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Öz
H›zl› ve çok çabuk geliﬂen acil durumlar yerel yönetimlerin
öncelikli konular›ndan biridir. Acil durumlara yönelik
tedbirlerin önceden al›nmas› halinde kurumlar, bu
durumlar›n üstesinden daha h›zl› ve kolay ﬂekilde gelip,
etkilerini minimize edebileceklerdir. Acil durumlar karﬂ›s›nda
mümkün olan en k›sa sürede kendini toparlayabilme
özelli¤ine sahip olabilmek, tüm yerel yönetimlerin hedefi
olmal›d›r. Özellikle belediyelerin sorumlulu¤unda bulunan
ve pek çok kiﬂinin ayn› anda gereksinimlerini karﬂ›layabilmek
için bulunduklar› bilgi ve kültür merkezleri olan kütüphane,
arﬂiv ve müzelerde acil durumlara yönelik tedbirler
al›nmal›d›r. Acil durumlara etkin müdahale için
kurumlardaki potansiyel tehlike kaynaklar› ve bu tehlikelerden
kaynaklanabilecek olas› risklerin tan›mlanmas›, acil planlama
ekibinin belirlenmesi ve planlama çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›,
kurumlar›n zay›f ve güçlü yanlar›na göre de¤erlendirmeler
do¤rultusunda önlemlerin al›nmas› önem arz etmektedir.
Acil durum planlar›nda yer alacak destek elemanlar›n›n
e¤itimi ve bu e¤itimin uygulanmas› olan tatbikatlar›n icra
edilmesi, müdahaleye yönelik "bilgi" niteli¤indedir. Bu bilginin
de aksayan ve olumlu yönlerinin kay›t alt›na al›narak,
"kurumsal bir birikim"in oluﬂturulmas› gereklidir. Küçük
müdahaleler destek elemanlar›nca karﬂ›lanabilirken,
profesyonel acil durum ekiplerinin müdahalesine ihtiyaç
duyulan hallerde ise kurum d›ﬂ›ndaki paydaﬂlarla iﬂbirli¤ine
yönelik koordinasyon çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r. Bununla
beraber, yerel yönetimlerin acil durum / afetleri takip eden
en k›sa süre içerisinde operasyonel faaliyetlerine geri dönmesi
beklenmelidir. Bilgi ve kültür merkezlerinin de acil durumun
ard›ndan hizmet vermeye baﬂlamas›, acil durumun
etkilerinden toparlanabilme için çok önemli bir araç
niteli¤indedir. "‹ﬂ süreklili¤i" olarak da adland›r›lan bu
durumlara yönelik olarak, kurumlarda "felaket kurtarma
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merkezlerinin" kurulmas› da planlanarak uygulamaya
geçirilmelidir.
Çal›ﬂman›n amac›n›, AB uyum yasalar›yla birlikte yürürlü¤e
giren ve iﬂyerlerinin daha güvenli hale getirilmesini amaçlayan
6331 say›l› "‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu" kapsam›nda,
yerel yönetimlerdeki bilgi ve kültür merkezlerindeki risk
de¤erlendirmeleri ve acil durum planlama çal›ﬂmalar› ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤ü
özelinde vurgulanm›ﬂt›r. Yerel yönetimlere ba¤l› bulunan
kütüphane, arﬂiv ve müzelerdeki genel sorunlar (uygulamada
yaﬂanan problemler, karar vericilerdeki ve çal›ﬂanlardaki
"güvenlik kültürü alg›s›" vb.) ba¤lam›nda, bu disiplinlerdeki
iﬂverenler, çal›ﬂanlar ve bu alanlar› gereksinimleri nedeniyle
kullananlarda bir "fark›ndal›¤›n oluﬂturulmas›, çal›ﬂman›n
kapsam›n› oluﬂturmuﬂtur.
Çal›ﬂmada, "önlem" ve "müdahale" yöntemi ilgili mevzuat
ilkeleri ›ﬂ›¤›nda aç›klanm›ﬂt›r. Bu kurumlarda her türlü
tedbirin proaktif olarak önceden belirlenip, uygulamaya
konulmas› gereklidir. "Önleyici müdahale" baﬂl›¤›nda önceden
müdahale için teçhizat ve donan›m›n haz›rlanmas›, e¤itim
/ tatbikat faaliyetlerinin yap›lmas›, yönetim sisteminin devreye
konulmas›, planlama çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas›, veri
yedeklemesinin yap›lmas› gibi konular yer al›rken; "fiziki
müdahale" baﬂl›¤›nda ise arama- kurtarma- tahliye, yang›nla
mücadele, ilkyard›m gibi direkt müdahaleyi gerektirecek
tedbirler vurgulanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada, eski ve yeni
uygulamalar›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›, yap›lan çal›ﬂmalar ve bu
çal›ﬂmalar›n çal›ﬂanlarla paylaﬂ›lmas› için etkin iletiﬂim
kanallar›n›n bir bilinçlendirme arac› olarak kullan›lmas›
gereklidir. Çal›ﬂma ile yap›lacak uygulamalar›n, sadece yerel
yönetimlere ba¤l› olarak çal›ﬂan bilgi ve kültür merkezlerinde
de¤il, tüm ülke çap›ndaki merkezlerde bir model niteli¤i
kazanmas› hedeflenmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi ve kültür merkezleri, risk yönetimi,
acil durum yönetimi, iﬂ süreklili¤i, güvenlik kültürü.
