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  AFETLERDE ÇEVRE  
SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ

“Nuh gemisini yaparken yağmur yağmıyordu”

Prof. Dr. Çağatay Güler

Afetlerde çevre sağlığı önlemlerinin hafife alınması, basit görülmesi, afet zincirinin oluşmasını en-
gellemekteki rolünün kavranamaması en önemli sorunlardan biridir

Ulusal afetlerde en yanlış yaklaşımlardan biri uluslararası yardımlara güvenmektir. Ülkeler bir di-
ğer ülkedeki afetlerde o ülkenin gerçek gereksinimini sağlamazlar. Genellikle kendi ihtiyaç fazlalarını 
gönderirler. Gerçek gereksinimlere katkı yapılması istendiğinde çok büyük zaman alıcı, maliyeti yük-
sek bürokratik engellerle karşılaşılır ve söz konusu yardım zamanında gönderilmez. Bu nedenle ülke-
ler olası gereksinimlerini iyi belirlemeli, bunların gerektiğinde kullanılabilecek şekilde hazır edilmesini 
sağlamalıdır(1, 2). 

Tehlikeli durumlardan biri yardım amaçlı çalışmalar sürdüren kişi, kurum ve kuruluşlar arasındaki 
rekabettir. Bu rekabet çoğu kez hizmetin ve amacın önüne geçebilir. Kişi, kurum ve kuruluşlar amaçla hiç 
ilgisi olmayan teknik tartışmaları ön plana çıkarabilir. Bu durum sistemli afet müdahalesini engelleyecek 
boyuta ulaşabilir(1). 

Çevre sağlığı ile ilgili olarak alınması gereken önlemler ve yapılması gereken hazırlıkların propa-
ganda ve toplum pazarlaması yönünden etkisi çok azdır. Kamuoyu ve basın açısından ilgi çekici yönü 
olmamaktadır. Bu nedenle kaynak dağılımını belirleyen politik yetkililer gereken önemi vermemektedir. 
Oysa çevre sağlığı önlemleri maliyeti az olan önlemlerdir. Ancak bunların yapılmaması ve hazırlanma-
ması durumunda toplumsal ve ulusal maliyeti çok yüksektir. Önlemlerin bir bölümü uygun personel 
eğitimiyle bağlantılıdır(3, 4). 

Çevre sağlığı önlemlerinin öneminin kavranamaması ulusal kaynakların gösterişli ancak yararsız 
araç, gereç ve donanım için kullanılmasına neden olmakta, afet döneminde büyük yarar sağlayacak çok 
ucuz araç, gereç ve donanım bulunamamaktadır(1). 

Kızılay’ın ve diğer yardım kuruluşlarının üniversite halk sağlığı anabilim dallarıyla işbirliğinin ol-
maması, yetişen uzmanların saha deneyimi kazanmasını önlemektedir. Daha sonraki afetlerin zararını 
azaltabilmek için, uzmanlar diğer ülkelerdeki afet çalışmalarına katılarak deneyim kazanmak zorunda-
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dır. Gelişmiş ülkelerin diğer ülke afetlerinde yardım ederken uzmanlarına ve teknik personelinin alan 
deneyimi kazanmasına da önem verirler(1). 

Afete hazırlık amacıyla yapılan tatbikatlar ülkemizde istenilen deneyimi kazandıracak nitelikte ola-
mamaktadır. Hazırlanan senaryolar yüzeysel, yetersiz ve eğitim amacından yoksun olmakta, bu gibi tat-
bikatlar biçimsel ve çocuksu oyunlardan ibaret kalmaktadır. 

Afetler toplumun örgütlü biçimde hazırlıklı olması gereken en önemli sosyal ve çevresel sorunlar 
arasındadır. Gelişmekte olan ülkelerde afetlerle ilgili önemli kuruluşlar bulunmakla birlikte afet sırasında 
çeşitli kuruluşlar arasında işbirliği sağlanmasına yeterli olmamaktadır. Çoğu kez afet bölgesine organize 
olmayan biçimde yardım çabası içerisine girilmesi, belirli ve uygulanabilir bir afet planının olmaması, 
afet sırasındaki yetki kargaşası sorunu güçleştiren faktörler arasındadır(1). 

İnsanlar doğal kaynaklardan teknolojileri ile bağlantılı olarak yararlanırlar. Dünyanın her tarafın-
daki 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 yapmayabilir. Bu nedenle bir ülkedeki olası bir afetle ilgili olarak gelişmiş ülke örnekleri geçerli 
olmaz. Çoğu zaman tehlikeli sonuçlar verir. Gelişmekte olan ülkelerde yardıma katılanlar işlevsel açıdan 
önemli, ancak kendileri açısından gereksiz gördükleri katkıları yapmazlar. Herkesin kendi statüsüne gö-
rev almak istediği yardım çabaları sadece karmaşa yaratır(1). 

Gelişmekte olan ülkelerde önemli sorunlardan birisi de afet hafızasının olmamasıdır. Sık yer değiş-
tiren teknik personel nedeniyle her afette deneyimsiz personel görev almakta, bir önceki afet müdahale-
lerinin hataları tekrarlanmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde gönüllülük kavramı ile ilgili önemli sorunlar vardır. Normalde kişiler 
işleve ve göreve gönüllü olmak zorundadır ve temel afet müdahale yapılanmasının emri altına gir-
mek zorundadır. Görev yeri ve tipi seçme hakları bulunmamaktadır. Oysa yardıma “gönüllü” olarak 
geldiklerini düşünen kişi ve kuruluşlar kendi tanımladıkları biçim ve koşulda afet bölgesine girme 
ve çalışma hakları olduğunu düşünürler. Bu büyük bir kargaşa yaratır. Çoğu zaman büyük zararlara 
yol açar. Diğer ülkelerden gelen yardım birimleri de bu yaklaşımı benimsemeyi propaganda açısın-
dan daha yararlı görürler ve olanak bulduklarında böyle çalışırlar. Sonuçta çok büyük katkı yaptık-
larını varsayan işlevsiz birçok yardım birimi oluşur ve gerçek müdahale etkinliğini baltalar(1). 

Temel kaynakların birçoğu afet durumlarında ön temel önceliği durum tespiti, kızamık bağışlaması, 
su ve sanitasyon, besin ve beslenme, barınak yer seçimi ve planlama, acil dönem sağlık hizmeti, bulaşıcı 
hastalık ve salgın kontrolü, halk sağlığı sürveyansı, insan kaynakları ve eğitim, eşgüdümün sağlanması 
olarak sıralamaktadır. Afet dönemlerinde merkezi otorite ve eşgüdüm en belirleyici afet etkinliğidir(1). 

Su sanitasyonu, gıda sağlığı ve diğer çevre sağlığı uygulamaları afetten sonra, salgın hastalıklar vb 
afet zincirinin başlamaması için en temel uygulamalar arasındadır. Afet bölgesinde daha önceden var 
olan tüm çevre sağlığı sorunları katlanmış olarak sürerken, daha önce var olmayan diğer çevre sağlığı 
sorunları da bunlara eklenir. Bazı bilinçsiz müdahaleler de doğrudan ve dolaylı olarak su sağlığını etkile-
yebilir. Su sanitasyonu ve gereksinimi oluşabilecek birçok afet sorununda en temel etkendir (1, 3-7). 

Çevre sağlığı ile ilgili önlemler basit, ucuz ancak çok etkilidir. Ancak bu önlemlerin önemi kavrana-
mamış olduğundan genellikle göz ardı edilir ve çok büyük zararlara yol açar. 

İlk hedef topluma yeterli miktarda su sağlanmasıdır. Daha sonra sağlanan suyun niteliği mümkün 
olan en kısa sürede artırılır. Ancak nitelikli su sağlama çabası sağlanması gereken su miktarını azaltma-
malıdır. Sözgelimi başlangıç döneminde çok miktarda kalitesiz su sağlanması az miktarda yüksek 
kaliteli su sağlanmasından daha önemlidir (1, 3-6)

İkinci hedef ise bölgede insan dışkı ve idrarının zararsız bir şekilde kontrolü ve genel hijyenin sağ-
lanmasıdır (1, 3-6). 

Üçüncü hedef genel hijyen uygulamalarının önemi konusunda toplum bilincinin artırılmasıdır (1, 
3-6). 
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Toplum bireyleri, iş yerleri vb (1-3, 7, 8-10)
– Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Üniversitelerin Halk Sağlığı Bölümleri birey, kurum ve kuruluşların 

depremden önce almaları gereken koruyucu önlemlerle ilgili broşür ve kitapçıklar hazırlamalı-
dır. Bu kaynaklarda teknik terimlerden mümkün olduğunca kaçınılmalı, kolay anlaşılabilir bir 
dille yazılmalıdır. 

– Bütün aile bireyleri ve çalışanlar her odadaki güvenli yerleri bilmelidir (sağlam masaların altı 
vb)

– Bütün aile bireyleri ve çalışanlar tehlikeli yerleri bilmelidir (pencereler, aynalar, sarkan cisimler, 
şömineler, uzun mobilyalar)

– Bütün aile bireyleri ve çalışanlar temel ilkyardım kurallarını öğrenmelidir. 
– Aile tehlike durumunda nerede bulunacağını, nasıl haberleşeceğini bilmelidir. 
– Herkes için acil telefon numaraları bilinmelidir. Telefon kilitlenmesine karşın bölge dışında ara-

nacak aile üyesi belirlenmeli, onun ülkedeki diğer aile üyelerine haber vermesi sağlanmalıdır. 
– Binalardaki elektrik, gaz ve su sistemlerini kapatacak anahtar vb. ulaşılabilir yerlerde olmalıdır. 
– Gaz boruları sızdırma yönünden gözden geçirilmelidir. 
– Ağır cisimler yere yakın ve alt raflara konulmalıdır. 
– Ağır mobilyalar sıkıca duvara tutturulmalıdır. 
– Uyku tulumu, el fenerleri, transistorlu radyo, battaniye, yer yaygısı, havlu, ilkyardım çantası, ip, 

urgan, kablo, plastik torbalar, çöp torbaları, tülbent bezi(süzme işlemleri için) vb. hazırlanmalı-
dır. Bunlar mümkünse depremden az etkilenebilecek yerlerde saklanmalıdır. 

– Tornavida, pens, pense, kerpeten, çekiç, çivi, kürek vb. malzeme özel bir malzeme çantasında 
hazır bulunmalıdır. 

