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Ülkemiz, bilindiği gibi deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır.
Kuzey Anadolu fay hattının bir ucu nüfusun yoğun olduğu, sanayi
ve üretim tesislerinin en fazla bulunduğu Marmara bölgesine doğru
uzanmaktadır. Bu durumda İstanbul, 15 milyonu aşan nüfusuyla
muhtemel depremlerin en ciddi muhatabı kabul edilmektedir.
Yakın dönemde yaşanan büyük felaketlerden sayılan 1999 Marmara
Depreminin zihnimizdeki birtakım düşünceleri de sarstığı bir gerçek.
Depremin yarattığı sonuçlar ve önümüze koyduğu acı bilanço
doğrudan veya dolaylı olarak hepimizin bu felaketin bir mağduru
olduğunu açığa çıkardı. Daha da önemlisi depremin yol açtığı büyük
can kaybı ve yarattığı tahribatla afet yönetimi konusunda yapılması
gerekenleri işaret etti.
Yalnızca deprem değil, topografik ve iklimsel yapısı gereği bölgemiz
doğal afetlerle sürekli burun buruna yaşamak zorunda. Su baskını,
sel, heyelan… Bu felaket zincirine insanoğlunun müsebbibi olduğu
hava kirliliğini de ekleyebiliriz. Bu gibi acil durumlara hazırlıklı
olmak için yapmamız gereken en önemli şey “Afetler konusunda
bilinçli toplum oluşturmak”tır. Önlenemez doğa olaylarını felakete
dönüştüren temel şeyin yaşanan kayıplarla ilgili olduğunu biliyoruz.
Ancak uzmanlaşmış bir afet ve acil durum yönetimiyle bu kayıpları en
aza indirmeyi başarabiliriz.
Fatih Belediyesi olarak İstanbul’un en tarihî bölgesinde ihtimal
dâhilinde olan deprem başta olmak üzere diğer tüm felaketlere
karşı Fatih Afet Arama Kurtarma (FARK) birimimizi hizmete açtık.
FARK’la birlikte afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması,
afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme
çalışmalarının süratle tamamlanması yönünde mahalleler bazında
halkımızı bilinçlendirecek çalışmalara imza atılacak, gönüllü ekipler
oluşturularak eğitimleri gerçekleştirilecek.
FARK, afetlerde ve acil durumlarda başta kendi birimlerimiz olmak
üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kriz
yönetiminde aktif, etkin olacak ve inisiyatif üstlenecek.
Allah ülkemizi, İstanbul’umuzu her türlü afet ve kazadan korusun.

FARK’TA

Eğitimler Başladı

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle
mücadelenin tek merkezden koordine edilmesi
ve ilçede olası bir afette sürecin bilinçli bir şekilde
yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapan FARK,
ilçe genelinde mahalle bazlı gönüllü ekipler
oluşturmak üzere eğitimlerine başladı.

İŞ BAŞINDA

FARK

FARK

FARK’ın eylem planı çerçevesinde oluşturulacak
gönüllü ekiplere yönelik eğitimlerde; olası afet
ve acil durumlarda görev alabilecek kişilerin
belirlenmesi, Fatih Belediyesi birimlerinin
rolleri ve sorumlulukları, afet öncesi, esnası ve
sonrasında müdahale planlamalarının temel
prensipleri ele alınacak.

FARK; afet ve acil durumun yaşandığı bölgede
hareket edebilen bir acil durum merkezi işlevi
görür. Olayın yönetilmesinde eşgüdümün
sağlandığı saha of isi olarak hizmet verir

Ekip Eğitimi

Acil Durum Merkezi

Gönüllü katılımcılar aldıkları eğitim ile ilçede
oluşacak afet ve acil durumlara ilişkin müdahale
çalışmalarında görev alacaklar. Fatih Belediyesi
birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları ile
Fatih ilçesi için afet öncesi, afet esnası ve afet
sonrasındaki müdahale planlamasının temel
prensiplerini öğrenecekler ve Fatih Belediyesi ile
koordineli olarak çalışacaklar.

FARK’IN

FARK’IN

Hedefleri

Kesntye
Uğrayan Hayatı
ve Faalyetler
En Kısa Sürede
Normale
Döndürmek

Temel Prensipleri

Etkili
Planlama

Müdahale
Çalışmalarını
Hızlı ve Planlı
Br Şeklde
Gerçekleştrmek

İlgili
Mevzuatlara
Uygunluk

Esnek ve
Ölçeklenebilir
Yapı

Kaynakların
Etkn
Kullanımını
Sağlamak
Teknolojinin
Etkin
Kullanımı

Halk
Sağlığını
Korumak
ve
Sürdürmek

HAYAT
KURTARMAK

İkncl Afetler
Önlemek ya da
Etklern
Azaltmak

Mülkyet,
Çevre ve
Kültürel
Mrası
Korumak

Ekonomk ve
Sosyal
Kayıpları
Azaltmak

İyileştirme
ve
Geliştirme

Bilgi
Yönetimi ve
İletişim

Koordinasyon,
İşbirliği ve
Dayanışma

Afet Konuları
Fatih Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim
Koordinasyon Merkezi’nin afet öncesinde, afet
esnasında ve afet sonrasında ilgileneceği afet
konuları şunlardır;
▶Deprem ▶Sel ve ani su baskınları
▶Büyük yangınlar ▶Kar ve kış f ırtınası
▶Toprak kayması, yol çökmeleri
▶Büyük ölçekli Kazalar ▶Hava Kirliliği

FARK

Afet Eylem Planı
İYİLEŞTİRME
Nakliye
Ayni Dağıtım
Depo Yönetimi
Alt Yapı
Kalıcı Barınma

TEHLİKE ANALİZİ
Tarihsel afetler
Yer bilimleri
Hidroloji
Meteoroloji
Çevre

HASARGÖREBİLİRLİK
ANALİZLERİ
Tarihsel Kayıtlar
Haberleşme altyapısı
Teknik değerlendirme
Mühendislik

ZARAR AZALTMA
İmar Planları
Bina Yönetmelikleri

HAZIRLIK
Bilinçlendirme
Lojistik Planlama
Kaynak Envanteri
Haberleşme
Planlaması

MÜDAHALE
Barınma
Arama Kurtarma
İhtiyaç değenlendirmesi
Hasan Tespiti
Kaynak Analizi

FARK’IN Görevleri
Her türlü afet ve acil durumun öncesinden bitimine
kadar geçen sürede; afetin veya acil durumun en az
zararla atlatılmasını sağlamak.
Fatih Belediyesi Başkanlığına bağlı birimler
arasındaki koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.
Kaymakamlık ve İl Kriz Merkezinden gelecek emirler
doğrultusunda Fatih Belediyesi’nin üzerine düşen
görevlerini koordine etmek.
Belediyenin ilgili birimlerine ekiplerin kurulması,
eğitimlerinin yaptırılması, göreve hazır halde
tutulmasını sağlamak.
İhtiyaç duyulan birimleri olay yerine sevk edip
müdahalede bulunmak, afetin etkilerini ortadan
kaldırmak.

AÇILDI
1.000 m2 ALANDA
KAĞIT, PLASTİK, METAL, CAM,
AHŞAP, ATIK YAĞ, TEKSTİL, ATIK PİL
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