Giriﬂ
Yerel yönetimlerde hizmet veren bilgi ve kültür merkezleri
olan kütüphane, arﬂiv ve müzeler, insanl›¤›n faydalanmas›n›
amaçlayan bilgi kaynaklar›n› bar›nd›r›r. Kurumlar bu bilgi
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kaynaklar›n› kullan›ma haz›r hale getirirken "koruma"y› da
göz önünde alarak operasyonel faaliyetlerini sürdürmelidirler.
Her ne kadar mevzuata göre "az tehlikeli s›n›f" statüsünde
bulunsalar da 1 , bu alanlarda iﬂ kazalar› da meydana
gelebilmekte2, do¤al ve insan kaynakl› acil durumlardan
etkilenebilmekte ve bu alanlara gelen ziyaretçiler / kullan›c›lar
acil bir durumda olumsuz olarak etkilenebilmektedir.
Do¤al afetleri önlemek ço¤u zaman insan gücü ile mümkün
olamamaktad›r. Ancak acil durum/afet meydana gelmeden
önce öngörü dahilinde uygulanacak etkin ve mant›kl› tedbirler,
zaman›nda müdahaleler ile zararlar azalt›labilmektedir. Acil
durumlara karﬂ›, merkezlerin ellerindeki kaynaklarla müdahale
senaryolar› önem kazanmaktad›r. Her merkezin kendine
özgü tehlikeleri bulunaca¤› için, risk de¤erlendirmeleri ne
kadar kapsaml› yap›l›rsa, acil durumlar›n üstesinden gelmek
de o kadar önlenebilir olacakt›r. Merkezlerin çal›ﬂanlar›
haz›rl›kl› ve e¤itimli oldu¤u sürece, acil durumlar›n olumsuz
etkileri daha az zararla, daha k›sa zamanda atlat›labilecektir.
Haz›rl›kl› ve e¤itimli olman›n yolu, kurumsal bilincin yerleﬂerek
davran›ﬂ de¤iﬂikli¤inin sa¤lanmas›d›r.
Amaç
Tüm kütüphane arﬂiv ve müze yap›lar› gibi yerel yönetimlerin
sorumlulu¤unda bulunan bilgi ve kültür merkezleri de her
türlü acil durum / afet etkilerine aç›kt›r. Önceden herhangi
bir önlem al›nmad›¤› takdirde acil durum sonras› meydana
gelebilecek olas› hasar›n boyutu da do¤ru orant›l› olarak
art›ﬂ göstermektedir. Haz›rl›ks›z yakalanmamak ve acil
durumlar›n olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için
yerel yönetimlerin alaca¤› tedbirler bulunmaktad›r. Bu
tedbirlerin en önemli aﬂamas›; acil durum yönetimindeki acil
durum meydana gelmeden önceki "risk yönetimi" safhas›nda
yap›lmas› gereken "acil durum planlamas›" çal›ﬂmalar›d›r. Bu
çal›ﬂmalar sayesinde kurumun sürdürülebilirli¤i de
sa¤lanabilecektir. Çal›ﬂma ile konunun önemine dikkat
çekilmesi, önceden al›nmas› gereken proaktif önlemlerin
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler
Müdürlü¤ü özelinde vurgulanmas›d›r.
1 19/12/2012 tarih ve 28502 ile Resmi Gazete'de yay›nlanan ‹ﬂ Kollar› Yönetmeli¤i'nde 91.01Kütüphane ve
arﬂivlerin faaliyetleri ile 91.02 Müzelerin faaliyetleri yer almaktad›r. Yine 18/4/2014tarih ve 28976 ile Resmi
Gazete'de yay›nlanan ‹ﬂ Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤ine ‹liﬂkin ‹ﬂyeri Tehlike S›n›flar› Tebli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na
Dair Tebli¤'de 91.0 Kütüphaneler, arﬂivler, müzeler ve di¤er kültürel faaliyetler, 91.01 Kütüphane ve arﬂivlerin
faaliyetleri, 91.01.02 Kütüphane ve arﬂivlerin faaliyetleri (devlet arﬂivleri dahil), 91.02.01 Müzelerin faaliyetleri,
91.03.02 Tarihi alanlar ve yap›lar ile benzeri turistik yerlerin iﬂletilmesi (tarihi alanlar›n ve yap›lar›n korunmas›
dahil) "Az Tehlike" s›n›f›ndan kabul edilmiﬂtir.
