MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERĐ

ACĐL MÜDAHALE EKĐBĐ
GEREKÇE

Büyük çaplı afetlerden sonraki ilk 72 saatte profesyonel ekiplerin yetersiz kalması ya da
önceliklerinin bulunması nedeniyle, halkın kendi kendine ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi
gerektiği artık bilinen bir gerçektir.

Bu gerçekten yola çıkan MAG, Mahalle Afet

Gönüllüleri uygulaması kapsamında, gönüllü olan mahalle halkına hem eğitim hem de
malzeme temin ederek, mahalle düzeyinde afete hazırlık birimleri yaratmaktadır. MAG’lar
bulundukları

mahallelerde

olacak

olan

afetlere

profesyonel

ekipler

gelmeden

ilk

müdahaleyi yapmak üzere eğitim alırlar.

Ülkemiz dünyanın yaşadığı küresel iklim değişiklikleri sonucunda küçük ölçekli afetleri
sıklıkla yaşamaya başladı. Yaz aylarında yaşanan orman yangınları, başta Đstanbul olmak
üzere ülkemizin bir çok bölgesinde yaşadığımız sel felaketleri

sıklıkla yaşanır olmaya

başladı.

MAG’lar hemen yanı başında olan bu tür olaylara kayıtsız kalamazlar. Eğitim ve ekipman
gerektiren bu tür müdahalelere hazırlıklı olmak durumundadırlar. Konteynır ve mahalle
yapılanmamız mahallede ve ilçemizde olan afetlere müdahale üzerine kuruludur.Ancak
MAG yapılanması henüz daha yolun başındadır.12 milyonluk Đstanbul gibi bir metropol
kentte 43 mahalle ile hazırlık aşamasının daha çok başlarındadır. Kocaeli de,Yalova da
yanı başında yanan ormanlara benim mahallem değil diye kayıtsız kalınamaz.

Yaz süresince Kocaelin’deki tüm orman yangınlarına Kocaeli MAG larından sınırlı bir ekip
katılmıştır. Aynı şekilde Đstanbul’da da sel ve bina çökmelerine MAG lar ilk müdahalelerde
görev almışlardır. Bu müdahaleler sistemin kısmen de olsa çalıştığını göstermiştir.
Đstanbul’da yaşanan son sel baskınlarında

Zeytinburnu, Kağıthane, Bağcılar, Bakırköy,

Kartal ve Maltepe MAG’ları 3 gün boyunca hazırlıklı olmuş koordinasyon içinde bölgelerde
çalışmışlardır.

Mahalle Afet Gönüllüleri’nin daha büyük afetlerle mücadele edebilmesi, var olan
mahallelerin sürdürülebilmesi, MAG’ların bulundukları illerde daha da yaygınlaşmasından
geçmektedir. Bu nedenle görünülürlük, kurum ve kuruluşlarla ilişkileri daha güçlü kılmak,
sürdürülebilirlik ve kaynak yaratma açısından önemli bir hale gelmiştir.

MAG mahalle ölçeğünde örgütlenmiş bir yapı olarak büyük çaplı afetlerde mahalle
düzeyinde sivil halkın işlevini arttırmakla birlikte sel baskınları, orman yangınları gibi
küçük çaplı olaylarda mahalle örğütlemelerinin bir araya gelerek olaylara müdahale
etmesi gecikmektedir. Bu nedenle Bölgesel ve küçük ölçekli afetler ya da bina çökmesi
gibi olaylarda ilk müdahalelerde bulunmak, bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlarla olan
işbirliklerini daha da geliştirmek üzere MAG eğitimi almış kişiler arasından gönüllü
olanlardan oluşan MAG acil müdahale ekiplerini kurulması düşünülmuştür.

MAG Acil Müdahale ekipleri profesyonel ekiplerle birlikte rahatlıkla çalışabilecek bilgi ve
beceri birimine sahip olarak MAG yapılanmasını daha da görünür kılacak ve yerel
yönetimlerle olan ilişkilerimizde kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır.

AMAÇ
Mahalle Afet Gönüllüleri ACĐL MÜDAHALE EKĐBĐ Kendi ilçesinde yada yakın bölgesindeki
deprem, sel, yangın trafik, tren kazası, toprak kayması, bina çöküntüsü gibi afet ve acil
durumlara ilk müdahale kapasitesini arttırmak amacı ile kurulmuştur. Đhbarı aldığı andan
itibaren ekibi ile birlikte en hızlı şekilde olay yerine ulaşır başta çevre güvenliği olmak
üzere bilgi toplama ilk müdahale gibi çalışmaları gerçekleştirir.

Profesyonel ekiplerle işbirliği içinde koordineli bir şekilde çalışır.

Müdahale kapasitesini

gerek ekipman gerekse eğitim ile sürekli en üst düzeyde tutar. Her ay düzenli olarak
eğitimlerini gözden geçirir. Güncellemelerini yapar.

