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99. Olay Komuta Sistemi 

İşin Amacı 

Afet ve acil durumlarda karşı gerçekleştirilen müdahale işlemelerinin komuta, kontrol ve koordine edilmesi ve farklı 

kurumların ortak amaçlar dahilinde işleyişini sağlamaktır. 

İşin Yapılma Zamanı 

Ani gelişen deprem, sel, fırtına, çığ, endüstriyel kazalar, patlamalar ile yavaş gelişen kuraklık, şiddetli soğuk-sıcak 

hava dalgaları, mülteci akını, sivil savaş gibi doğal veya insan kaynaklı afetler ile tüm acil durumlarda uygulanır. 

İş ile İlgili Tanımlar 

Olay yönetimi: Meydana gelen olayın sahip olunan imkanlar dahilinde derhal kontrol altına alınarak daha kötüye 

gitmesinin önlenmesi ve durumun düzeltilmesidir. 

Olay komutanı: Komuta merkezinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin yönetimi, takibi ve sorumluluğunu üstünde 

bulunduran donanımlı ve yeterli seviyedeki yöneticidir. 

İşin Yapılma Süreçleri 

✓ Organizasyon şemasının oluşturulması, 

✓ Komuta, Operasyon, Planlama, Lojistik ve Finans olarak 5 temel fonksiyonun faaliyet alanlarının 

belirlenmesi, 

✓ Personel, donanım ve tüm kaynakların kontrolü, 

✓ Olayın kaynağı ile ilgili bilginin toplanması ve değerlendirilmesi, 

✓ Paydaşlar ile koordinasyonun sağlanması, 

✓ İletişim kanallarının etkin kullanımı, 

✓ Olay türüne göre müdahale planı oluşturmak, 

✓ Müdahalede öncelik sırasının belirlenmesi, 

✓ Müdahale kaynaklarının yönetimi, 

✓ Müdahale personelinin güvenliğini sağlama, 

✓ Lojistik destek (tesis, hizmet, malzeme) hizmetlerini düzenleme, 

✓ Barınma ve beslenme sorunlarının ortadan kaldırılması, 

✓ Olay süresince kayıtların tutulması, 

✓ Mali kayıtların oluşturulması, 

✓ Raporlama işlemleridir. 

İşi Gerçekleştirirken Kullanılan Yöntem, Teknikler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ Faaliyet Brifing dosyası, 

✓ Personel, donanım ve kaynak kontrol listesi, 

✓ Olay değerlendirme kontrol listesi,  

✓ Organizasyon görevlendirme kontrol listesi, 

✓ Organizasyon görev kontrol şeması, 

✓ İletişim hatları kontrol listesi, 
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✓ Tıbbi plan listesi, 

✓ Saha güvenlik listesi, 

✓ Kaynak yönetimi ve değişikliği kontrol listesi, 

✓ Olay kayıt formu, 

✓ Ön raporlama bilgi formu, 

✓ Müdahale faaliyet formu, 

✓ Lojistik planlama ve destek kontrol formu, 

✓ Müdahale kontrol ve güvenlik denetim formu, 

✓ Kullanılan araç, gereç ve malzeme formu, 

✓ Personel bilgi formu, 

✓ Alana bilgi formu, 

✓ Sonuç analiz kontrol listesi, 

Kullanılan Araç ve Gereçler 

✓ Kontrol listeleri, 

✓ Formlar, 

  


