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RISK MANAGEMENT – Identifying, analysing 
and establishing preventive work to meet risk

BEFORE
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SENARYO YÖNTEMİ 

Bir kriz/afet meydana geldiğinde hazırlıklı olmak için önlemler ve olay öncesi hazırlıklar çok önemlidir. 

Risk durumunun ya da olaylar zincirinin daha iyi anlaşılması amacıyla bu önceden tanımlanabilir. 
Bu yöntem riski ve hasar görebilirliği analiz etmek için kullanılır ve ‘senaryo yöntemi’ diye adlandırı-
lır. Yöntem aşağıdaki şekille gösterilebilir. 

Bu yöntem, bir risk alanı ile ilgili  bir gözden geçirme yapılarak belediye tarafından başlatılır ve 
sonra risk bakış açısından analiz edilir. Bu mantıksal düzende risk, belirli bir vakanın sonuçlarının ne 
kadar büyük olabileceği ve böyle bir vakanın meydana gelme olasılığından oluşur. 

Bundan sonra bazı senaryolar geliştirilir ve hasar görebilirlik açısından analiz edilir. Senaryo geliş-
tirmenin avantajı olayların seyrinin incelenebilmesi ve kolayca anlaşılabilmesidir. Ayrıca senaryoları 
kullanarak bir krizi yönetme becerisi kolaylıkla geliştirilebilir. 

Bir sonraki aşamada senaryo; genel bir çerçeve içersinde sonuçların ve müteakip vakaların ürete-
ceği hasar görebilirlik açısından analiz edilir.

Analiz sonuçları belediye eylem planının temelini oluşturur, bu plan olağanüstü olayları önlemek 
ve kontrol altına almak için geliştirilir.

THE SCENARIO METHOD

Prevention and preparation is crucial in order to be well prepared if and when a crisis occurs. 

For greater understanding a risk situation, or a chain of event, can be depicted in advance. This 
method used to analyse risk and vulnerability may be called the ‘scenario method’. The method 
can be illustrated by the picture above.

The method is initiated by the municipality making an inventory of an area of risk, which there-
after is analysed from risk perspectives. In this context the risk is composed of how large the 
consequences would be from a certain incident and the likelihood of such an incident to occur.

Thereafter a number of scenarios are developed and analysed from a vulnerability perspective. 
The advantage of developing a scenario is that the course of events can be surveyed and easily 
understood. Furthermore, by using scenarios the ability to manage a  crisis can easily be trained. 

As the next step the scenario is analysed in a cross-sectored way where consequences and 
succeeding events are produced. 

The results of the analyses become the basis of a municipality action plan, which is developed in 
order to prevent and manage extraordinary events. 
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RİSK YÖNETİMİ AŞAĞIDAKI 
SORULARA CÖZÜM BULMAYI 
HEDEFLER: 
	… neyin meydana gelebileceğini
	… bunun bizi nasıl etkileyeceğini 
	… durumu nasıl idare edeceğimizi

ANALİZ EDİLMESİ GEREKLİ 
ALANLAR 
	Acil sağlık hizmetleri, kurtarma hizmetleri, 

eğitim ve yaşlıların bakımı gibi toplumun 
işlevi için önemli olan çalışma alanları 
hiçbir kesintiye uğramadan çalışmalıdır. 

	Krizi yönetmek açısından enformasyon 
faaliyetleri ve yönetim işlevleri büyük 
öneme sahiptir.

	Elektrik, telefon, su ve personel çalışma-
ların devam edebilmesi için gerekli olan 
kaynaklara örnektir. 

BİR KRİZİ YÖNETME GÜCÜNÜ 
ANALİZ ETME 
Önleyici yöntem gibi senaryolarla çalışarak 
mevcut olan eksiklikleri belirlemek ve yok 
etmek mümkündür. Bu başlıklar yardımıyla 
mevcut çalışma gücünü analiz ediniz: 
	Riskin saptanması
	Krizi yönetme gücünün değerlendirilmesi 
	Önleyici ve hazırlayıcı önlemlerinin 

sunulması 
	İşbirliği ihtiyacı

RISK MANAGEMENT  
INTENDS TO FIND OUT
	… what might happen
	… how this will affect us
	… how we manage the situation 

AREAS THAT ARE IMPORTANT  
TO ANALYSE
	Working areas that are important for the 

function of society must function with-
out any interruption, such as emergency 
health care, rescue services, education 
and elderly care. 

	Information activities and management 
functions are of core importance in order 
to manage the crisis.