Afet bölgesi halk sağlığı hizmetleri yetkilisi(1)
Söz konusu yetkili önceden belirlenmiş olmalıdır. Söz konusu kişinin afet durumlarında çevre sağ-

lığı müdahaleleri konusunda deneyimli olmalıdır. Yetkilendirme önceden yapılarak afet zamanında gö-
revinin başında olması sağlanmalıdır. Bu tip yetkilendirmelerde yerel otoritelerle ilişkinin nasıl olacağı 
önceden kararlaştırılmalıdır. En ideal uygulama afet alanını bölgelere ayırarak her birinden sorumlu bir 
halk sağlığı uzmanının belirlenmesi, onların afet bölgesi halk sağlığı yetkilisine bağlı olarak çalışmasıdır. 
Nitekim Marmara Depreminde Dünya Sağlık Örgütünce bölgede bu tip bir uygulama yapılmış, çevre 
sağlığı hizmetleri açısından çok etkili olmuştur. 

Alanda çalışan çevre sağlığı görevlilerinin sordukları teknik sorulara 24 saat yanıt verecek teknik bir 
merkez oluşturulmalıdır. 

Gerekli insan gücü(1)
– Halk sağlığı uzmanları
– Su şebekesi ve isale hatlarıyla ilgili bakım, idame ve inşaat elemanları
– Su dağıtım noktalarından sorumlu teknik elemanlar
– İçme suyu arıtım aygıtlarının bakım ve onarımından sorumlu elemanlar
– Genel tuvalet yapım ve idame elemanları
– Tuvalet ve baraka yapımıyla ilgili kereste hazırlayacak hızar ustaları
– Atık toplama ve zararsız hale getirmekle görevli elemanlar
– Ceset toplama ve gömme sorumluları
– Sağlık birimlerinin hijyeninden sorumlu elemanlar (tuvalet temizliği, atık uzaklaştırılması, ilaç-

lama, klor çözeltilerini hazırlama)
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– Hijyen konusunda toplum eğitiminden sorumlu kişiler
– Çevre sağlığı göstergelerini izlemek, numune almak ve laboratuara iletmekle sorumlu eleman-

lar
– Halk sağlığı laboratuarı teknisyen ve uzmanları
– Araç parklarındaki ağır araçları 24 saat vardiyalı olarak kullanacak yeterlikte teknik eleman. 
– Özürlülerin özellikle tekerlekli sandalyedekilerin bakım ve hijyenini sağlayacak personel. 

Kentteki kimyasal depoları(1)
– Kentteki kimyasal depoları en önemli risk noktalarını oluşturur. Afet sonrası bu depolardan çı-

kacak sıvı ve gazlar yüzeysel, yer altı su kaynaklarını, çevre havasını tehlikeli düzeyde kirletebilir-
ler. 

– Kentteki her türlü kimyasal madde depoları tek tek belirlenmeli, afet dönemlerinde sızma, patla-
ma, yayılma vb riski olanlar kent dışına çıkarılmalıdır. 

– Belirli noktalarda yüksek sayıda kuş, hayvan ölümleri, bitki kurumaları ortaya çıktığında uygun 
donanımlı uzman personelce gerekli değerlendirmeler yapılarak nedeni belirlenmelidir. 

Halk sağlığı laboratuarı(1)
Kuşkusuz ülkedeki her türlü laboratuar afet zamanında gerekli katkıyı yapacaktır. Ancak yerinde 

değerlendirme yapabilecek laboratuarlar daha büyük önem taşır. Kentteki halk sağlığı laboratuarlarının 
işlevini yapamaması olasılığına karşı gezici halk sağlığı laboratuarı (en az üç adet), çadırda işlevini sür-
dürebilecek halk sağlığı laboratuarı (en az 10 adet) gerekli malzeme ve donanımıyla hazır olmalı, dep-
remden etkilenme olasılığı olmayan yerlerde uygun koşullarda bulunmalıdır. Söz konusu laboratuarların 
rutin hizmete sokulmuş olması en istenir durumdur. 

Depremden hemen sonra hasar görmemiş bölgelerden gelecek numuneleri kabul edecek halk sağlığı 
laboratuarları belirlenmelidir. Gelecek numune yükünü karşılayabilecek araç, gereç, donanım sağlanma-
lıdır. 

Laboratuar analizleri için kullanılacak metotlar standart olmalı, kitler önceden hazır edilmelidir. En 
iyisi var olan halk sağlığı laboratuarlarının kit gereksinimlerini %10 fazla hesaplayarak stokta tutmak, 
bunları “depoya ilk giren ilk kullanılır” ilkesine göre tüketmektir. Böylece zaman aşımına bağlı sorunlar 
ortadan kalkar. Gezici ve çadır laboratuarların rutin hizmette tutulması etkinliği daha da artırır. 

Temel analizler gerektiğinde kitten bağımsız standart yöntemlerle yapılabilmeli, bununla ilgili stan-
dart laboratuar kılavuzu hazırlanmalıdır. Sürekli olarak sağlanamayan, pahalı kitlere dayalı analizler ye-
rine daha basit yöntemler seçilmelidir. Çok ayrıntılı, akademik, uzun sürede sonuç veren yöntemlerin 
büyük çoğunluğu afet durumlarında hiçbir yarar sağlamaz, sadece kaynak israfına yol açar. 

– Suların bakteriyolojik kirliliğini hızlı biçimde gösteren kitler uygulamaya sokulmalı, alan per-
soneli afet öncesinde zaman zaman yerinde değerlendirme amacıyla kullanmaya başlamalıdır. 
Bunların yurtdışından sağlanması pahalı olduğundan ülke içinde geliştirilmeleri için üniversite-
lerle işbirliği yapılmalıdır(6, 11). 

– Kentsel bölgede kimyasal kirlilik riski çok yüksek olduğundan laboratuarlar; ağır metaller, toksik 
kimyasallar vb değerlendirebilecek alt yapıya sahip olmalıdır. 

Çadır kamp bölgeleri(1)
Afetlerden sonra çadır kentlerin yer seçimindeki yetersizlikler önemli sağlık ve çevre sorunlarına 

yol açabilmektedir. Normalde kent planlaması yapılırken afet durumlarında bu gibi yerleşimlerin yapıla-
cağı alanlar mesire alanı ya da boş alan olarak belirlenmelidir. Kentlerdeki plansızlık çoğu kez afetlerden 
sonra çadır kentlerin kurulabileceği alan bulunmasını güçleştirir. Okul bahçeleri, spor sahaları, açık spor 
alanları, parklar yeterli olmadığı zaman durum daha da zorlaşır. 
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Çadır kamp yeri olarak seçilmiş yerler sözgelimi parklar, stadyumlar, açık alanlara kanalizasyon, su 
şebeke bağlantıları yapılmalı, bunların son bağlantı noktaları hazırlanarak gizlenmeli, krokilerde işaret-
lenmelidir. 

Çadır kamp yerlerindeki tuvalet, pissu ayaklarının kanalizasyona bağlantısı, su sisteminin şebekeye 
bağlanması en istenir durumdur. Ancak bu sistemlerin çalışmaması olasılığına karşı uygun tuvalet çu-
kurları öngörülmelidir. 

Tuvalet yerlerinin, su dağıtım noktalarının (çeşmelerin) yerlerinin önceden belirlenmesi büyük ko-
laylık sağlayacaktır. 

Çadır kent yer seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar (1, 3-13)
– Seçilen alan iyi drene olmalı, suyun göllenebileceği çukurluklar olmamalıdır. Kamp yerleşim ye-

rinin 60 metre yakınındaki küçük birikintiler, bataklıklar drene edilmeli, doldurulmalı, sivrisi-
nek üremesini engelleyecek işlemlere tabi tutulmalıdır. 

– Büyük bataklık alanları, su birikintileri vb vektör üreme bölgelerinden uzakta olmalıdır. 
– Çadır kent yerleşim alanlarının kötü koku, sinek, gürültü, trafik, yangın, güvenlik, aşırı kalabalık 

vb durumlara yol açmayacak biçimde seçilmelidir. 
– Kampın kurulacağı alanda moloz yığınları, zehirli bitkiler, zehirli hayvanlar, dikenli bükler, bü-

yümesi kontrol altına alınamayan bitkiler bulunmamalıdır. Çayır, çimen, ağaç, engel yaratmayan 
çalımsı bitkiler olabilir. 

– Seçilen kamp yerinde yerleşim sağlandıktan sonra kampta kalanların mesire etkinliklerine ye-
terli bir alan bırakacak genişlikte olmalıdır. Yaşayanlar için kişi başına 30 metrekarelik bir alan 
hesaplanmalıdır. 

– Hayvan ahırlarından en az 150 metre uzaklıkta olmalıdır. 
– Kamp yerleşim yerlerinin su baskınlarının etkisi altında kalmamalı, bu bölgelerden olacak sızın-

tılar içme suyu sistemini olumsuz etkilememelidir. 
– Kamp yerleşim yerlerinde tuvalet ve atık su sistemleri yer altı sularını etkilemeyecek biçimde 

yapılmalıdır. 
– Çadırları çevreleyen alanda atık, moloz, çöp, kâğıt vb bulunmamalıdır. 
– Ortak pişirme, yeme, uyuma amaçlı kullanılan birimlerde 18 yaşından büyük kişiler için kişi 

başına en az 10 metre kare, sadece uyuma amaçlı kullanılan birimlerde ise 3, 5 metrekare alan 
bulunmalıdır. 

– Aile çadırlarında anne babanın uyuduğu bölüm gizliliği etkin biçimde sağlayabilmelidir. 
– Ortak kullanılan çadırlarda aileleri birbirinden tam olarak ayıran perdeler bulunmalıdır. 
– Ortak kullanılan çadırlarda her ailenin kendi çamaşır ve eşyalarını koyacağı düzenlemeler bu-

lunmalıdır. 
– Toplam zemin alanında tavan yüksekliğinin en az 2, 1 metre olması sağlanmalıdır. 
– Her çadır biriminin doğrudan dışarı bakan en az bir penceresi veya tavan deliği bulunmalıdır. 

Pencere, kapı ve tepe deliği dâhil alanı kullanılabilir zemin alanının en az %10’u kadar olmalıdır. 
Eğer özel mekanik havalandırma sistemi yoksa bu alanın %45’inin açılabilir olması gerekmekte-
dir. Pencerelerde tel kafes bulunmalıdır. Kapı kolayca örtülebilmeli, örtüldüğünde aralık kalma-
malıdır. 

– Canlıkıranların saklanması, depolanması, karıştırılması, hazırlanması vb amaçlı kullanılmış hiç-
bir birim hangi işleme tabi tutulursa tutulsun yerleşim amaçlı kullanılamaz. 