2 SGK y›ll›k "‹ﬂ Kazas› Ve Meslek Hastal›¤› ‹statistiklerine" göre (2009) iﬂyeri tehlike s›n›flamas›nda 91. s›rada
yer alan "Kütüphane, Arﬂiv ve Müzeler" iﬂ konunda da iﬂ kazalar›n›n meydana geldi¤i belirtilmektedir.
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Kapsam
Acil durumlar›n etkileri tüm dünyada ve ülkemizde çal›ﬂan,
bilgi ve kültür merkezlerine yönelik insan, bina ve dermeler
/koleksiyonlar üzerinde can ve mal kay›plar›na neden
olmaktad›r. Yerel yönetimlerin bilgi ve kültür merkezlerinin
her türlü acil durumlar›n etkilerinden korunmas› için üstlenmesi
gereken sorumluluklar›n belirtilmesi, bu sorumlulu¤un bir
parças› olan acil durum planlama çal›ﬂmalar›na tüm çal›ﬂanlar›n
kat›lmas›n›n gereklili¤i çal›ﬂman›n kapsam›n› oluﬂturmuﬂtur.
Yöntem
"Acil Durum Yönetimi" acil durum öncesi "Risk Yönetimi"
acil durum sonras› ise "kriz yönetimi" olarak adland›r›lan
çal›ﬂmalar bütünüdür. Çal›ﬂmada, bilgi ve kültür merkezlerinde
can ve mal kayb›n› önlemeyi amaçlayan Yerel Yönetimler
Bilgi ve Kültür Merkezleri Acil Durum Planlamas› Modeli
(BKMADP) modeli önerilmiﬂtir. Bu modele göre yerel
yönetimler bünyesinde bir planlama ekibinin oluﬂturulmas›,
risklerin belirlenmesi, destek planlama çal›ﬂmalar›yla katk›
sa¤lanmas›, kaynak sa¤lanmas›, plan›n uygulanmas› ile
uygulanabilir bir metot olmas› hedeflenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar,
yerel yönetimlere ve daha sonra ulusal planlara entegre
edilmelidir.
Entegrasyon

• Yerel Yönetim planlar›na
entegrasyon
• Ulusal planlara entegrasyon

Operasyon

• Kaynaklar›n temini
• Plan›n uygulanmas›

Haz›rl›k

• Planlama Ekibinin
oluﬂturulmas›
• Risklerin analizi

ﬁekil 1. Risk Yönetimi aﬂamas›nda Yerel Yönetimler Bilgi ve Kültür Merkezleri
Acil Durum Planlamas› Modeli (BKMADP).

Bilgi ve Kültür Merkezlerine Etki Eden Risk Faktörleri
Tüm dünyada özellikle kentsel alanlar acil durum ve afetlerin
olumsuz etkileriyle yüz yüze kalmakta, beklenmeden geliﬂen
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zincirleme olaylar sayesinde de can ve mal kay›plar› yaﬂanmaktad›r. Ülkemiz de sahip oldu¤u tektonik, sismik, topografik
ve iklimsel yap›s› gere¤i do¤al afetlerle s›kl›kla yüz yüze
kalmaktad›r. Acil durum / afet yönetimi aﬂamalar›ndan ‘‘Kriz
Yönetimi’’ yerine ‘‘Risk Yönetimi’’ne öncelik verilmesini
amaçlayan model tüm dünyada kabul görmektedir. ‘‘Bütünleﬂik
Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adland›r›lan bu model, afet ve
acil durumlar›n sebep oldu¤u zararlar›n önlenmesi için tehlike
ve risklerin önceden tespitini, afet olmadan önce meydana
gelebilecek zararlar› önleyecek veya en aza indirecek
önlemlerin al›nmas›n›, etkin müdahale ve koordinasyonun
sa¤lanmas›n› ve afet sonras›nda iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n bir
bütünlük içerisinde yürütülmesini öngörmektedir (AFAD,
2014) 3 . Meydana gelebilecek afetlerden en az zararla
kurtulabilmek için gerekli teknik, yönetsel ve yasal önlemlerin
afetten önce al›nmas›; önlemenin mümkün oldu¤u hallerde
afetin önlenmesi, mümkün olmad›¤› hallerde ise kurtarma,
ilk yard›m ve iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n mümkün olan en
h›zl›, verimli ve etkin ﬂekilde gerçekleﬂmesinin sa¤lanmas›
gereklidir (Y›lmaz, 2004, s.157).
Hem kültür miras›n› hem de çok say›daki bilgi kayna¤›n›
bünyesinde bar›nd›ran, müze, kütüphane ve arﬂiv binalar›
insan, biyolojik, çevresel ve afet gibi pek çok risk faktöründen
etkilenmektedir. ‹nsan unsuru (çal›ﬂanlar, kullan›c›lar, çevrede
bulunanlar), binalar ile bünyesinde bulunan derme ve
koleksiyonlar, yeterli koruma koﬂullar› sa¤lanamad›¤› takdirde
zarar görebilmektedir.

