistan 

verilerinden hareketle, beşten büyük magnitüdlü depremlerde yıkılan her 100 konut için; 

moloz taş yığma olanlarda 17,  kerpiç olanlarda 11, yığma kargir olanlarda iki, ahşaplarda ise 

bir ölüm hesaplamıştır. Aynı şekilde Mustafa Erdik (1994) 1992 Erzincan depremi 

verilerinden hareketle çok ağır ve ağır hasarlı betonarme bina başına bir ölü ve üç hastanede 

tedavisi gerekli yaralı hesaplamıştır. Marmara depreminden elde ettiğimiz başka bir ölçek de; 

bir ölüm başına  2.5 hastanede tedavi edilmesi gereken hasta düşmektedir. 

Yukarıdaki bilgileri topluca özetlemek gerekir ise, deprem senaryosu hazırlamada / 

oluşacak yıkım ve kırımları hesaplanmada üç veri esas alınır. Bunlardan birisi, depremin 

büyüklüğü (hangi Rihter Ölçeği'nde olacağı), ikincisi arazi ve yapıların niteliği, üçüncüsü de 

daha önce olmuş depremlere ait veriler / bilgiler. Bu üç veriden hareketle, olası bir depremin 

ne kadar yıkım ve kırım yapacağı, şiddetinin hangi Mercalli Ölçeği'nde ya da hangi MSK 

(Medvedev Sponheur-Karnik ) şiddetinde olacağı tahmin edilir.  Bu iki işlemle elde edilen 

verilerden hareketle, olası bir depremde, her senaryo seçeneğinin öngördüğü gereksinimler 

hesaplanır (örneğin; beş yüz bin nüfuslu bir yerleşim biriminde, deprem senaryolardan birine 

göre, binaların %15'inin ağır ve çok ağır hasar göreceği ve bu yıkım sonunda, 700 ölüm 2100 

yaralı oluşacağı, bu durumda, on kurtarma ekibine, beş triaj istasyonuna, 30 hekime, bin 
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çadıra, 700 ölü torbasına vb gereksinim olacağı gibi). Senaryolar en az üç seçenekli olmalıdır 

(1.en kötü senaryo / depremin 7,5 R büyüklüğünde olması, 2. orta ağırlıklı senaryo / depremin 

6,5 Richter ölçeğinde olması, 3. en hafif senaryo / depremin 6 Richter ölçeği büyüklüğünde 

olması gibi) 

Bina türleri ve depremde verdikleri / verecekleri / reaksiyona göre dağılımı için örnek 

bir çizelge aşağıda verilmiştir. Senaryolarda, geçmiş depremlerden elde edilen bilgilerin 

ışığında, bu çizelgelerden her bir deprem büyüklüğü için ayrı ayrı hazırlanır. Birincisinde 

binalarda-konutlarda beklenen hasar sayıları işlenir. İkincisine bu sayılardan ve önceki 

deprem oranlarından hareketle olası ölüm sayıları üçüncüsüne /dördüncüsüne yaralı sayı ve 

türleri hazırlanmak sureti ile olası bir depremdeki sağlık senaryolarının sayılarına ulaşılmaya 

çalışılır. 

ÖRNEK ÇİZELGE: 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM OLASILIĞINDA 
BİNA HASARLARININ AĞIRLIK VE BİNA TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI 

YAPI 
TÜRÜ HASARSIZ HAFİF 

HASARLI 
ORTA 

HASARLI 
AĞIR 

HASARLI 

ÇOK 
AĞIR 

HASARLI 
TOPLAM 

Kerpiç       

Taş yığma       

Kargir       

Betonarme       

Ahşap       

TOPLAM       

 

ÖRNEK ÇİZELGE:  6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM OLASILIĞINDA 
BEKLENEN ÖLÜMLERİN /YARALILARIN BİNA VE HASAR TÜRÜNE GÖRE 

DAĞILIMI 

YAPI 
TÜRÜ HASARSIZ HAFİF 

HASARLI 
ORTA 

HASARLI 
AĞIR 

HASARLI 

ÇOK 
AĞIR 

HASARLI 
TOPLAM 

Kerpiç       

Taş yığma       

Kargir       

Betonarme       

Ahşap       

TOPLAM       
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BİR DEPREM SENARYOSUNDA KULLANILACAK BAZI ÖLÇEKLER 

1. Can kaybına ilişkin ölçekler: 

1.1. Risk altındaki toplam nüfusta can kaybı (ölüm) oranı 

1.2. Toplam bina-konut başına can kaybı oranı 

1.3. Hafif /orta /ağır ve çok ağır bina-konut başına can kaybı oranları 

2. Yaralılara ilişkin ölçekler: 

2.1. Risk altındaki nüfusta toplam yaralı oranı 

2.2. Risk altındaki nüfusta (olay yeri müdahalesi ile iyileşecek/ hastaneye sevk edilecek/ 

hastanede ciddi tıbbi girişim gerektirecek) yaralı oranları 

2.3. Toplam bina-konut başına toplam yaralı oranı 

2.4. Toplam bina-konut başına (olay yeri müdahalesi ile iyileşecek/ hastaneye sevk 

edilecek/ hastanede ciddi tıbbi girişim gerektirecek) yaralı oranları 

2.5. Hafif /orta /ağır ve çok ağır bina-konut başına yaralı oranları 

2.6. Hafif /orta /ağır ve çok ağır bina-konut başına (olay yeri müdahalesi ile iyileşecek/ 

hastaneye sevk edilecek/ hastanede ciddi tıbbi girişim gerektirecek) yaralı oranları 

2.7.Gözetimde tutulacak yaralılar için gerekli hasta yatağı sayısı 

3.Yaralı toplanma /triaj istasyonu ve yaşam desteği merkezi sayısı ve bunların 

gerektirdiği malzeme ve personel sayıları 

4. Ambulans ve buların gerektirdiği personel sayıları 

5. Hekim / hemşire /sağlık memuru ve çevre teknisyeni sayıları 

6. Halk sağlığı ekibi sayısı ve bunun gerektirdiği araç gereç e personel sayıları 

7. Toplum için, özellikle geçici yerleşimler / kamplar bazı temel gereksinimlerin     

(su, gıda, çadır, tuvalet, duş, çamaşırhane vb) miktarları 

8.Rutin sağlık hizmetlerinin (aşılamalar, yürütülebilmesi için araç gereç ve 

personel sayıları  
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