– Çadırlarda yataklar arasında en az 90 cm mesafe bulunmalı, yataklar yerden 30 cm yüksekte 
olmalıdır. 

– Çadırlarda üçlü ranza kullanılmamalıdır. İkili ranzalarda ranzalar arası mesafe yandan ve uçlar-
dan 120 cm.den az olmamalıdır. İki ranza arası mesafe 70’cm den az olamaz. 
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– Çadır zemini tahta, asfalt ya da çimento olmalıdır. Tahta zeminler sıkı birleşmiş olmalı, hava 
dolaşımının sağlanması ve nemin önlenmesi için zeminden en az 30 cm yüksekte bulunmalıdır. 

– Ortak kullanılan çadırlarda her on kişiye bir soba ya da her iki aileye bir soba hesaplanmalıdır. 
– Afet bölgesinde kullanılacak çadır tipi barındırılması öngörülen kişi sayısı, iklim vb. özellikler 

göz önüne alınarak belirlenmeli ve yerel olanaklarla üretilmelidir. Bu çadırların kurulması konu-
sunda eğitilmiş ekipler hazırlanmalıdır. 

– Lise ve üniversite öğrencileri mesire etkinlikleri sırasında öğrencileri çadır kurma, kamp tipi 
tuvalet yapımı konusunda eğitilmelidir. 

– Kamp içerisinde ulaşım düzeni engellilerin kolayca hareket etmesini sağlamalıdır. 
– Kamplarda çocuklar için güvenli oyun alanları ayrılmalı ve araçları önceden belirlenerek hazır-

lanmalıdır. 

Yangınlar(1, 14-23)
Kamplarda yürüme alanlarının, çeşmenin, karavanlara elektrik bağlanmasının düzenlenmesi, ka-

ravan ve çadırların yerleştirilmesini belli ölçüde yönlendirir. Çadırların kurulabileceği ve karavanların 
park edeceği yerlerin sınırları kalıcı levhalarla belli edilmelidir. 

Elektrikli araçlar ve kablolar ulusal ve yerel standartlara uygun olmalıdır. Kamp yerinde elektrik 
varsa gerekli yerlere uyarı yazıları asılmalıdır. Açıktaki elektrik telleri güvenilir bir yükseklikte olmalı, 
güvenilir kontrol düzeneği yapılmalı, her şey çocukların erişemediği biçimde olmalı, herhangi bir fırtına 
ya da kaza anında elektrik tellerinin kamp alanı için sakınca oluşturmaması için uygun yerlerde (elek-
triği kesmek için) devre anahtarı (anahtarları) bulunmalıdır. Elektrik telleri, isteniyorsa bir boru içinden 
geçirilip, yeri özenle seçilip, toprağa gömülebilir. Gaz ve yakıt boruları da toprağa gömülmelidir. Elektrik 
şebekesinin toprağa en az 45 cm. derinlikte gömülmesi uygundur. Bu elektrik boruları su, kanalizasyon, 
gaz ve telefon şebekelerinden en az 30 cm. uzakta bulunacaktır. Açıktan giden elektrik telleri yerden 6 m. 
yukarda ve başka herhangi bir düzenekten de 1 m. uzakta olacaktır. 

Fuel-oil ve tüpgaz tankları kapalı-güvenilir yerlerde korunmalı, bu tanklarla ocaklar arasındaki bağ-
lantı metal ya da güvenilir hortumlarla sağlanmalıdır. Gerekli yerlere yangına karşı uyarı yazıları asılma-
lıdır. Bu düzeneklerde yapılacak değişiklikleri, onarımları ve eklemeleri deneyimli kişiler yapmalıdır. 

Diğer önlemler şunlardır:
– Kentteki yangın olasılıkları, itfaiye araçlarının ulaşımı, su gereksiniminin sağlanması vb durum-

lar önceden belirlenmeli, gerekli düzeltici önlemler alınmalıdır. İtfaiye araçlarının erişimini en-
gelleyecek sorunlar çıkarsa yolların açılması, ulaşımın sağlanması gibi konularda gerekli makine 
alt yapısı hazır olmalıdır. 

– İtfaiye kadrosu genç elemanlarla takviye edilmeli, söz konusu personelin kişisel korunma dâhil 
gerekli eğitimi sağlanmalıdır. 

– İtfaiye örgütü çıkabilecek her türlü yangına karşı gerekli müdahale planını yapmalıdır. 
– Kimyasal yangın olasılığıyla ilgili değerlendirmeler hızla tamamlanmalı, kimyasal gruplarına 

özel müdahale ve söndürme donanımı hazırlanmalıdır. 
– İtfaiye personelinin korunmasına yönelik araç, gereç ve donanım hazırlanmış olmalıdır. 
– Çadır yangınlarında gerekli müdahaleyi sağlayacak donanım bulunmalıdır. 
– Evlerde ve işyerlerinde uygun tipte yangın söndürücüler bulundurulmalıdır. 
– Bütün otel, lokanta vb. deki kül tablalarının dibinde su olmalıdır. Kül tablalarında sönmemiş 

olarak bulunan sigara izmaritleri, depremde önemli yangın nedenleri arasındadır. 
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Kurulacak çadır kentlerde yangınların önlenebilmesi için yapılması gerekenler:
– Çadırda mum, petrol lambası, tüp lamba kullanılmaz, el feneri ya da ışıldak kullanılmalıdır
– Çadırda sigara içilemez. 
– Kibrit ve çakmak çocukların ulaşamayacağı yerde tutulmalıdır. 
– Parlayıcı ve patlayıcı hiçbir madde, kuru otlar dâhil çadır içine konulamaz. 
– Petrol yakıtlı hiçbir ocak çadır içinde kullanılmamalıdır. 
– Küçük çadırlarda ocak kullanılamaz. 
– Isınma araçlarının tipi itfaiyece belirlenmelidir. 
– Çadırda yaşayan herkes yangın çıktığında nasıl kaçılacağını aralarında konuşmuş olmalıdır. 
– 40 metre kareden büyük hiçbir çadırda itfaiye denetimi ve izni olmadan barınılamaz. 
– Çadırlar içten yanmalı motorlar, park etmiş araçlar, binalar, konut bahçe duvarı vb den 6 m den 

yakın olmamalıdır. 
– 1250 metrekareden büyük hiçbir çadır diğer bir çadıra 15 metreden daha yakın olmamalı
– Mutfak çadırları diğer çadırlara 6 metreden yakın olamaz
– Çadır kaçma kurtulma kapıları kapalı olamaz, ancak dıştan, örtüldüğünde aralık kalmayan itilin-

ce açılan alevlere dayanıklı perde asılabilir. 
– Çadır kaçma kurtulma kapılarının önüne sandalye dâhil hiçbir şey konulamaz ve yığılamaz. 
– Isınma araçları ve izin verildi ise ocaklar kaçma kurtulma kapılarından en az üç metre uzakta 

olmalıdır. 
– Yanabilir her türlü atık ve süprüntü çadır dışına ve en az 6 metre uzağa taşınmalıdır. 
– Çıkış kapıları itfaiye denetçilerinin gerekli gördüğü sayıda olmalıdır. 
– Çadırda yangın çıktığında söndürmeye çalışılamaz, herke bir an önce çadır dışına çıkmalıdır. 
– Çadırda yangın çıktığında eşya kurtarmaya çalışılmaz. 
– Süsler, perdeler vb yangın detektörlerini örtemez, çıkış kapılarını engelleyemez. Çadırda kullanı-

lan her türlü dekoratif malzeme yanmaya dayanıklı olmalıdır. 
– İtfaiye özel izin vermedikçe ocak, yanabilir maddeler vb çadıra 6 metreden daha yakına yerleşti-

rilemez. 
– Rende talaşı ve hızar tozları çadır içinde tutulacaksa günlük olarak ıslatılmalıdır. 
– Çadırda çadır kapasitesinin üzerinde kişi kalamaz. 
– Elektrik donanımı mutlaka topraklı olmalı, fare vb kemirmesini engelleyecek koruma sağlanma-

lıdır. 
– Çadırlara uzatma kablosuyla elektrik verilemez. 
– Çadır kamplarda seçilen kamp yerinde yerleşim sağlandıktan sonra kampta kalanların mesire 

etkinliklerine yeterli bir alan bırakacak genişlikte olmalıdır. Yaşayanlar için kişi başına 30 metre-
karelik bir alan hesaplanmalıdır. 

– Çadır kamplarda ortak pişirme, yeme, uyuma amaçlı kullanılan birimlerde 18 yaşından büyük 
kişiler için kişi başına en az 10 metre kare, sadece uyuma amaçlı kullanılan birimlerde ise 3, 5 
metrekare alan bulunmalıdır. 

– Toplam zemin alanında tavan yüksekliğinin en az 2, 1 metre olması sağlanmalıdır. 
– Her çadır biriminin doğrudan dışarı bakan en az bir penceresi veya tavan deliği bulunmalıdır. 

Pencere, kapı ve tepe deliği dâhil alanı kullanılabilir zemin alanının en az %10 u kadar olmalıdır. 
Eğer özel mekanik havalandırma sistemi yoksa bu alanın %45 inin açılabilir olması gerekmekte-
dir. Pencerelerde tel kafes bulunmalıdır. 

– Çadırlarda yataklar arasında en az 90 cm mesafe bulunmalı, yataklar yerden 30 cm yüksekte 
olmalıdır. 
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– Çadırlarda üçlü ranza kullanılmamalıdır. İkili ranzalarda ranzalar arası mesafe yandan ve uçlar-
dan 120 cm den az olmamalıdır. İki ranza arası mesafe 70 cm den az olmamalıdır. 

– Çadır zemini tahta, asfalt ya da çimento olmalıdır. Tahta zeminler sıkı birleşmiş olmalı, hava 
dolaşımının sağlanması ve nemin önlenmesi için zeminden en az 30 cm yüksekte bulunmalıdır. 

– Ortak kullanılan çadırlarda her on kişiye ya da her iki aileye yerel itfaiyenin önerdiği bir ısıtıcı 
hesaplanmalıdır. 

– İki çadır arasında en az iki metre mesafe bulunmalıdır. 
– Yangınların önlenmesi için her 300 metrede 50-75 metre aralık bırakılmalıdır. 