ﬁekil 2. 2011 Van Depremi ard›ndan Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Ferit
Melen Kütüphanesinde oluﬂan hasarlar 4.
3 AFAD, Türkiye, Afet Fark›ndal›¤› Ve Afetlere Haz›rl›k Araﬂt›rmas›, 2014.
4 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van Depremi ard›ndan 26-27 Kas›m 2011 tarihlerinde Van Yüzüncü
Y›l Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baﬂkanl›¤› Ferit Melen Merkez Kütüphanesi Zeve
Kampüsü ve Van ‹l Halk Kütüphanesi'nin fiziki durumlar›n›n tespiti amac›yla bir ziyaret gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Görselleri sa¤layan TKD Genel Baﬂkan› Ali Fuat Kartal'a teﬂekkür ederim.
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Kütüphane gibi bilgi ve kültür merkezlerinin toplumlar›n
kalk›nmas›na da katk› sa¤layan iﬂlevleri bulunmaktad›r
(Y›lmaz,1993, s.82). Bununla birlikte bilgi kaynaklar›n›n
geçmiﬂten gelece¤e en uygun ﬂekilde ulaﬂmas›n› sa¤layan
misyona da sahiptir. Bu nedenle önemle korunmas› gereken
kurumlard›r. Yerel yönetimlerin de bu tür kurumlar› kurma
ve koruma görevleri bulunmaktad›r.5 Ayn› zamanda afete
yönelik tedbirlerin de al›nmas› yerel yönetimlerden
beklenmektedir.6 2012 y›l›nda yürürlü¤e giren 6331 say›l› ‹ﬂ
Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Kanunu'nun Acil durum planlar›, yang›nla
mücadele ve ilk yard›m baﬂl›kl› 11. maddesinde kurumlarda
bulunan iﬂverenlerin acil durumlara yönelik yapmas› gereken
görev ve sorumluluklar› ayr›nt›lar›yla aç›klanm›ﬂt›r.7
Çal›ﬂma kapsam›nda önerilen BKMADP'ne göre yerel
yönetimlerin planlama çal›ﬂmalar›nda yapmas› gereken
aﬂamalar ﬂunlard›r:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koleksiyonlar hakk›nda bilgi toplama
Personel listesinin haz›rlanmas›
Risklerin de¤erlendirilmesi
Aç›l›ﬂ ve kapan›ﬂ prosedürlerinin geliﬂtirilmesi
Bir önleyici koruma kontrol listesi tasarlanmas›
Kurtarma önceliklerinin belirlenmesi
Sigorta ve muhasebe bilgilerinin toplanmas›
Tesis bilgilerin toplanmas› ve kat planlar›n›n
haz›rlanmas›
• Yerel acil durum hizmetleri hakk›nda bilgi toplanmas›
• Bina içinde kullan›lacak malzemelerini edinme
• D›ﬂ kaynaklar hakk›nda bilgi toplanmas›
• Acil müdahale ve tahliye prosedürlerinin geliﬂtirilmesi
• Acil durum iletiﬂim listesinin haz›rlanmas›
5 23/7/2004 tarih ve 25531 say› ile kabul edilen 5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu'nun Büyükﬂehir
belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar›n›n aç›kland›¤› 7. maddenin m bendinde "Büyükﬂehirin bütünlü¤üne
hizmet eden sosyal donat›lar, bölge parklar›, hayvanat bahçeleri, hayvan bar›naklar›, kütüphane, müze, spor,
dinlence, e¤lence ve benzeri yerleri yapmak, yapt›rmak, iﬂletmek veya iﬂlettirmek" say›lm›ﬂt›r.
6 5216 say›l› Büyükﬂehir Belediyesi Kanunu'nun Büyükﬂehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar›n›n
aç›kland›¤› 7. maddenin u) bendinde "‹l düzeyinde yap›lan plânlara uygun olarak, do¤al afetlerle ilgili
plânlamalar› ve di¤er haz›rl›klar› büyükﬂehir ölçe¤inde yapmak; gerekti¤inde di¤er afet bölgelerine araç,
gereç ve malzeme deste¤i vermek; itfaiye ve acil yard›m hizmetlerini yürütmek; patlay›c› ve yan›c› madde
üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iﬂyeri, e¤lence yeri, fabrika ve sanayi kuruluﬂlar› ile kamu
kuruluﬂlar›n› yang›na ve di¤er afetlere karﬂ› al›nacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuat›n
gerektirdi¤i izin ve ruhsatlar› vermek" belirtilmiﬂtir.