Ekibindeki diğer arkadaşları ile

düzenli olarak diyalog halinde olur. MAG Acil Müdahale Ekibi üyeleri kendi mahalleleri ile
bağlantılarını kaybetmezler. Büyük çaplı afetlerde kendi mahallelerindeki MAG ekibinde
görev alacaklarınını bilinciyle mahallelerindeki MAG çalışmalarına düzenli olarak katılırlar.
Mahallesi talep ettiğinde ekibi ve çalışmaları ile ilgili bilgileri paylaşırlar.

ACĐL MÜDAHALE EKĐPLERĐNE SEÇĐLMEK ĐÇĐN ARANAN KOŞULLAR

1. MAG sertifikası sahibi kişiler.
2. Tüm Acil Müdahale Ekibi Egitimlerine Eksiksiz Katılacak
3. Zaman Ayırabilecek, Đşi Uygun Olacak
4. Ekip Ruhuna Uygun Çalışacak, Ekip Liderinin Yönlendirmelerini Dinleyecek, Ekip
Disiplininden Ayrılmayacak.
5. Kendi Mahallesindeki Toplantı Ve Çalışmalara Eksiksiz Katılacak, Gönüllü koordinatörüne
destek olacak, gerekirse toplantıları organize edecek ve aylık Toplantı Raporlarını
Koordinasyon Kurulu sekreteryasına bildirecek.
6. MAG Çalışmalarına Ve Tatbikatlarına MAG Kıyafeti Đle Katılacak. Acil Müdahale Ekip
Kıyafetleri Sadece Acil Müdahale Çalışmalarında Ve Olaylarda Kullanılacak.

7. Acil durumda çağrıldığı halde arka arkaya 3 kez geçerli bir mazereti olmadan müdahaleye
katılmayan kişilerin ekipten kaydı silinecek.
8. Kurulacak telefon zincirine mutlaka katılacak.
9. Katılım ücreti olan 30 TL ve aylık telsiz röle bedeli olan 5 TL yi ödemeyi kabul edecek.
10. Mülakatttan sonra hazırlanacak protokolü imzalayanlar ekiplere girecektir.

ACĐL MÜDAHALE EKĐPLERĐ EĞĐTĐMLERĐ KĐMLER TARAFINDAN VERĐLĐR
Acil Müdahale Ekibinin eğitimleri uzman eğitimciler tarafında verilir.
Yangın Eğitimleri (1 gün teorik 1 gün pratik Yenibosna itfaiye okulu tarafından)
Đlkyardım eğitimi-(UMKE tarafından sertifikalı 16 saat)
Tahkimat ve ekipman kullanımı-(2 gün sivil savunma arama kurtarma birliği tarafından)
Acil Müdahale Ekibi - standartlar uluslararası uygulamalar - uluslararası arama kurtarma
ekibi uzmanları tarafından - SDC

ACĐL MÜDAHALE EKĐPLERĐ NERELERDE KURULUR
Đstanbul Avrupa Yakası
Đstanbul Anadolu Yakası
Kocaeli (Körfez-Gölcük)
Yalova

ACĐL MÜDAHALE EKĐBĐ MAHALLELERDEN NASIL BELĐRLENĐR
Başvurular eğitimlerini eksiksiz olarak tamamlamış tüm gönüllülere açıktır. Acil Müdahale
Ekibi adayları, MAG internet sitesi ve Türkiye MAGDER grubunda yayınlandıktan sonra
MAG internet sitesindeki katılma talep formunu dolduranlar arasından

ilçelerin MAG

sayısı ve hareket kabiliyetine göre ekip sorumluları tarafından belirlenerek çağırılırlar.
Çağrılan adaylar Đstanbul Sağlık Müdürlüğü UMKE, MAG Vakfı, MAG Kordinasyon Kurulu,
Đstanbul Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği temsilcilerinden oluşan bir heyet
tarafından mülakattan geçirilirler. Mülakat sonrası başarılı olanlar eğitim sürecine
başlarlar.

ACĐL MÜDAHALE EKĐBĐ EKĐPMANLARI
MAG Acil Müdahale kıyafeti-Pantolon.yelek mont, t-shırt, kazak, bot, çizme, şapka, baret
Sırt çantası, Kozina, 30 m-50m-100m-ip, Đsveç oturağı, karabina, Tekli-ikli-üçlü makara,
Trifor Gerdirme, Kurtarma üçgeni, Sedye-kaşık sedye-omurga sedyesi, Jenaratör,
Aydınlatma, Balyoz,manivela,kazma,balta, Ağaç kesme motoru, Hıltı, Beton kesme
motoru, Demir kesme makası, Kesici ayırıcı, Merdiven, Đlk yardım malzemesi, Çadır, Uyku
tulumu, Mat. Ekipman listesinin oluşturulması konusunda projesyonellerden destek
alınacaktır.