Su ile ilgili olarak yapılması gereken uygulamalar(1):
– Afetten sonra önceden belirlenecek görevliler kentin depremden etkilenmemiş olan bölgelerin-

den su örnekleri alıp, özellikle bakteriyolojik izlemeye başlamak zorundadır. Deprem etkisiyle 
hasar görmüş olan lağım borularından ya da başka kaynaklardan sızmış olan kirletici etkenlerin 
diğer bölgelerde tehlikeli salgınlara yol açma olasılığı yüksektir. Bu nedenle özellikle kentin dep-
remden etkilenmemiş bölgelerinde su kirliliğini izleyecek ekipler önceden belirlenmeli, eğitilme-
li, depremden sonra uygulamaya geçmelidirler. Söz konusu numuneleri kabul edecek olan halk 
sağlığı laboratuarları gerekli araç, gereç ve malzeme eksikliklerini gidermiş olmalıdır. 

– Afetin akut evresi için kişi başına günlük en az su gereksinimi 5 litredir. Bu sadece içme ve pi-
şirme için gereken miktardır. Gerekli hijyeni sağlamaya yeterli değildir. Daha sonraki evrede bu 
miktarın kişi başına günlük 15-20 litreye çıkarılmalıdır. Bu miktar içme, yemek pişirme, yıkanma 
ve yıkama gereksinimlerini gidermeye yöneliktir. İklim ve geleneklerin, kişi davranışlarının bu 
miktarı büyük ölçüde değiştirebileceği unutulmamalıdır. Miktar mümkün olan en büyük hızla 
artırılmalıdır(4, 6, 11). 

– Afet sırasında yararlanılacak su kaynakları, bunların kurulacak çadır kentlerle bağlantısının nasıl 
kurulacağı önceden belirlenmiş olmalıdır. En elverişli kaynaklar afet bölgesine 30 km mesafedeki 
kaynaklardır. Yakında uygun su kaynağı yoksa kitleleri su kaynağına ulaşılabilir yerlerde barın-
dırmak daha akılcıdır. Bu durumda su kaynağının kirlenmemesi için gerekli teknik önlemler 
alınmalıdır. Su taşımalarında bir aracın su doldurmak için beklediği süre iki saati aşmamalıdır. 

– Tüketim için kullanılacak suyun 100 mililitresinde 10 fekal koliformdan az üreme olmalıdır. 
– Çadır kampların kurulacağı yerler belirlenmiş olmalı, bu yerlerin yer altı suyu korunmalıdır. Bu 

bölgelerde su kuyularının, pompalarının önceden hazırlanmış olması etkinliği artıracaktır. 
– Su sağlama noktalarında 500-750 kişi için bir tulumba, 200-250 kişi için bir musluk ve bir da-

ğıtım noktası için en fazla 6-8 musluk hesaplanmalıdır. Musluklardan akan su musluk başına 
dakikada 5 litrenin altına düşerse su sağlama noktalarının sayısı artırılmalıdır. Kamplarda her 
aile birimi başına 40 litre kapasitede bir musluklu bidon bulunmalıdır(6, 11). Kova vb. tipi su bi-
riktirme araçları kısa sürede kirlenerek tehlike yaratır. Sağlık personeli için not: Kamp bölgesine 
basınç altında minimum 20 psi, statik koşullarda minimum 15 psi basınçta su sağlanmalıdır. 

– Musluğa mesafe en fazla 150 m olmalıdır (24). 
– Su depolarının depreme dayanıklılığı gözde geçirilmelidir. Depremde su depolarının su seviye-

sinin düşüp düşmediğini, bu depoların su sızdırıp sızdırmadığını belirleyerek bildirecek kişiler 
belirlenmiş olmalıdır. Depolardaki klorlama aygıtları çift olmalı, biri bozulduğunda diğeri dev-
reye sokulabilecek şekilde bulunmalıdır. 

– Kent su şebekesindeki sızıntıları belirleyecek ve hemen su kaybını giderecek önlemleri alabilecek 
teknik ekip belirlenmeli, görevlendirmeleri yapılmalı, gerekli araç, gereç ve donanımları hazır 
olmalıdır. 

– Kentteki su şebekesiyle ilgili tahribatın giderilmesini sağlayacak, bağlantıları kuracak ekipler be-
lirlenmeli, eğitilmeli, gerekli araç gereç ve donanımları hazır olmalıdır. 
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– Afet beklenmeyen bölgelerde vinç, buldozer, kepçe vb. araçların bulunduğu taşıt parkları kurul-
malıdır. Araç ve teknisyenleri önceden müdahale bölgelerine atanmış olmalıdır. 

– Çadır kamplarda kullanılacak, dayanıklı, temizlenmesi kolay malzemeden yapılmış su tankları 
depremden etkilenmeyecek, kolay ulaşılabilecek bölgelerde depolanmalıdır. Torba biçimindeki 
2, 15 metreküplük su tankları, 30 metreküplük esnek çerçeveli su tankları gerek taşıma, gerekse 
tüketim açısından oldukça yararlı olabileceğinden yeterli miktarda sağlanmalıdır. 

– Gerektiğinde yağmur sularının toplanmasına elverişli, temizliği kolay su sarnıçları önceden ge-
liştirilerek aynı biçimde depolanmalı, DSÖ vb. kuruluşlarca önerilmiş modellerin daha etkin 
biçimlerinin geliştirilmesi için üniversitelerin teknik birimleriyle işbirliği yapılmalıdır. 

– Taşınabilir su arıtım aygıtları önceden hazırlanmalıdır. Bunlar kamyon kasalarına yerleştirilebi-
lir. Bu gibi araçların bakımı, onarımı konusunda gerekli personel eğitimi yapılmalıdır. Ülkemiz 
içinde bu gibi araçları üreten firmalarla işbirliği yapılması, belirlenen standarda uygun aygıtların 
üretilmesinin özendirilmesi yararlı olacaktır. 

– Bölgede su taşınması amacıyla kullanılacak su tankerlerinin standardı belirlenmelidir. Bu tan-
kerlerin doldurulması, boşaltılması ve temizliği konusunda personel eğitimi yapılmalıdır. Eğitim 
pratik uygulamayı kapsamalı, yıkama uygulamalarından sonra tanker içindeki suda üreme olup 
olmadığı değerlendirilmelidir. En pahalı ve elverişsiz yönteminin tankerle su taşımak olduğu 
unutulmamalıdır. 

– İki çadır arasında en az iki metre mesafe bulunmalıdır. 
– Yangınların önlenmesi için her 300 metrede 75 metre (bazı kaynaklarda 50 metre) (24) ara bıra-

kılmalıdır. 

Klorlama(1)
– Afetten hemen sonra kentte süper klorlamaya yani normaldin iki katı dozda klorlamaya geçme-

lidir. Kentteki bütün klorlama merkezlerindeki klorlama aygıtları çift olmalıdır. Bu araçların ba-
kım ve onarımından sorumlu olacak başka hiç bir eyle uğraşmayacak personel belirlenmelidir. 

– Afetlerde klorlama ile ilgili olarak açılan tartışmalar uygulamalara büyük zarar vermektedir. 
Sağlık Bakanlığınca medyayı bu konuda bilgilendirecek çalışmalar şimdiden başlatılmalıdır. 

– Acil durumlarda en etkin su arıtım yöntemi klorlamadır, Kalsiyum hipoklorür bu açıdan en 
önemlisidir. Su arıtımında kullanılacak bir dezenfektanın aşağıdaki özellikleri taşıması gerek-
mektedir:

1.  Değişik sıcaklık, zaman ve derişimlerde kabul edilebilir bir sürede sudaki bakteri, virüs ve amip 
kistlerini yok etmek zorundadır. 

2.  İnsanlara ve evcil hayvanlara zararsız olmak zorundadır, tadının iyi olması sağlanmalıdır. 
3.  Ucuz; depolanması, taşınması ve saklanmasının kolay olmalıdır. 
4.  İşlenen suyun içerisinde kalıntılarının kolayca ve tercihen otomatik olarak belirlenmesi gerek-

mektedir. 
5.  Bu dezenfektan madde suda kalıcı olmalı ve kaybolması suyun yeniden kirlenmesinin bir göster-

gesi olarak kabul edilebilmelidir. 
– Kuyu klorlaması hangi yöntemle yapılırsa yapılsın etkisizdir. Su kuyulardan çekildikten sonra 

etkin klorlama yapılabilecek bir sistem öngörülmelidir. 
– Kişisel klorlamaya güvenilmemelidir. Zorunlu olduğu zaman sağlık personelince hazırlanmış 

klor çözeltileri uygun şişelerde dağıtılmalıdır. Su dezenfeksiyonunda en çok klor kullanılmak-
tadır. Sahada kireç kaymağından yararlanı lır. Kireç kaynağında fabrika çıkışı % 33 aktif klor bu-
lunmaktadır. Hesaplamalarda % 25 ak tif klor bulunduğu varsayılır. Bir litre suyun içerisine iki 
çorba kaşığı (40 gram) kireç kay mağı katılır. Bu karışım yarım saat kadar din lendirilir. Altta bir 
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çökelti oluştuğu gözlenir. Üstteki çözelti % l’lik ana çözeltidir. Bu çözelti plastik ve damlalıklı şi-
şelere konularak saklanabilir. Işıktan korunmalıdır. Işıktan koru nursa 15 gün kadar dayanabilir. 
Bu çözeltiden bir litre suyun içerisine üç damla katılır. Eğer su bulanıksa süzüldükten sonra iki 
katı yani altı damla katılmalıdır. Klorun etkilemesi için yarım saat geçmelidir. 

– Tank ve depolardaki artık klor 0, 3-0, 5 mg/ litre olmalıdır. Su kaynağı, su iletim siteminin ortası 
ve sonunda klor kontrolü yapılmalıdır. Klor etkinliğinde azalma belirlendiğinde nedeni buluna-
rak giderilmelidir. 

– Sağlık personeli klorlama uygulamaları ve klor düzeyini belirleme konusunda eğitilmelidir. Personel 
klor düzenini ölçecek araçlarla donatılmalı, çok basit olan ölçüm yaptırılarak öğretilmelidir. 

Suda toplam klor belirlenmesiyle ilgili olarak en sık kullanılan iki test ortotoluidin testi ve dietil-p-
fenilen-diamin (DPD) testleridir. Normal sıcaklıkta ortotoluidin toplam klorla reaksiyona gi-
rerek açık sarıdan koyu portakal rengine kadar değişen bir dizi renk oluşturur. Toplam klorun 
0, 1-1, 2 ppm olduğu düşük toplam klor düzeylerinde açık sarımtırak bir renk oluşur. 0, 8-1, 2 
ppm.lik daha yüksek derişimlerde ise koyu sarı bir renk elde edilir. 5, 0-20, 0 ppm.lik çok yüksek 
derişimlerde ise amber, portakal, kırmızı renkler ortaya çıkabilir. 