	Electricity, telephone, water and person-
nel are example of resources that are 
crucial to the running of work.

ANALYSE THE ABILITY  
TO MANAGE A CRISIS 
By working with scenarios as a preventive 
method it is possible to detect and remove 
any existing deficiencies. Analyse exist-
ing working abilities with the help of these 
headings:
	Identification of the risk
	Assessment of the ability to manage the 

crisis
	Proposal of preventive and preparatory 

measures 
	Need for cooperation



RİSK VE GÜVENLİK İLE İLGİLİ ÇALIŞILACAK TEMEL ALANLAR

Tehlikeli madde sızması

Yerleşim bölgesinden geçen ulaşım yollarında yapılan tehlikeli madde taşımacılığı, tehlikeli 
maddelerin sızması açısından yüksek risk teşkil eder. Kazaların en çok yükleme ve boşaltma 
sırasında meydana gelmesinden dolayı güvenlik önlemlerine dikkat edilmelidir. Mümkünse 
tehlikeli madde içeren araçlar yoğun yerleşim alanlarının dışından geçirilmelidir.

Doğal afetler

Deprem, fırtına, sel, gök gürültüsü ve şimşek doğal afetlere örnektir. Mesela bina ve yolların  
bu tür  afetlere direnebilecek bir şekilde inşa edilmesini sağlayınız. Depolarda sellere karşı  
koyacak geçici bariyerler bulundurmak, binalarda vuku bulacak tahripleri asgariye indirir ve böl-
ge eğer sular altında kalırsa alt yapıdaki hasarlar bu şekilde asgariye düşer. Güvenli olmayan 
yerlere bina inşa edilmesinden kaçınılmalıdır. 

Kaynak/araç ve gereç gerektiren bir olayı kontrol altına almak için, hem başka üniteleri destek-
lemek hem de dışarıdan destek almak için erken planlama yapılabilir. 



Büyük yaralanma vakaları

Uçak, demiryolu, yol ve kalabalık kitlelerin bulunduğu kamusal etkinliklerde meydana gelebile-
cek kazalarda , eldeki kaynakları kullanmak için bir plan yapılmalıdır. Mevcut kaynakların yeterli 
olup olmadığı veya diğer ünitelerin yardımına ihtiyaç olup olmadığı tespit edilmelidir.

Su dağıtımı 

Su şebekelerinin zarar görmesi halinde ya kurtarma teşkilatı ya da belediye tarafından, su 
tankerleri ile dağıtım düzenlenmelidir. Yedek su enerji istasyonları halkın susuz kalmaması için 
kullanılır. 

Kanalizasyon suyunun bakımı için önlemlerin alınması da aynı derecede önemlidir. 

Elektrik kesintisi

Elektrik enerji sistemlerinin çalıştırıldığı bir alanı korumak ve izinsiz girilmesine engel olmak 
gereklidir. Bu tür alanların etrafının çevrili olması gereklidir. Bazı kurum ve yapılar diğerlerinden 
daha önemlidir. Bu tür yerlere öncelik tanınmalı ve rezerve güç kapasitesi konulmalıdır. 

Günlük hayatta kullandığımız aletlerin çoğu elektrikle çalışır. Bilgisayarlar, telefonlar ve aydınlat-
ma, elektrik kesintisi ile yok olan pek çok teknik işlevden sadece birkaçıdır. 

Büyük Yangınlar

Yangın çıkış yollarının bulunmasının yanı sıra, bunların düzgün bir şekilde işaretlenmiş olması ve 
engellenmemiş olması çok önemlidir.

Hastane ve toplantı salonları gibi kamu binaları veya toplum için çok önemli binalar otomatik 
yangın söndürme sistemleri ve otomatik alarmlarla teçhizatlandırılmalıdır.

Bulaşıcı Hastalıklar

Büyük çapta bir epidemi ortaya çıktığında, önemli vazifelerde görevlilerin hastalanması du-
rumunda gerekli vazifeleri yapacak yedek personelin planlanması gerekir. Belediyenin her bir 
ünitesi içinde önemli hizmetleri yerine getiren bu kişilerin aşılanmasında öncelik sağlamak için 
bir öncelik listesi hazırlanmalıdır. Bu listenin geçerli olup olmadığı da sık sık kontrol edilmelidir.