7 Madde 11: a) Çal›ﬂma ortam›, kullan›lan maddeler, iﬂ ekipman› ile çevre ﬂartlar›n› dikkate alarak meydana
gelebilecek acil durumlar› önceden de¤erlendirerek, çal›ﬂanlar› ve çal›ﬂma çevresini etkilemesi mümkün ve
muhtemel acil durumlar› belirler ve bunlar›n olumsuz etkilerini önleyici ve s›n›rland›r›c› tedbirleri al›r. b)
Acil durumlar›n olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve de¤erlendirmeleri yapar, acil durum
planlar›n› haz›rlar. c) Acil durumlarla mücadele için iﬂyerinin büyüklü¤ü ve taﬂ›d›¤› özel tehlikeler, yap›lan
iﬂin niteli¤i, çal›ﬂan say›s› ile iﬂyerinde bulunan di¤er kiﬂileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yang›nla
mücadele, ilk yard›m ve benzeri konularda uygun donan›ma sahip ve bu konularda e¤itimli yeterli say›da
kiﬂiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sa¤layarak e¤itim ve tatbikatlar› yapt›r›r ve ekiplerin her zaman haz›r
bulunmalar›n› sa¤lar. ç) Özellikle ilk yard›m, acil t›bbi müdahale, kurtarma ve yang›nla mücadele konular›nda,
iﬂyeri d›ﬂ›ndaki kuruluﬂlarla irtibat› sa¤layacak gerekli düzenlemeleri yapar.
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• Bir komuta merkezi ile alternatif depolama veya
kurutma alanlar›n›n belirlenmesi
• Potansiyel gönüllüler ve / veya çal›ﬂanlar›n
belirlenmesi
• Personel e¤itiminin koordine edilmesi
• Plan›n da¤›t›m›, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
koordine edilmesi (Alabama ADP, 2009).8
‹ngiltere'de bulunan British Library; kitaplar, el yazmalar›,
haritalar, planlar, foto¤raf, mikrofilm, CD'ler ve DVD'ler gibi
kütüphane ve arﬂiv koleksiyonlar›na yönelik acil durum
kurtarma planlar› haz›rlayarak, çal›ﬂanlar›n bu kurtarmay›
nas›l gerçekleﬂtireceklerine dair kitapç›klar haz›rlam›ﬂt›r
(Dadson, 2012). Yine hem çal›ﬂanlar›na hem de kullan›c›lar›na
olmak üzere ayr› ayr› acil durum prosedürleri geliﬂtirmiﬂtir.9

ﬁekil 3. British Library okuma salonlar›nda yang›n talimat› (solda) - Çal›ﬂanlara
yönelik acil durum toplanma bölgesi iﬂareti (sa¤da) (A. Kuzucuo¤lu arﬂivi).

Acil durum yönetiminde aniden ve beklenmedik ﬂekilde
geliﬂen olaylar s›ras›yla; olay, acil durum ve afet olarak
adland›r›l›r. Olay ve acil durum yerel imkanlar ile baﬂ edilebilir
seviyelerde müdahaleler gerektirirken, afette ulusal ve
uluslararas› düzeyde yard›m ihtiyac› do¤maktad›r. Acil
durumlar için haz›rl›k ve müdahaleye yönelik çabalarda yerel
yönetimlerin yeri tart›ﬂ›lmazd›r. Acil durumlar sadece deprem,
yang›n, sel gibi do¤al afetlerle s›n›rl› olmay›p; bir bilgi ve
kültür merkezi dahilinde ya da haricinde meydana gelip
kurumu etkileyebilecek heyelan, yo¤un kar ya¤›ﬂ›, bireysel
/ toplu g›da zehirlenmesi, f›rt›na, kimyasal madde kazalar›,
anarﬂik olaylar, sabotaj, iletiﬂim sisteminin çökmesi, enerji
kesilmesi, iﬂ kazas›, salg›n hastal›k, trafik kazas›, aﬂ›r› s›cak
veya so¤uk, y›ld›r›m düﬂmesi gibi olaylar da acil durum
kapsam›ndad›r. Bir acil durum meydana geldi¤inde zincirleme
etkilerle pek çok acil duruma da yol açabilmektedir. Örne¤in
8

Alabama Halk Kütüphaneleri Afet ve Acil Durum Plan› (Disaster And Emergency Plan For Alabama Public
Libraries, 2009)
British Library Emergency Procedures for Readers:
www.bl.uk/reshelp/inrrooms/stp/cond/emergencyproceduresforreaders.pdf
9
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bir kütüphane binas› depremden etkilendi¤inde, yap›sal ve
yap›sal olmayan elemanlar zarar görmekte, kitap dolaplar›
ve raflar› devrilmekte, kitaplar ve müze koleksiyonlar› hasar
görmekte, insanlar yaralanmakta ya da hayat›n› kaybetmekte,
altyap› zarar görmekte, yang›nlar ç›kabilmekte, elektrik su
do¤algaz gibi yaﬂamsal ihtiyaçlar kesintiye u¤ramakta,
kütüphane/ müze bir müddet kapal› kalaca¤›ndan operasyonel
faaliyetleri durmaktad›r. Her bak›mdan kurum can, mal ve
prestij kayb›na u¤ramaktad›r.