Ölçüm için test tüpü ölçüm yapılacak suyla çalkalanır. Test tüpü işaret çizgisine kadar suyla doldu-
rulur. Araç için tanımlanan miktarda ortotoluidin eklenir. Tüpün ağzı kapatılarak karıştırılır. En yüksek 
renk tonunun oluşabilmesi için üç dakika beklenir. Sonuçta oluşan renk bilinen ölçek renkleriyle karşı-
laştırılır. Okuma değeri toplam artık (rezidüel) kloru verir. 

Ortotoluidin testindeki renkler ancak düşük pH’lı sular için geçerlidir. Eğer pH değerleri yüksekse 
sarı renk yerine yeşil ya da mavi renk meydana gelebilir. Havuz suyu gibi yüksek klor içerme olasılığı bu-
lunan suların pH değerleri yüksekse uygun renk elde edilmesi için önce sulandırılmış hidroklorik aside 
alkalilik özelliği ortadan kaldırılmalıdır. 

– Daha sonra bir test tüpündeki 10 ml suya 0, 5 ml ortotoluidin katıldıktan hemen sonar 0, 5 ml 
sodyum arsenit çözeltisi eklenir. Renk eşelinden değeri okuyarak serbest klor ve yalancı rezidüel 
klor toplamı bulunur. İki okuma arasındaki fark serbest artık klordur. 

Serbest klor için DPD testi kullanılır. Sadece 0, 1-0, 2 ppm.lik düşük seviyelerdeki serbest klorla 
pembeden kırmızıya bir renk oluşturacak biçimde tepkimeye girer. 5, 0 ppm in üzerinde koyu kırmızı 
bir renk oluşur. 

Cep komparatörü ile artık klor flaş testi yapılabilir:
– İki test tüpüne 10 ml su konarak komparatöre yerleştirilir. 
– Daha sonra sağdaki test tüpüne 20 damla (1 cc) ortotoluidin katılarak çalkalanır. On saniye için-

de 0, 1-1, 0 ppm arasındaki değer okunur. 
Sodyum arsenitle artık klor flaş test:
– Daha önceden 1 litre distile suya 5 gram sodyum arsenit katılarak hazırlanmış olan çözeltiden 0, 

5 ml ikinci 10 ml.lik test suyuna katılır ve çalkalanır. Daha sonra 0, 5 ml ortotoluidin katılarak 
oluşan renge karşılık gelen değer okunur. Bu yalancı artık klor değeridir. 

– Bulanık sularda klor etkinliği azalır. Su bulanıklığını kontrol edecek araçlar önceden hazırlanmış 
olmalıdır. Personel bu araçların kullanımı konusunda eğitilmelidir. Böyle durumlarda, özellikle 
yağmurlu havalarda artacak bulanıklık için ön arıtım gerekebilir. Bu özellikle bulanıklığın 20 
NTU biriminin (nefelometrik bulanıklık birimi) üzerinde olması durumunda önemlidir. Ön 
arıtım çökeltme ya da kimyasal katılarak hızlı çökeltme yöntemiyle yapılır. Bu konuda yetişmiş 
teknik personel bulunmalıdır(6)

– pH kontrolü yapılmalıdır. Suyun pH sı 8, 5 üzerinde ise artık klor zincirin sonunda litrede 0, 
6-1 mg olacak biçimde ayarlanmalıdır. pH kontrolü için gerekli malzeme hazır olmalı, uygun 
koşullarda saklanmalıdır. Günümüzde elektronik pH ölçüm araçları her çevre sağlığı teknisyenin 
çantasında bulundurulabilecek kadar ucuzlamıştır. 
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– Arıtımla ilgili kimyasallar depremden etkilenmeyecek depo ve yapılarda hazır bulundurulmalı, 
deprem sırasında bunların nasıl dağıtılacağı, kimlerce ve nasıl kullanılacağı önceden planlanma-
lıdır. Özel durumlarda artan talebin nasıl karşılanacağı kararlaştırılmalıdır. 

Tuvaletler
– Tuvalet çukurları yeraltı sularını, kuyuları ve çevreyi kirletmeyecek şekilde yapılmalıdır. 

Mümkünse atık su ve tuvaletler lağım sistemine bağlanmalıdır. Eğer bu mümkün değilse uygun 
teknikle yapılmış tuvalet çukurları, septik tanklar, sıvı atık arıtım sistemleri, taşınabilir tuvaletler 
kurulmalıdır. Seçilen kamp yeri ve öngörülen barındırılacak kişi sayısına uygun tuvalet tiplerinin 
belirlenmesinde üniversiteler ve ilgili teknik kuruluşların görüşleri alınmalıdır(1). 

– Önceden belirlenmiş olan kamp yerlerinde tuvalet çukurları hazırlanmış ve kapatılmış olmalıdır. 
Daha sonra taşıyabileceği kadar tuvalet kabininin yerleştirilmesiyle kısa sürede kullanıma soku-
labilecektir. 

– Tuvalet tip ve niteliğini, sayısını tuvalet kültürü ve alışkanlıkları belirler. Acil dönemde yeni ku-
rulan kamp bölgelerinde 50-100 kişi için bir tuvalet ya da hendek kurulmalı, daha sonra 20 kişiye 
bir kabin olacak biçimde geliştirilmelidir(11). İdeali bir aile için bir kabindir(6). Her kabinde bir 
musluklu bidon bulunmalı, kamplarda tuvalet hijyeni yakından izlenmelidir. 

– Tuvalet tipinin seçilmesinde yeraltı su tablasının yüksekliği, toprağın bileşimi, yerel olarak sağla-
nabilen materyal, afetten etkilenen nüfusun büyüklüğü belirleyicidir. 

– Afetlerde güzel görünümlü olmasına rağmen, hijyenik olmayan, dar kapasiteli sağlık açısından 
çok büyük tehlikeler yaratan tuvalet kabinleri çok tehlikelidir. Bunlar birkaç kişinin kullanımın-
dan sonra çabucak dolmakta, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu çok güç olduğundan önemli sağ-
lık tehlikeleri yaratmaktadır. Ülkemizdeki diğer afetlerde çok büyük tehlikelere yol açabileceği 
görülmüştür. Bu nedenle acil durumlarda geçici süre DSÖ tarafından önerilen kamp tipi tuva-
letler daha uygundur(25). Daha sonra uygun çukur tuvalet tiplerinden biri seçilerek yapılabilir. 
Seçilecek kamp yerleri, yer altı su düzeyi tuvalet tipleri açısından belirleyicidir. Bu tip tuvalet 
örnekleri için tuvaletlerle ilgili bölüme bakınız. 

Bu tip tuvaletler özellikle acil durumlarda çok yararlıdır. 25 cm eninde 75 cm. derinliğinde bir hen-
dek açılır. Hendeğin uzunluğu gereksinime göre artırılabilir. Genellikle kişi başına 75 cm uzunluk he-
saplanır. 5 m uzunluğundaki iki hendek yüz kişinin bir kaç günlük gereksinimini sağlar. Hendeğin iki 
kenarına uzunluğuna iki tahta yerleştirilir. Amaç üzerine basıldığında kenarların çökmemesidir. Eldeki 
malzemeden yararlanılarak gizliliği sağlayacak bölmeler yapılır. Hendekten çıkan toprak kenara yığılır 
ve yanına bir kürek konur. Tuvaleti kullanan kişi çıkarken dışkının üzerine bir kürek toprak atarak si-
neklerin konmasını ve üremesini engeller. Tuvaletin üst seviyesi 50 cm ye ulaştığında geri kalan toprakla 
örtülerek kapatılır(25). 

– Tuvalete uzaklık en fazla 30 metre olmalıdır(5, 6, 11-13). Zorunluluk halinde ise asla elli metreyi 
aşmamalıdır(24). 

Atık su kontrolü ile ilgili uygulamalar(1)
Seçilecek kamp yerlerinde su dağıtım noktaları belirlenmeli ve bunların atık suyunun sızdırılmasına 

yeterli sızdırma alanına kum vb. uygun sızdırma materyali serilmelidir. Dağıtılan suyun yere akan kısmı 
doğrudan sağlık tehlikesi yaratmaz ancak dikkatle kontrol edilmelidir. 

– Kamp bölgelerinde yağmur suyunun akması için gerekli alt yapı oluşturulmalıdır. Akma yolları-
nın sonunda akıntı hendekleri bu açıdan yararlı olabilir. Bunlar biriktirme çukurlarına yönlendi-
rilmelidir. 

– Yıkama noktalarından ve sağlık birimlerinden çıkan pissu önemli oranda kirlenmiş olabilir. Atık 
suyun toprağa sızdırılmasını sağlayan alt yapı yararlı olabilir. Ancak sızma derinliği yeraltı suyu-
nun en az iki metre üzerinde olmalıdır. 
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– Yıkama sularında önemli boyutta sabun vb. madde bulunacağından sızdırma çukurundan önce 
yağ kapanları gerekebilir. Eğer bu yapılmayacak olursa toprağa sızdırma sistemi kısa sürede tıka-
nacaktır. 

– Kamp alanında durgun su birikintileri önlenmelidir. 

Katı atık kontrolü(1)
– Kamp bölgelerindeki katı atıklar genellikle günlük tüketim artıkları ve hastana çadırlarından 

çıkan atıklardan oluşur. Afetzedelerin atıkları yiyecek atıkları, ambalaj atıkları vb.dir. Kampların 
atıklarının gömüleceği çukurların yeri uzakta olmalı ve önceden belirlenmelidir. Çöp torbaları 
kullanılacaksa kamp sakinleri eğitilmelidir. 

– Atıkların kamptan toplanması ve uzaklaştırılmasıyla ilgili sistem önceden kararlaştırılmalıdır. 
– Aile çadırlarındaki çöp kutuları kapaklı olmalı, iki kişinin kaldırabileceğinden büyük olmamalı-

dır. 
– Kamplarda yaşayanlar atıkların uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak organize olmalıdır. 
– Çöp çukurlarına taşınan atıkların üzeri günlük olarak örtülmelidir. 
– Atıkların taşınması gömülmesiyle ilgili araç, gereç ve donanım önceden afet riski olmayan bölge-

lerdeki depo ve araç parklarında hazırlanmış olmalıdır. 
– Sağlık çadırlarından çıkan pansuman malzemesi, enjektörler, iğneler vb. materyalin toplanması, 

zararsız hale getirilmesi ve uzaklaştırılmasıyla ilgili sistem önceden tartışılarak belirlenmelidir. 

