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AFET 

    Afet; insanlar için fiziksel, 
ekonomik ve sosyal kayıplar 
doğuran, insanın normal 
yaşantısını ve eylemlerini 
durduracak veya kesintiye 
uğratacak, imkânların yetersiz 
kaldığı olaylara verilen genel 
bir isimdir. 



• Afetlerden dolayı son 30 yılda dünya genelinde 2.3 milyon 
insan hayatını kaybetmiştir.  

• Afet denince akla ilk gelen ölümdür, oysa…. 
• Afet sonrası geride kalan afetzede sakat kalabilir (fiziksel 

etkilenim), ailesinden birini kaybeden kişi depresyona 
girebilir (ruhsal etkilenim), insanın komşuları, iş yaşamı ile 
ilişkisi kesilebilir (sosyal etkilenim). 

•  Afet, önemli sosyal (toplumsal) organizasyon bozukluğuna 
neden olan bir olaydır. 
 

AFET 



    Afet kelimesi ne zaman kullanılır? 
Can ve mal kaybına yol açan herhangi bir doğa olayı 
hemen afet olarak algılanmaktadır. 
• Erzurum’da kar kalınlığı 1 m (yerel kaynaklarla başa çıkılabilir). 
• İzmir’de kar kalınlığı 15-20 cm (tüm kentte bir haftaya yakın bir süre 

yaşamı felç etmektedir). 

 

AFET 



   Afet ve Acil Durum Arasındaki Fark 
• Şili’de 2015 yılında 8.3 şiddetinde meydana gelen 

depremde 10 kişi hayatını kaybetmiştir. 
• Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999 yılında 7.5 

şiddetinde meydana gelen depremde binlerce kişi 
hayatını kaybetmiş sadece yerel değil ulusal kaynaklar 
bile yetersiz kalmıştır.  

• Her türlü doğal veya doğal olmayan koşullarla 
mücadele için ayrılmış kaynakların yetersiz kaldığı veya 
mücadele etme kapasitelerinin aşıldığı durumlar AFET 
adını alır. 

AFET 



DÜNYADA GÖZLENEN AFET TÜRLERİ 
JEOLOJİK 
AFETLER

KLİMATİK AFETLER BİYOLOJİK 
AFETLER

SOSYAL 
AFETLER

TEKNOLOJİK AFETLER

Deprem Hortum Erozyon Yangınlar Maden Kazaları

Heyelan Yıldırım Orman Yangınları
Savaşlar

Biyolojik, nükleer, kimyasal 
silahlar ve kazalar

Kaya Düşmesi Kasırga Salgınlar Terör saldırıları Sanayi kazaları

Volkanik 
Patlamalar

Sel Böcek İstilası Göçler Ulaşım kazaları

Çamur Akıntıları Çığ

Tsunami Aşırı Kar Yağışları

Buzlanma

Orman yangınları



TÜRKİYEDE GERÇEKLEŞEN AFETLERİN SAYISI  ----   AFETLERDE ETKİLENEN İNSAN SAYISI 



ARAMA KURTARMA 

    Risk Yönetimi (Zarar Azaltma)- Bu aşamanın 
ana amacı tehlikeyi tüm açıklığıyla ve 
kapsayacağı alanın boyutuyla birlikte ortaya 
koymak. 
    Hazırlık-  Risk azaltma çalışmalarını sağlıklı 
sonuçlanmasından sonra ikinci aşama olan 
toplumu afete hazırlama aşamasına geçilir 
    Müdahale (Arama – Kurtarma, ilk yardım 
ve yardım aşaması)- Afetin en kritik ve en 
önemli aşamasıdır. Artık afet gerçekleşmiş ve 
tepki dönemi başlamıştır. 
    İyileştirme- Bu aşamada artık afetin kaotik 
etkileri azalmış ama kriz yönetimi devam 
etmektedir. 
 



ARAMA KURTARMA 

Müdahale aşamaları kısaca;  

İlk haber alımı ve bölgeye ulaşım, 

Güvenliğin sağlanması, 

Varsa yangınların söndürülmesi, 

Gereksinimlerin belirlenmesi,  

Sağlık ekiplerinin devreye girmesi 



ARAMA KURTARMA 

Arama – kurtarma ekiplerinin çalışması, 

Haberleşmenin sağlanması, 

Tahliye, 

Geçici barınma alanlarının kurulması,  

Yiyecek, içecek, giyecek ve yakacak sağlanması, 

Çevre sağlığının düzenlenmesi, 

Hasar tespiti ve tehlikeli yıkıntıların hızla 
kaldırılması aşamalarını kapsar. 