Ancak önceden al›nabilecek düﬂük maliyetli, basit önlemler
çok büyük hasarlar› da önleyebilmektedir (Yap›sal olmayan
elemanlar›n10 sabitlenerek periyodik bak›mlar›n›n yap›lmas›,
yang›n söndürücülerin temini, çal›ﬂanlar›n e¤itilmesi vb.).
ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), "Yap›sal
Olmayan Malzemelere" Yönelik Standartlar geliﬂtirmektedir.
Bu standartlarda gerekli önlemlerin nas›l al›naca¤› iﬂaret
edilmekte olup, kütüphane ve müze tesislerinde meydana
gelecek bir afet sonras› yap›sal olmayan malzemeler nedeniyle
oluﬂacak kay›plar›n çok daha büyük olabilece¤i belirtilmektedir
(FEMA, 2012, s.2-19).
Kurumda mevcut tehlikelerin belirlenmesi için koruyucu
bak›m kontrol listelerinin haz›rlanmas› ve kurtarma
önceliklerinin saptanmas› da önemlidir. Kütüphane
Malzemesinin Bak›m Ve Kullan›m›nda IFLA ‹lkelerinde de
birinci önceli¤in kütüphanedeki malzemeleri veya özel
koleksiyonlar› bekleyen temel ve acil tehlikelerin belirlenmesi
oldu¤u vurgulanm›ﬂt›r. Bu tür tehlikelerin kuruluﬂtan kuruluﬂa
de¤iﬂiklik gösterdi¤i, yang›n alg›lama ve söndürme sisteminin
yenilenmesinden, tümleﬂik haﬂere yönetim program›
yap›lmas›na veya önemli bir foto¤raf koleksiyonunun daha
sa¤l›kl› bir ortama taﬂ›nmas›na kadar çeﬂitli konular›n acil
olabilece¤i, afet bilgi kitapç›¤›n›n mutlaka haz›rlanmas›
gerekti¤i, bu bilgi kitapç›¤›nda kilit personellerin görev ve
sorumluluklar›n›n tan›mlanmas› ile tüm çal›ﬂanlar›n kitapç›¤a
kolayl›kla eriﬂebilmesinin gereklili¤i belirtilmiﬂtir. Bununla
birlikte, afet planlamas›nda, risk de¤erlendirmesi, önleme,
haz›rl›kl› olma, afette yap›lacaklar ve kurtarma aﬂamalar›n›n
yer almas› gerekti¤i de ayr›nt›lar›yla aç›klanm›ﬂt›r. Afete
10 Yap›sal olmayan elemanlar: Yap›ya ait olmayan hareketli eﬂyalar ile (Mobilyalar, çeﬂitli boyutlara sahip
vitrinler, dolaplar, kitapl›klar, tüm elektronik cihazlar , tüm beyaz eﬂyalar , ayd›nlatma elemanlar›, Müzelersanat galerilerinde sergilenme raflar ve tarihi sanatsal unsurlar vb.), Yap›ya ait olmayan hareketsiz eﬂyalar
(tüm pencere ve kap› do¤ramalar›, asansör sistemleri, panel radyatörler ve ba¤lant› borular›, ayd›nlatma
sistemleri, havaland›rma sistemleri, yang›n merdivenleri vb.) yap›sal olmayan elemanlar olarak adland›r›lmaktad›r
(AFAD,2011).
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haz›rl›kl› olma, afette yap›lacaklar ve kurtarma ile ilgili yaz›l›
bir plan yap›lmas› da "haz›rl›kl› olma" aﬂamas›nda
de¤erlendirilmiﬂtir (Adcock, 1998, s.20).
Belge Yönetimi ve Arﬂivleri Sözlü¤ünde ise afet plan›;
beklenmedik olaylara (yang›n, sel, deprem vb.) karﬂ› arﬂiv
malzemesinin güvenli¤i için arﬂiv yönetimi taraf›ndan önceden
haz›rlanm›ﬂ üst düzey bir dizi önlemi içeren plan; do¤al
afetler veya h›rs›zl›k, sabotaj gibi planl› ve zarar verici olaylar
s›ras›nda uygulamaya konulmak üzere bir kurum, bir örgüt
veya arﬂiv taraf›ndan önceden tespit edilmiﬂ politikalar,
iﬂlemler ve düzenlemeler olarak belirtilmiﬂtir (Karakaﬂ, Rukanc›
ve Anameriç, 2009, s.1-2).