Ölülerin gömülmesi(1)
– Cesetlerle ilgili uygulama önceden belirlenmiş olmalıdır. Bu konuda sorumluluğun yerel yöne-

timlere bırakılması, yerel yönetimlerin gerekli ekipleri önceden hazırlayarak, donatması daha 
uygundur. Uygun taşıma araçları önceden belirlenerek sağlanmış olmalıdır. 

– Kolera, veba, tifüs olduğunda salgınlarında cesetlerin çok büyük tehlike yaratacağı unutulmama-
lıdır. Kolerada ceset doğrudan bulaştırıcıdır. Veba ve tifüste ise cesetlerin taşıdığı bulaştırıcı bit 
ve pireler etkilidir. 

– Salgınlarda ve gerek görülen diğer durumlarda cesetler kireç kaymağı ile sterilize edilmelidir. 
– Cesetler hayvanlardan korunmalı, en kısa sürede gömülmelidir. 
– Yüksek ölüm oranı söz konusu ise cesetlerin toplanması önceliklidir. Bu konuda eğitilmiş ekipler, 

taşıma ve gömülme sistemi önceden belirlenmelidir. 
– Salgınlarda cesetler ailelere verilmemelidir. 

El yıkama ve kişisel hijyen(1)
– Kişisel hijyen yetersizliği ve tuvaletten sonra el yıkamanın ihmal edilmesi dışkı-ağız yoluyla ya-

yılan hastalık salgınlarının ortaya çıkmasına yol açar. Eğer el yıkama olanakları sağlanamazsa el 
yıkama eğitiminin yararı olmayacaktır. 

– Muslukla tuvalet arası mesafe en fazla 100 metre olmalıdır. 
– Musluklu bidon ya da açılır kapanır tipte taşınabilir el yıkama muslukları hazırlanmalıdır. Bunlar 

küveti, bidonu, bağlantı borularıyla açılıp kapanabilir sandıklar halinde kolay taşınabilir biçimde 
üretilebilir. (Resim 90. 1, 2)

– Suya ek olarak sabun gereklidir. Kişi başına aylık olarak en az 250-500 gram sabun hesaplanma-
lıdır. Daha önceden gerekli sabun stokları yapılmış olmalıdır. Sabun ve türevlerinin kullanıldığı 
bütün pis su atık ayaklarında yağ kapanı bulunmalıdır. 
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Resim 90. 1: Açılır kapanır bidonlu el yıkama düze-
nekleri. Bunların değişik tipleri üretilerek uluslararası 
yardım çalışmalarına da katkı yapılabilir.

Resim 90. 2: Bu düzenekler birçok afette kullanılmış, 
el kıyama olanağı açısından çok yararlı olmuştur. Taşı-
ması ve kurulması kolaydır. Maliyeti çok ucuz olan bu 
düzenekler değişik biçimlerde üretilebilir. 

Özürlülerin hijyeni(1)
– Özellikle yakını bulunmayan özürlülerin bakım ve hijyeninden sorumlu kişi ve ekipler önceden 

belirlenmeli, eğitim eksiklikleri giderilmelidir. 
– Depremden etkilemeyecek bölgelerde kurulmuş olan depolarda yeterli miktarda tekerlekli san-

dalye bulunmalıdır. 
– Yakını bulunan özürlülerin aileleri yanında kaması daha uygundur. Ancak yakını bulunmayan 

özürlüler için özel bir bakım merkezi öngörülmelidir. 

Hastalık taşıyan canlıların (vektörlerin) kontrolü(1)
– Bölgede bulunan bit ve sıçan gibi hastalık taşıyan canlıların varlığı çevrenin fiziksel ve iklimsel 

koşulları ile ilişkilidir. Yetersiz besin ve kişisel hijyen bunların varlığını artırır. Aşırı kalabalık bazı 
etkenlerin kişiden kişiye yayılımını kolaylaştırır. 

– Bu gibi hastalık taşıyıcı etkenlerle mücadele oldukça zordur. Hangi vektörle ne zaman ve nasıl 
mücadele edileceği bilinmelidir. Bu konuda yetkin ve deneyim kazanmış teknik personel önce-
den yetiştirilmelidir. 

– Seçilen kamp yerleri bunların üremesine ve yaşamasına elverişli olmamalıdır. 
– Bu etkenler cinsel yeterliğe ulaşmadan yani yumurta, larva evresinde iken yapılacak mücadele 

daha etkilidir. 
– Bunların bütünüyle yok edilmesi mümkün olmadığından belirli bir eşik seviyenin korunması 

amaçlanmalıdır. 
– Uygun tuvalet alt yapısı üremenin önlenmesi açısından zorunludur. 
– Su birikintileri önlenmeli, su kapların kapalı tutulmalıdır. Kırık bir çömlek parçasındaki su biri-

kintisinde çok miktarda sivrisinek üreyebileceği unutulmamalıdır. 
– Sıçan ve sinek üremesini önlemek için katı atıklar uygun uzaklıktaki çukurlara gömülmelidir. 
– Aşırı kalabalık çadırlar önlenmeli, kişisel hijyen uygulamalarına dikkat edilmelidir. 
– Kamp bölgelerinde ve afetten sonra hangi tip böcekıranların kullanılacağı kararlaştırılmalıdır. 

Bunun kimlerce, hangi koşullarda ve hangi araçlarla nasıl kullanılacağı belirlenmiş olmalıdır. 
İlgili personel eğitilmelidir. Bunların kararlaştırılmasında ulusal vektör kontrol sistemi, vektörün 
tipi, sağlanması gereken kalıcı etki, var olan kimyasallara karşı vektörlerde gelişmiş olan direnç, 
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kullanılacak kimyasalın zehirlilik derecesi belirleyicidir. Söz konusu bölgelerde yeni denenmeye 
sokulmuş, niteliği ülke teknik kuruluşlarınca onaylanmamış kimyasalların kullanılmasından ka-
çınılmalıdır. 

– Eski böcekkıran stoklarının kullanılması riskli olabilir. Bunların etkinliği uzman personelce sü-
rekli denetlenmelidir. Deprem etki alanında hiçbir stok bulunmamalıdır. 

– Böcekkıranların yaygın ve kitlesel kullanımının yaratacağı tehlikelerin çok büyük olacağı unu-
tulmamalıdır. 

– Kullanıcıların güvenliğini sağlayacak giyecek ve donanım hazır olmalıdır. 
– Sivrisineklere karşı böcek kaçırıcılar emdirilmiş cibinlikler oldukça etkilidir. Önceden üretile-

rek uygun koşullarda saklanmalıdır. Toplum bireyleri cibinlik kullanılmasının önemi konusunda 
eğitilmelidir. 

– Veba salgınlarında pirelerin konakçı kemiricilere zarar verilmeden yok edilmesi gerekir. Konakçı 
hayvanların yok edilmesi durumunda pirelerin insanlara hücum edeceği unutulmamalıdır (6). 

– Hastalık taşıyıcı etkenler aracılığıyla yayılan hastalıklara yakalanmış olanlar erken belirlenmeli 
ve tedavileri sağlanmalıdır. 

– Başıboş hayvanların sayısı artacak, özellikle köpeklerde sürüleşme olabilecektir. Hayvan saldırısı, 
ısırma, sokma vb. durumlarda özellikle kuduz tehlikesine karşı nasıl bir yol izleneceği önceden 
düşünülerek planlanmalıdır. Büyük kent afetlerinde başıboş ve sahipsiz hayvanlarla ilgili barınak 
ve bunların toplanmasından sorumlu ekipler önceden belirlenmelidir. Hazırlıksız olunduğunda 
önemli sosyal ve sağlıkla ilgili sorunlar ortaya çıkacaktır. 

Sağlık kuruluş ve çadırlarıyla ilgili su gereksinimi ve hijyen önlemleri(1)
– 3000-5000 kişiye bir sağlık birimi gerekir ve erişimi kolayca sağlayacak biçimde yerleşmelidir. 
– Yataklı hasta birimlerinde kişi başına günde 50 litre, cerrahi ve doğum birimlerinde kişi başına 

günde 100 litre, yemekhanelerde kişi başına 20-30 litre, mutfakta kişi başına günde 10 litre su 
hesaplanmalıdır. 

– Bu birimlerde tuvaletler ve duşlar günde bir kez, zemin haftada bir kez, duvar ve tavanlar 6 ayda 
bir, yatak ve yatak örtüleri her hastadan sonra, ameliyathane zeminleri, ameliyat masası, doğum 
masaları her ameliyat ve doğumdan sonra temizlenmelidir. 

– Bu birimlerde kişi başına yıllık 0, 04 metreküp dışkı ve idrar atık çukuru hacmi hesaplanmalıdır. 
Katı atık miktarı kişi başına günlük 3 desimetreküp olarak hesaplanabilir. 25 hasta için 100 litre-
lik bir atık kabı gerekeceği göz önüne alınmalıdır (6). 

Sağlık vb. hizmetleriyle ilgili tüketim malzemesi(1)
– Bu malzemeler söz konusu amaç için ayrı depolandığında bir bölümünün kullanım süresinin 

dolması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği görülecektir. Ülkedeki tüm sağlık kuruluşları tüke-
tim malzemesi miktarlarını gereksinimlerinin %5-10’u oranında artırmalıdır. Ancak bu durum-
da söz konusu malzeme “depoya ilk giren ilk kullanılır” ilkesine göre tüketilmeli, bitikçe aynı 
şekilde tamamlanmalıdır. Afet durumunda bu %10’luk fazlalık afet bölgesinin gereksinimini 
karşılamak üzere hazır ve kullanılabilir durumda olacaktır. 