Tehdit ve sabotajlar 

Politikacıları ve devlet /belediye memurlarına yönelik sabotajları engellemekle ilgili rutinler 
olmalıdır. Sabotajları önceden tahmin etmek zor olabilir. Ama bu tehlike ile karşı karşıya gelecek 
kişileri önceden tahmin edip bu kişileri koruyacak tedbirler arttırılabilir. Bu iyi bilgi edinme alarm 
sistemi yardımıyla olabilir. Hangi önemli kişilerin hangi önemli görevlerde bulunduklarını önce-
den bilmek iyi bir önleyici tedbirdir.



MAIN AREAS FOR WORK ON RISK AND SECURITY

Outflow of hazardous substances

The transportation of hazardous substances on transportation routes passing by populated 
areas presents a high risk for outflow of hazardous substances. Due to the fact that most 
accidents happen while loading and unloading, attention should be paid to security meas-
ures. If possible, transports that contain hazardous substances should be routed to the roads 
outside densely built housing areas. 

Natural disasters

Earthquake, storm, floods, thunder and lightning are examples of natural disasters. Ensure 
that for example buildings and roads are constructed to withstand such strain. Keeping provi-
sional barriers against flooding in stock can minimize damage on buildings and infrastructure 
when areas are flooded. Construction of buildings in unsafe areas should be avoided.

In order to manage an event that requires resources, early planning could be made for sup-
porting others but also to receive support from outside.



Cases of extensive injuries

Plans must be prepared in order to provide necessary resources to meet any accidents that 
may happen in air planes, on railways and roads, and public arrangements with spectators. Are 
the own resources sufficient or is there is a need to for cooperation with others? 

Water distribution

If the water distribution system is deactivated, water can be distributed by tank lorries and 
special water distribution centres can be prepared by the rescue services or the municipal-
ity. Reserve power stations can be used to secure the main systems that provide water for 
citizens. It is of equal importance that measures are taken to take care of the sewage water.

Loss of electric power

It is important to protect an area where electrical power systems are employed and to prevent 
trespassing. Such areas need to be enclosed. Some establishments and constructions are 
more important than the others. These kind of places should be given priority and be equipped 
with reserve power capacity.

We forget that many of the everyday appliances that we use in our daily lives will not work 
without electricity. Computers, telephones and lighting are just some of the many technical 
functions that disappear at a loss of electrical power.

Great fire

It is very important that fire exits are in place as well as they are properly marked and not 
blocked. Public buildings or functions crucial to society such as hospitals and meeting facilities 
should be equipped with automatic extinguishing systems and automatic alarms. 

Contamination

Areas of crucial importance to society need to be planned to master a situation with massive 
sudden reduction of personnel. Each municipality should make a priority list with essential 
functions that will be given priority for vaccination, if there is vaccine available. It is important 
that this list is updated on a regular basis.

Threat and sabotage 

Routines for personal security should be implemented due to threats against politicians and civil 
servants.

Sabotage might be difficult to predict and to protect against. However, to a certain extent 
sabotage can be avoided for example by additional protection of vulnerable objects, high qual-
ity information security and alarm systems. A good and preventive measure is simply to have 
appropriate and personal knowledge about which working tasks each staff has.



Tusenet projesinden bir çalışmadır.                                   A product from the Tusenet project.

www.tusenet.org

AKILDA TUTULMASI GEREKENLER

Bir olay olmadan önce

	Bu olay ile ilgili sonuçlar nelerdir? 

	Toplumun hangi diğer kesimler  
etkilenecektir? 

	Bu olayla ilgili hangi müteakip olaylar 
meydana gelebilir? 

	Coğrafi boyutu nedir? 

	Kriz ne kadar sürebilir? 

	Zamanla toplum bundan nasıl etkilenir? 

	Yönetim bakış açısına göre bu krizi nasıl 
yönetebiliriz? 

	Enformasyonu nasıl yönetebiliriz?

Olay meydana geldiği zaman

	Tam ve kapsamlı bilgi edinmeye  
çalışınız.

	Operasyonu yönetiniz ve görev dağılımı 
yapınız.

	İç ve dış enformasyon kaynaklarını 
belirleyiniz ve medyayı en iyi şekilde 
kullanınız. 

	Belgeleyiniz.

TO KEEP IN MIND

Before an event happens

	Which would be the consequences of 
the event? 

	Which other parts of society would  
be effected?

	Which subsequent events may occur  
in connection with this event?

	Which is the geographical dimension? 

	How long may the crisis last?

	How is society affected over time? 

	How do we manage the crisis from a 
management perspective?

	How do we manage information?

When the event takes place

	Try to get complete and comprehensive 
information.

	Manage the operation and distribute 
work tasks. 

	Detect the internal and external infor-
mation sources and make best use of 
the media.

	Document.
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