Kütüphaneler için haz›rlanacak acil durum planlamas›nda
öncelikle;
• Kütüphane anahtar alanlar›n›n (idari ofisler, okuma
salonu, sergi / müze salonu, çocuklar ve yetiﬂkinler
bölümü, süreli yay›nlar bölümü, kontrol salonu
vb.) belirlenmesi ve bu alanlardaki tehlikelere
yönelik acil durum planlar›n›n haz›rlanmas›,
• Kütüphanenin bulundu¤u alan›n jeolojik aç›dan
durumu ile binan›n statik aç›dan de¤erlendirilmesi,
• Kullan›c› ve personelin can güvenli¤ini sa¤lay›c›
önlemler,
• Kütüphane malzemesinin hasar riskini en aza
indirici önlemler,
• Kullan›c›, personel ve koleksiyonlara yönelik acil
durum planlar› ile tahliye planlar›n›n haz›rlanmas›
konular› vurgulanmal›d›r (Kuzucuo¤lu- ‹Ü., 2014,
s.25). Tüm bu çal›ﬂmalar da disiplinleraras› çal›ﬂmalar
gerektirmektedir.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi (‹BB) Kütüphane ve
Müzeler Müdürlü¤ü Acil Durum Planlama Çal›ﬂmas›
‹BB Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤ü, 21 Kütüphane 5
müze ile hizmetlerini sürdürmektedir. 350.000 bas›l›, 4.500.000
say›sal ortamda bilgi kayna¤›na sahip olan Atatürk Kitapl›¤›
da 24 saat aç›k olarak hizmet vermektedir. Müdürlü¤ün
yönetim binas› Beyo¤lu ‹lçesindeki, Taksim Mete Caddesi
üzerinde bulunmaktad›r. 2007 ve 2011 y›llar›nda Türkiye'nin
en iyi kütüphanesi seçilmiﬂtir. ‹BB Kütüphane ve Müzeler
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Müdürlü¤ü'ne (‹BB KMM) ba¤l› tüm kütüphane ve müzeler
halka ve araﬂt›rmac›lara hizmet vermektedir. Müdürlükteki
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Hizmetleri, ‹BB ‹SG Müdürlü¤ü ile
koordineli olarak sürdürülmektedir. Bu görev ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Kurulu ile yerine getirilmekte olup; bu kurulda
müdürlük taraf›ndan görevlendirilen bir iﬂveren vekili, iﬂ
güvenli¤i uzman›, iﬂyeri hekimi ile çal›ﬂan temsilcisi
bulunmaktad›r. Ayr›ca birimlerdeki sorunlar›n daha h›zl›
olarak çözümlenmesine yönelik Anadolu ve Avrupa Bölge
Koordinatörlükleri de kurulmuﬂtur (Kuzucuo¤lu, 2015).
Acil durum yönetimi çal›ﬂmalar›nda risk de¤erlendirme uygulamas›yla birlikte acil durum planlamas› da gerçekleﬂtirilmelidir.
Bu planlamaya yönelik olarak;
•
•
•
•

Planlama için bir ekibin oluﬂturulmas›
Risklerin analizi
Plan›n haz›rlanmas›
Plan›n yürürlü¤e konulmas› gerçekleﬂtirilmelidir
(Kuzucuo¤lu- YTÜ., 2014, s.86).

Bu amaçla, ‹BB KMM de kurul toplant›lar›, risk de¤erlendirme
ekibi çal›ﬂmalar›, tehlikelere yönelik formlar, iﬂe giriﬂ
muayeneleri ve periyodik muayeneleri, ortam ölçümleri,
itfaiye görüﬂ raporlar›, asansör bak›mlar›, düzensiz kablo
uygunsuzluklar›n›n giderilmesi, elektrik tesisat› bak›mlar›,
ergonomi, y›ll›k de¤erlendirme raporu, y›ll›k faaliyet raporu
çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Ramak kala olaylara yönelik ramak
kala rapor örnekleri ve ramak kala kutusu haz›rlanarak
kütüphane giriﬂine konulmuﬂtur. Risk de¤erlendirme çal›ﬂmalar›
yap›lm›ﬂ, di¤er tüm lokasyonlarda tehlike potansiyeline sahip
uygunsuzluklar için raporlar haz›rlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂanlar›n
fark›ndal›¤›na yönelik tehlikeli durumun öncesi ve uygunsuzluk
giderildikten sonraki duruma ait görseller haz›rlanm›ﬂt›r.
Lokasyon ziyaretleri yap›lm›ﬂt›r. Tüm lokasyon sorumlular›
ile görüﬂülmüﬂ, gerek risk de¤erlendirme gerekse acil durum
planlama çal›ﬂmalar›na kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› için toplant›lar,
e¤itim faaliyetleri, sosyal medya platformlar›nda iletiﬂim,
anket ve video çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Lokasyonlarda belirlenen
uygunsuzluklar›n bir an önce giderilmesi için sorumlu yerler
ile gerekli yaz›ﬂmalar yap›lm›ﬂ, önceliklendirmeye göre
gündeme al›nm›ﬂt›r. Talimatlar haz›rlanarak hem çal›ﬂanlara
tebli¤ edilmiﬂ, hem de uygun yerlere as›lm›ﬂt›r. Alt iﬂveren
çal›ﬂanlar› ve temsilcileri ile de toplant›lar düzenlenmiﬂtir.