– Çeşitli yardım ekiplerinin sağlık birimleri kurma eğilimi yüksektir. Bu birimlerin propaganda 
gücünün yüksek olması, saygınlık etkisi bu eğilimi artıran en önemli nedendir. Çoğu kez gerek-
sinimin çok üzerinde poliklinik hizmeti sunulur. Yabancı sağlık birimlerinde çalışanların dil bil-
memesi, hasta öyküsüne gereken zamanın ayrılmaması, her başvuranın gereksiz, aynı zamanda 
tehlikeli düzeyde ilaç yüküyle ayrılmasına neden olur. Süreğen hastaların daha önceden düzenli 
muayenelerle kurulmuş olan ilaç düzenleri bozulur. Kronik kalp ve dolaşım sistemi, solunum 
sistemi hastalıkları olanlarda bu yaklaşım ölümcül sonuçlara yol açabilir. 
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– Poliklinik hizmeti sunma taleplerinin disipline edilmesi çok zordur, propaganda etkinliği yük-
sek olduğundan birçok yardım kuruluşu poliklinik hizmeti sunmak isteyecektir. Medya konuyla 
ilgili örgütleme çabalarını engelleme olarak sunma eğiliminde olacaktır. Bu nedenle önceden 
strateji geliştirilmelidir. Yıllardır ilaç düzeni kurulmuş kronik hastaların, sözgelimi kalp hastala-
rının ilaçları göz önüne alınmadan rastgele ilaçlar verilerek hastaya zarar verildiği çok görülen 
örneklerdendir. Topluma deprem öncesi kullandığı ilaçların daha etkin bir muayene ve değerlen-
dirme sonucunda verildiği, ilaç düzenlerinin bozulmasının sakıncaları anlatılmalıdır. Konuyla 
ilgili broşürler önceden hazırlanmalıdır. 

– Sağlık örgütü alan koşullarında doğum hizmeti verecek alt yapıya sahip olmalıdır. Özel bakım 
gereken yenidoğanlarla ilgili düzenlemeler planlanmalıdır. 

– Sağlık personeli bulaşıcı hastalık salgınlarında salgın doğrulama, tarama, çevresel müdahale vb 
konularda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. 

– Aşılama şeması, aşılaması süren bebeklerle ilgili olarak yapılacaklar kararlaştırılmalıdır. 
– Kamp hijyeni ile ilgili afiş ve broşürler önceden hazırlanmalıdır. 

Çamaşır temizliği(1)
– Afet zamanları ülkenin diğer bölgelerinden büyük oranda giyecek yardımı gönderilmektedir. Bu 

yardımlar organize biçimde dağıtılmadığında büyük oranda savurganlığa yol açar. Bunların tek 
merkezde toplanması, ütülenmesi ve gereksinimi olanlara uygun bir biçimde dağıtılması en uy-
gundur. 

– Afet dönemlerinde iç çamaşırı gereksinimi özellikle artar. Bu gereksinim çoğu kez göz ardı edilir 
ve sağlanması en zor olan giysi durumuna gelir. Hastalar ve saha personeli açısından bu gereksi-
nimin öngörülmesi ve hazırlık yapılması büyük yarar sağlayacaktır. 

– Kuru temizleyicilerin organize biçimde çamaşır ve giyecek temizliği ve ütülenmesi konusun-
da katkı yapmaları sağlanmalıdır. Bu konuda yapılacak çalışmalar önceden söz konusu kişilerin 
meslek örgütleriyle birlikte kararlaştırılmalıdır. 

– Afet durumlarında ütülemenin çok önemli bir hijyenik uygulama olduğu unutulmamalıdır. 
Özellikle iç çamaşırları olmak üzere çamaşırlar uygun koşullarda yıkandıktan sonra tersinden 
ve özellikle dikiş yerleri olmak üzere ütülenmelidir. Bit, pire vb. yumurtalarını buralara bırakma 
eğilimindedir. 

Sosyal çevre sorunları(1)
– Afet dönemlerinde özellikle akut evrede büyük bir toplumsal tepki oluşur. Özel amaçlarla kitlesel 

tepkiyi devlete, belirli gruplara yöneltmeye çalışacaklar olabilmekte, bu amaçla sistemli kışkırt-
ma çabaları sürdürebilmektedirler. Bu kışkırtmaların sonucunda oluşabilecek saldırılar bir tür 
kalıcı kan davalarına yol açabilir. Önemli toplumsal sorunlara neden olur. Devlete güveni sars-
maya, gruplar arasında çatışmaları kışkırtmaya yönelik çabalara karşı alınacak önlemler deprem 
öncesinde planlanmış olmalıdır. 

– Tüm gönüllü çalışmaların eşgüdümünü sağlayacak, salt propagandaya yönelik yararsız uygula-
maları önleyecek düzenleme yapılmış olmalıdır. 

– Ülkemiz afetlerinde yabancı sağlık personeli ve sağlık hizmeti gereksinimi olmayacaktır. Ulusal 
sağlık ekipleri ve hizmetlerine güveni sarsacak yaklaşımların önlenmesiyle ilgili planlama şimdi-
den yapılmalıdır. Gereksinim duyulabilecek yabancı yardım alanları önceden planlanmış olma-
lıdır. Her ülkenin kendi gerek gördüğü malzeme ve ekiple gelmesi engellenmelidir. 

– Halka güvenli bilgi sağlayacak radyo kanalları bildirilmeli, özel ve resmi kurum ve kuruluşlar 
güven sarsacak yayın ve tutumlardan kaçınılmalıdır. 

– Yayılan yalan haberler izlenmeli, zamanında müdahale edilmelidir. Yalan haber ve propagan-
dalara karşı eğitilmiş görevlilere gereksinim fazladır. Bu konuda strateji geliştirmek üzere ilgili 
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kuruluşlar ve üniversiteler işbirliği yapmalıdır. Önceden hazırlıklı olunmaması durumunda ya-
pılacak karşı müdahaleler yetersiz kalabilir. 

– Çadırlarda mafyalaşmayı önleyecek önlemler alınmalıdır. Birçok uluslararası afette yerel lider-
lerin yönettiği çadır kamplarda yardımların toplumsal örgütlenmedeki statüye göre dağıtıldığı 
görülmüştür. Sağlık personeli ve diğer görevliler çoğu kez bu durumun farkına varamazlar. Bu 
tip örgütlenmeleri belirleme ve yapılacak müdahale konusunda eğitilmiş görevliler gerekir. 

– Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Yabancı Yardım Örgütleri vb. tarafından açılan 
kamplar arasında özellikle yiyecek sunumu olmak üzere önemli nitelik farkları olmamalıdır. 

– Sigara yardımları engellemelidir. Çoğu sigara firması bu gibi dönemlerde sigara yardımı yapma-
ya isteklidir. Afet zamanları sigaraya karşı tolerans artmakta, kimi zaman sigara içilmesi doğal 
karşılanmaktadır. Sigara içmeyen gençlerin sigarayı deneme, sigarayı bırakmış olanların yeniden 
başlama olasılığı artar. 

– Mama yardımları kontrollü olmalı, emzikli annelerin mama vermeye başlamalarına yol açma-
malıdır. Sağlık Bakanlığı bu konuda emzikli anneleri aydınlatacak broşürleri önceden hazırlamış 
olmalıdır. Önceden özel yayın kuruluşları ile yapılacak toplantılarda bu kuruluşlara konunun 
önemi, emzikli annelerin emzirmeye devam etmelerinin sağlayacağı sağlık yararları anlatılmalı-
dır. Bu konuda işbirliği sağlayabilme olasılığı yüksektir. 

– Bankalar, resmi kurum ve kuruluşlar elektronik sistemin çökmesi durumunda hizmeti nasıl yü-
rüteceklerini planlamalıdır. 

Uluslararası yardım ekipleri(1-6, 26-28)
Dış ülkelere gidecek personele cepte taşınabilir boyutta “Yurtdışı yardım ekipleri için hijyen ve temel 

halk sağlığı notları” kitapçığı hazırlanmalıdır. Ayrıca gidilen ülke özelinde telaffuzlu günlük konuşma 
kitapçığı verilmelidir. Ayrıca:

– Ülkemiz üniversite mikrobiyoloji bölümleriyle virüs maske standardını hazırlanarak, üretimi 
için üniversite teknokentleri ve tekstil sanayicileri ile işbirliği yapılmalıdır. 

– Üniversite sanayici işbirliği ile çadırkentlerde kullanılabilecek yerli suarıtım aygıtları geliştirilme-
li ve üretime geçilmelidir. Çevre sağlığı teknisyenleri bu aygıtların bakım, onarım ve işletilmesi 
konusunda eğitilmelidir. Bu aygıtların bir örneği Resim 90. 3 ve 90. 4’te verilmiştir. 

Resim 90. 3. Afetlerde kullanılmaya elverişli bir su 
arıtım aygıtı. 

Resim 90. 4. Bir diğer su arıtım aygıtı. 

– Taşınabilir el yıkama sistemleri üretilmelidir(resim 1, 2)
– Resim 4 deki gibi çukurlara bağlanamayan tuvaletler güzel görünümlerine rağmen yararsız ve 

tehlikelidir (Resim 90. 5). Pratik alan tuvalet yapım teknikleri personele öğretilmelidir (Resim 90. 6). 



ÇEVRE SAĞLIĞI  1303 

Resim 90. 5. Çukurlara bağlanamayan lazımlık tipi tu-
valet kabinleri çok tehlikelidir.

Resim 90. 6. Pratik bir alan tuvaleti. 

– İçme suyu depolama ve taşımaya uygun kırbalar üretilmelidir(Resim 90. 7, 8). 

Resim 90. 7. İçme suyu taşıma ve depolama kırbaları. Resim 90. 8. Kırbalarla içme suyu dağıtımı. 

Ekip üyeleri “Emniyet ve güvenlik eğitimi” “Halk Sağlığı eğitimi almalı” gidilen ülke özelinde ayrı 
bir eğitim verilmelidir. Yapılması gereken eğitimlerle ilgili basit bir çerçeve aşağıda sunulmuştur. 

Emniyet ve Güvenlik Eğitimi
Uluslararası görevlerde personelimizin en büyük eksiği “emniyet ve güvenliktir1”. Bu konuda eğitim-

siz ve hazırlıksız olan personel hem kendi güvenliğini hem de ekip arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye 
düşürebilir ve sunulan hizmetlerde önemli aksamalara yol açabilir. Başta Kızılhaç/Kızılay örgütleri ol-
mak üzere tüm uluslararası kuruluşlar uluslararası göreve gidecek personelini emniyet e güvenlik eğiti-
mine alır ve bu eğitimleri el kitapları ve rehberlerle destekler. 

Uluslararası görevlere gidecek olan personelin emniyet ve güvenlik eğitiminin genel olarak kapsa-
dığı konular, eğitimin süresi ve eğitimde görev alması gereken personel Tablo 90. 1’ de verilmiştir. Bu 
program sağlık görevlisi olsun olmasın ekipte görevli her personelin alması gereken bir eğitim olarak 
düşünülmelidir(28-33). 

