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101. Afetlerde Defin Yönetimi  

İşin Amacı 

Afet ve acil durumlar nedeni ile vefat edenlerin defin işlemlerinin kontrolü ve koordinasyonunun sağlanmasıdır. 

İşin Yapılma Zamanı 

Deprem, sel, patlama, salgın hastalıklar gibi doğal veya insan kaynaklı afetler nedeniyle hayatını kaybeden 

kişilerin olduğu durumlarda defin hizmetleri çalışmalarını gerçekleştirir. 

İş ile İlgili Tanımlar 

Kimliklendirme: Yaşayan ya da ölü bir kimsenin tanımlanması ve diğer kişilerden ayırt edilmesini sağlayacak 

özelliklerin ortaya konulmasına kimlik belirtimi veya kimliklendirme (identifikasyon) denir. 

Defin: Hayatını kaybeden kişilerin uygun koşullar altında toprağa gömülmesidir. Afetlerde geçici defin 

uygulamaları da bulunmaktadır. 

İşin Yapılma Süreçleri 

✓ Defin yönetim ekibinin oluşturulması, 

✓ Defin ekibinin sorumluluklarının belirlenmesi, 

✓ Afet defin eylem planının oluşturulması 

✓ Geçici ve kalıcı defin bölgesinin belirlenmesi, 

✓ Defin kontrol alanının oluşturulması, 

✓ Defin toplanma alanlarının belirlenmesi, 

✓ Alternatif defin toplanma alanları için soğuk (soğuk zincir araçları, soğuk hava depoları, buz pistleri) 

tedarik olanaklarının belirlenmesi, 

✓ Afet bölgesinde delil toplama çalışmalarının yürütülmesi, 

✓ Toplanan delillerin (Vücut, vücut parçası veya kişisel eşyalar) düzenlenmesi ve kayıt altına alınması, 

✓ Kimliklendirme çalışmalarının koordinasyonu, 

✓ Kimliklendirme çalışması tamamlanan vefat edenlerin defin bölgelerine sevkinin sağlanması, 

✓ Vefat edenlere ait ölüm raporlarının oluşturulması, 

✓ Defin işleminin uygun prosedürler içerisinde sağlanması, 

✓ Gerekli dezenfektan çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

✓ Defin işlemleri ile ilgili gerekli raporlama işlemlerinin yürütülmesidir. 

İşi Gerçekleştirirken Kullanılan Yöntem, Teknik ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ Defin personel yönetimi kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Defin ekibi rol ve sorumlulukları kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Afet bölgesi inceleme kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Delil toplama kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Delil ayrıştırma kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Kimliklendirme kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Aile bilgilendirme kontrol listeleri kullanılır 

✓ Defin sevk kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Defin işlemleri sonlandırma kontrol listeleri kullanılır. 
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✓ Fiziksel tanım formu kullanılır. 

✓ Kayıp şahıs formu kullanılır. 

✓ Kişi takip formu kullanılır. 

Kullanılan Araç ve Gereçler 

✓ Kontrol listeleri, 

✓ Formlar, 

İşin Riskleri 

Defin Alanında Oluşabilecek Riskler Çalışanda Oluşabilecek Riskler 

✓ Afet bölgesine izinsiz girilmesi, 

✓ Delillerin karartılması, 

✓ Bulaşıcı hastalıkların yayılmasıdır. 

 

✓ Enfeksiyon bulaşma riski vb. 

✓ Travma sonrası stres bozukluğudur. 

 

 

  