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ﬁekil 4. ‹BB Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤üne yönelik risk de¤erlendirme
çal›ﬂmas› (solda) - Acil Durum Plan› (sa¤da) ( A. Kuzucuo¤lu arﬂivi).

Acil durum planlama çal›ﬂmalar›nda görev alacak destek
elemanlar›n›n (yang›nla mücadele, arama kurtarma tahliye
ve ilkyard›mc›) belirlenmesi ve e¤itimleri tamamlanm›ﬂt›r.
Acil durum toplanma levhas› ve acil durum kat plan›
haz›rlanm›ﬂt›r. Senaryo ve tatbikat çal›ﬂmalar› planlanm›ﬂt›r.
Tüm bu çal›ﬂmalar ile çal›ﬂanlar aras›nda güvenlik kültürüne
yönelik bir davran›ﬂ de¤iﬂikli¤ine gidilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Sonuç
Bilgi ve kültür merkezlerinde, acil durum planlar› ve bunlara
altl›k olan risk de¤erlendirmeleri ciddiyetle yap›lmal›,
uygulanmal›, periyodik olarak gözden geçirilmeli ve
güncellenmeli, raflarda kalan acil durum planlar› de¤il yaﬂayan
risk de¤erlendirmeleri ile acil durum planlar› amaçlanmal›d›r.
Kontrol tedbirleri tan›mlan›rken önceden meydana gelmiﬂ
kazalara karﬂ› önlem almak reaktif, olmadan önce önlem
almak proaktif yaklaﬂ›m olarak kabul görmektedir. Önleyici
koruma kapsam›nda güvensiz eylemler ve güvensiz koﬂullar›n
tamamen ortadan kald›r›lmas› gerek insan kaynakl›, gerekse
do¤al afet kaynakl› acil durumlar› minimize edecektir. Yeterli
düzeyde önlemlerin al›nmamas› sonucunda meydana
gelebilecek acil durumlarda can ve mal kayb› yaﬂanmakta,
ayn› zamanda kurum için prestij, zaman, emek kay›plar›na
neden olmaktad›r. Tüm bu çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n›n amac›
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en baﬂta sa¤l›kl› ve güvenli bir çal›ﬂma ortam› sa¤lamak ve
çal›ﬂanlar›/kullan›c›lar› çal›ﬂma ortam›ndan kaynaklanan sa¤l›k
ve güvenlik risklerine karﬂ› korumakt›r. Güvenli davran›ﬂlar
güvenlik kültürünün yerleﬂti¤i ortamlarda sa¤lanabilmektedir.
Bu nedenle bilgi ve kültür merkezlerindeki karar vericilerin
aﬂa¤›daki sorulara yan›t aramas› beklenmelidir:
Karar vericiler ve çal›ﬂanlar 6331 Say›l› Kanun hükümlerinden
haberdar m› ve haz›r m›d›r? ‹ﬂyerlerindeki tehlikeli durumlardan
(yap›sal olmayan malzeme kaynakl›, kimyasal madde kaynakl›
tehlikeler vb.) personel, kullan›c›/ziyaretçi ve derme /
koleksiyonlara yönelik risk de¤erlendirme ve acil durum
planlama çal›ﬂmalar› yap›l›yor mu? ‹ﬂ süreklili¤i planlamas›
yap›l›yor mu? Acil durumlara yönelik destek elemanlar›
belirlendi mi ve e¤itimleri tamamland› m›? Yaﬂanan kazalar
ve ramak kala olaylara ait raporlar haz›rlan›yor mu? Mevzuata
uygun politikalar geliﬂtiriliyor mu? Kurum içi talimatlar,
prosedürler geliﬂtiriliyor mu? Çal›ﬂanlara yönelik güvenlik
kültürünün yerleﬂmesi için e¤itim çal›ﬂmalar› yap›l›yor mu?
Yerel Yönetimler Bilgi ve Kültür Merkezleri Acil Durum
Planlamas› Modelinde aç›klanan tüm safhalarda (haz›rl›k,
operasyon ve entegrasyon) yerel yönetimlerin büyük
sorumluluklar› oldu¤u aç›kt›r. Kurumlar, güvenlik kültürüne
yeterince önem verilmeli ve güvenlik kültürü bilinci tüm
taraflar›n aktif kat›l›m› ile sa¤lanmal›d›r. Bu kültürün nas›l
daha da geliﬂtirilebilece¤i ulusal ve uluslararas› platformlarda
tart›ﬂ›lmal›d›r. Güvensiz davran›ﬂlar›n önlenmesi ancak e¤imle
sa¤lanabilir. Hizmet içi e¤itimler art›r›lmal›, e¤itim ihtiyaçlar›n›n
saptanmas› ve tan›mlanmas›, e¤itim hedeflerinin belirlenmesi
›ﬂ›¤›nda yap›lacak çal›ﬂmalar acil durumlar›n olumsuz etkilerini
de önlemeye katk› sa¤layacakt›r.
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