1  Safety and security
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Tablo 90. 1. Uluslararası görevlere gidecek olan personelin emniyet ve güvenlik eğitiminin genel olarak kapsa-
dığı konular, eğitimin süresi ve eğitimde görev alması gereken personel. 2

Konu2 Süre 
(saat) 

Eğitici personel

İlkeler/Bireysel sorumluluk 1 Emniyet görevlisi

Temel güvenlik yaklaşımı 1 Emniyet görevlisi

Kültürel farkındalık 1 Sosyolog

Gidilen ülkenin kültürel özellikleri (bireysel davranış açısından) 1 Sosyolog

Gidilen ülkede bireysel güvenlikle ilgili genel durum 1 Dışişleri mensubu

Yabancı bir çevrede güvenlik risklerinin belirlenmesi 1 Emniyet Mensubu

Evde, büroda, alanda, araç sürerken vb dikkat edilmesi gere-
ken konular (ülke özelinde)

1 Dışişleri mensubu

Gidilecek ülkede giyim kuşam ve davranış 1 Sosyolog, Dışişleri mensubu

Emniyeti tehlikeye düşürecek durumlarda davranış 2 Emniyet mensubu

Emniyeti tehlikeye düşürecek durumlarda davranış 2 Psikiyatr

Durum ve sorun bildirimleri 1 Dışişleri mensubu

Gidilecek ülke özelinde kişisel sağlık önlemleri (hijyen, su, gü-
neş, yiyecek, hayvanlar, seks, stres vb)

2 Halk sağlığı uzmanı

Yön bulma, harita okuma, GPS kullanma Pratik Harita mühendisi, Askeri ya da 
güvenlik personeli

Çadır kurma Pratik Askeri personel, Deneyimli STK 
elemanı (Kızılay vb)

Bu eğitim sonunda personel aşağıdaki öğrenme amaçlarına ulaşmış olmalıdır:
– Riskleri, riskle karşılaştığında nasıl davranacağını, riskleri nasıl azaltacağını açıklayabilmelidir. 
– Emniyetini sağlamaya yönelik farklı yaklaşımları, olumlu ve olumsuz yönleriyle sıralayabilmeli-

dir. 
– Düşmanca ortamlarda riskleri analiz edebilmeli ve değerlendirebilmelidir. 
– Risk değerlendirmesine göre uygun güvenlik önlemlerini seçebilmelidir. 
– Güvenliği tehlikeye atabilecek kişisel davranışları açıklayabilmelidir. 
– Değişecek durumlara göre güvenlik önlemlerinde yapılabilecek değişiklikleri sıralayabilmelidir. 
– Saldırıya uğradığında en uygun kurtulma yaklaşımını belirleyebilmelidir. 

Halk sağlığı eğitimi
Uluslararası görevlere gidecek sağlık personeline bazı halk sağlığı konularında temel eğitim verilme-

lidir. Bu eğitim sağlık görevlilerine verilmelidir. 
Uluslararası görevlere gidecek olan personelin halk sağlığı eğitiminin genel olarak kapsadığı konu-

lar, eğitimin süresi ve eğitimde görev alması gereken personel Tablo 90. 2’de verilmiştir. 

2  Konular gidilecek ülke özelinde anlatılmalıdır.
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Tablo 90. 2. Uluslararası görevlere gidecek olan personelin halk sağlığı eğitiminin genel olarak kapsadığı 
konular, eğitimin süresi ve eğitimde görev alması gereken personel

Konu Süre (saat) Eğitici personel
Barınak ve acil yerleştirme, çadır kentler 2 Halk sağlığı uzmanı
Çadır kentlerde yangın söndürme 1 İtfaiyeci
Su sağlama 2 Halk sağlığı uzmanı
Kişisel hijyeni, el yıkama ve banyo 2 Halk sağlığı uzmanı
İnsan atıkları, tuvalet 2 Halk sağlığı uzmanı
Çöpler 1 Halk sağlığı uzmanı
Gıda güvenliği 2 Halk sağlığı uzmanı
Beslenme 2 Beslenme uzmanı, afet ve halk sağlığında özelleşmiş
Vektör ve böcek kontrolü 1 İlgili teknik kuruluş uzmanı
Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve salgınla-
rın önlenmesi

3 Halk sağlığı uzmanı

Ölülerle ilgili işlemler 2 Halk sağlığı uzmanı
Acil durumlarda sağlığı geliştirme yakla-
şımları ve toplum katılımını sağlama

2 Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitiminde özelleşmiş 
halk sağlığı uzmanı

Araç, gereç ve donanım3

Afet bölgelerine gidecek personelin temel gereksinimleri
– Su depolama ve arıtma aygıtları
– Çadır, branda
– İlk yardın malzemesi ve kişisel sağlık malzemeleri
– Soba ve yakıtı
– Ocak ve kap kacak
– Yiyecek
– Uyku tulumları, battaniyeler
– Taşınabilir radyo
– Su geçirmez torbalar
– Ayrıntılı yerel bilgi ve istatistikler
– Kimlik kartları, yolculuk belgeleri, yerel yetkililerce istenebilecek diğer belgeler. 
– Yağmurluklar
– El fenerleri
– İletişim araçları
– Yedek piller ve araçtan doldurma bağlantıları
– Megafon, mikrofon donanımı
Göç eden topluluklar ve çadır kenttekiler için acil su sağlama aygırları
– Paket su depolama ve arıtma araçları
– Pompa ve borular
– Pompa yakıt bidonları
– Arıtım kimyasalları
– Su kalitesi ölçme kitleri
– Musluk destekleri ve kendi kendine kapanan musluklar
– Temel boru montaj araçları
– Su saklama kapları

3  Gerekli ekleme ve çıkarmalar yapılmalıdır. 
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Acil sanitasyon araçları:
– Kazma, kürek, tırmık, çapa
– Plastik örtü, direk ve tırnaklar
– Traktör, römork ve düzleyiciler
– Traktör, yükleyici ve kazıcı
– Betonkarar
– Beton kalıp ve vibratörleri
– Çimento, kalsiyum klorür, inşaat demiri, hasır çelik, kum, çakıl

Hasarlı kentsel su ve sanitasyon şebekesini onarmak ve çalıştırmak için gerekli 
araçlar

– Su ve sanitasyon şebekesi
– Şebeke, yerleşin ve tesislerin güvenilir haritaları
– Yer altı boru belirleme donanımı
– Kaçak ve sızıntı belirleme donanımı
– Hızlı boru bağlama ve onarımı için donanım
– Çeşitli büyüklüklerde su boruları
– Boru döşeme araçları
– Boru montaj araçları
– Montaj malzemeleri
– Kazı araçları
– Vanalar, valflar
– Hortumlar
– Kaynak donanımı
– Koruyucu giyecekler
– Botlar, çizmeler
– Ağır iş eldivenleri
– Kuyu bağlantıları ve pompalar
– Tulumbalar
– Yakıt tankları
– Jeneratörler
– Su dağıtım tankerleri
– Vana, bağlantı parçaları ve borular
– Çamur pompası
– Kanalizasyon boruları ve derz malzemesi
– Su arıtım kimyasalları

Vektör kontrol araçları
– Bölgeye özel

İzleme ve tarama malzemeleri
– Haritalar
– Bazal istatistiksel veriler
– Hesap makineleri
– Dikte donanımı
– Fotoğraf makineleri
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– Kan alam donanımı
– Numune taşıma malzemesi
– Klor test aygıtları
– Su kalitesi test aygıtları
– Şerit metreler (elektronik mesafe ölçerler)
– Pusula ve el GPS aygıtları;
– Cep nivelmanı
– Böcek toplama aygıtları
– Kalem, defter, veri formu, kıskaçlı kâğıt altlığı
– Su basıncı ölçüm aygıtları
– Grafik kâğıdı
– Haritalama pimleri
– Modem, iletişim ve haritalama programları bulunan taşınabilir bilgisayar

Laboratuvar donanım ve malzemesi
Yönetim bürosu malzemeleri
– Kâğıt
– Kurşun kalem ve tükenmezler
– Bilgisayar, yazıcı ve daktilolar
– Dosyalama malzemesi
– Fotokopi makinesi
– Piller
– Aydınlatma ve jeneratörler

Nadiren gerekebilecek araç, gereç ve donanım
– Büyük taşınabilir klorlama aygıtları
– Taşınabilir su arıtım aygıtları
– Büyük su ve lağım pompaları
– Büyük güç jeneratörleri
– Buldozer ve greyderler
– Kuyu kazma, onarma aygıtları
– Sondaj aygıtı
– Araç, gereç ve donanımın acil onarımı için kayak makinesi. 

Ekipte mutlaka bulunması gereken elemanlar:
– Çevre sağlığı teknisyeni (en az iki) (Su arıtma aygıtlarının çalıştırılması, bakım ve onarımı konu-

sunda eğitilmiş, ya da bu konuda deneyimli bir teknisyen de eklenmeli)
– Mikrobiyoloji uzmanı4 
– Halk sağlığı uzmanı

4  Ekip üyelerinin sağlık güvenliği içindir. Gerekli gördüğü araç, gereç, donanım sağlanmalıdır. 
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Sıcak, kurak ve güvenlik sorunu olan bir ülke özelinde eğitim programı örneği
Ülkemiz sıcak, kurak ve güvenlik sorunu olan bir ülke özelinde yardım kararı aldığında ekip üyele-

rine verilecek ek eğitim Tablo 90. 3’te verilmiştir. 

Tablo 90. 3. Sıcak, kurak ve güvenlik sorunu olan bir ülke ekip üyelerine verilecek ek eğitim. 56

Konu Süre 
(saat) 

Eğitici personel

Somali genel siyasi durumu 12 Dışişleri mensubu

Somali’de güvenlik 13 İlgili güvenlik kuruluşu

Somali’de kaçınılması gereken davranışlar (temaslar, 
resmi görevlilerin fotoğrafının çekilmesi vb)

1 Dışişleri mensubu

Somali’de zehirli hayvanlar ve bitkiler 2 Üniversite biyoloji bölümleri

Somali’de toplumsal yapı 1 Sosyolog, antropolog

Somali’de gelenek, görenek ve tabular, beslenme alış-
kanlıkları vb

1 Sosyolog, antropolog

Somali’de sağlık sistemi 1 İlgili Bakanlık birimi uzmanı

Somali’ye gideceklerle ilgili koruyucu sağlık önlemleri 
ve profilaksi gereksinimi

1 Halk sağlığı uzmanı

Somali’de endemik hastalıklar 1 Halk sağlığı uzmanı

Somali’de iklim koşulları, mevsimler ve aylara göre 1 Üniversitelerin ilgili bölümleri
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