ARAMA KURTARMA 
   Arama  
Yangın, deprem, çığ, sel gibi doğa kaynaklı; terör, patlama, sabotaj 
veya teknolojik kazalar gibi insan kaynaklı olaylar ile doğada 
kaybolan kişilerin belli kurallara göre yerlerinin belirlenmesi için 
yapılan çalışmaların tümüne Arama denir 



ARAMA KURTARMA 
   Kurtarma 
Yangın, depremi çığ, sel gibi doğa kaynaklı; terör, patlama, sabotaj veya 
teknolojik kazalar gibi insan kaynaklı olaylar ile doğada kaybolan 
kişilerin, belli kurallara göre yerlerinin arama ekipleri tarafından 
belirlenmesinden sonra, sabitlenerek tehlikeli ortamlardan güvenli 
ortamlara nakledilmesi için yapılan çalışmalara Kurtarma denir.  



ARAMA KURTARMA 
    Enkaz çalışmalarında ilk 72 saat  yaşamsal öneme 
sahiptir. İlk 24 saat ise altın saatler olarak anılmaktadır. Bu 
saatlerde enkaz altından canlı olarak çıkarılanların büyük 
bir çoğunluğu yaşamaktadır. Daha sonra geçen her dakika 
enkaz altında kalanların yaşama şansını düşürür. 



ARAMA KURTARMA 

   Arama- Kurtarma 
çalışmalarının en zor 
bölümlerinden biride 
aranan kişi bulunup 
kurtarıldıktan sonra 
güvenli bir yere 
nakletme aşamasıdır. 

 



ARAMA KURTARMA 

   Triaj: Çok sayıda hasta 
ve yaralının bulunduğu 
durumlarda, bunlardan 
öncelikli tedavi ve nakil 
edilmesi gerekenlerin 
tespiti amacıyla, olay 
yerinde ve bunların 
ulaştırıldığı her sağlık 
kuruluşunda yapılan hızlı 
seçme ve kodlama 
işlemini, ifade eder. 



ARAMA KURTARMA 

   Arama Kurtarma Ekipleri: 
   INSARAG : Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma 
Grubuna göre USAR ekipleri 
• Hafif kurtarma ekibi 18 kişi 
• Orta kurtarma ekibi 40 kişi 
• Ağır kurtarma ekibi 59 kişi 

 



ARAMA KURTARMA 



• USAR ekibinin bileşenleri içerisinde 
tıbbi müdahale birimi yer almakta, 
bunlar ülkelere göre (Tıp Doktoru, 
Doktor, Sağlık Görevlisi, Hemşire) 
farklı isim ve unvanlarda görev alırlar. 

• Ancak son yıllarda,  Dünya genelinde 
ve Türkiye’de  olay yerinde (sahada) 
tıbbi müdahale eden personeller 
PARAMEDİKLERDİR. 

PARAMEDİK 



PARAMEDİK 

   Paramedik (Ambulans ve Acil 
Bakım Teknikeri) acil tıp 
hizmetlerinde, yaşam zincirinin 
anahtarı olarak tanımlanan ve 
hastane öncesi acil bakımın 
önemli bir parçasını oluşturan; 
genellikle kritik durumdaki 
hastaya ya da yaralıya ilk anda 
müdahale eden sağlık 
profesyonelidir. 



PARAMEDİKLERİN GÖREV YETKİ VE 
SORUMLULUKLARI 

• İntravenöz ve intraossöz girişim ile hastaneye ulaşıncaya kadar, Bakanlıkça 
belirlenen acil ilaçları ve sıvıları kullanır. 

• Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulaması, 
gerekli hallerde krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar. 

• Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma 
ve basit kanama kontrolü yapar. 

• Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanın 
naklini sağlar. 

• EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapar, monitörizasyon, defibrilasyon, 
kardiyoversiyon, externalpacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri 
uygular 

• Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur. 
• Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde 

kullanır. 
• Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde 

bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar. 



PARAMEDİK 



AKS 110 DA GÖREV YAPAN PARAMEDİKLERİN ÇALIŞMA ALANLARI 

  
ACİL DURUM HİZMETLERİ 

TEKNİK ARAMA KURTARMA 

YAPISAL ENKAZDA ARAMA KURTARMA 

HENDEK VE KAZI ALANLARI ARAMA KURTARMA 

KAPALI KISITLI ALANLARDA ARAMA KURTARMA 

TAŞIT KURTARMA 

SUDA ARAMA KURTARMA 

DOĞADA ARAMA KURTARMA 

KBRN KURTARMA 

YANGINDA ARAMA KURTARMA 

 

PARAMEDİK 



AKS-110 PARAMEDİK 



AKS-110 PARAMEDİK 



AKS-110 PARAMEDİK 



AKS-110 PARAMEDİK 



AKS-110 PARAMEDİK 



AKS-110 PARAMEDİK 



AKS-110 PARAMEDİK 



TEŞEKKÜR EDERİM 
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