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                                                                                                                                                                     28.10.2019 

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

                         İZMİR 
 

İSGARD olarak; Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektör işyerlerine, çalışanlara, okul 
öğrencilerine, iş güvenliği uzmanlarına ve bulunduğu bölgede yaşayan sivil halk için iş sağlığı ve 
güvenliği alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşu olarak çalışmaktayız. Bunun kapsamda 
projeler üretip, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini konu alan yayınlar çıkararak, araştırma raporları 
hazırlayarak, eğitim faaliyetleri düzenleyerek hedeflediğimiz amaçlarımıza ulaşmak için faaliyetler 
yürütmekteyiz. 

Afet ve acil durumlarda bilinçli davranış ve hareket yapıldığında can kaybının azaldığını 
hepimiz bilmekteyiz. Önceden yapılması gereken hazırlıkların ve bu konuda alınması gereken 
eğitimlerin önemli olduğuna inanıyoruz. Afet ve acil durumlar ile ilgili bölgemizde çeşitli araştırma 
ve çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda Aliağa bölgesinin bir afet ve acil durum anında 
yaşadıkları yere yakın olan “afet ve acil durum toplanma bölgelerini” e-devlet sistemi üzerinden 
toplam 11 farklı belirlenmiş alanı gözlemledik. Aliağa için önceden belirlenmiş ve sisteme girilmiş 
bu alanlar ile ilgili birçok sorunlar olduğunu tespit ettik. Tespit ettiğimiz sorunlar düzeltilmezse bir 
afet veya acil durum sonrası can kaybının daha fazla olacağı ve ilçe afet ve acil durum 
koordinasyonunun sağlanamayacağına inanmaktayız. 

Aliağa’nın deprem duyarlılığının yüksek ve yakın gelecekte gerilim transferini boşaltması 
beklenen öncelikli deprem yaşanabilecek bir yer olduğunu bilmekteyiz. (EK-C, Aliağa Sempozyumu 
Emre Özşahin ve İlker Eroğlu Araştırması) Bunun yanında Aliağa’nın yerleşim yerine çok yakın 
petrokimya, rafineri ve kimyasalların üretildiği yüksek sayıda endüstriyel tesisler bulunmaktadır. 
Aliağa’nın “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği” 
kapsamında diğer ilçelerde ayrı olarak risklerinin değerlendirilip, riski yüksek olan bu bölge için Afet 
ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin hazırlanmasına dair tebliğ ve “Büyük endüstriyel 
kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik” referans alınarak Aliağa 
bölgesi için özel bir acil afet durum yönetim merkezi yönergesinin hazırlanması gerektiğine 
inanmaktayız. 

Bu araştırma için yapmış olduğumuz çalışma sonrası tespit etmiş olduğumuz sorunlar ve 
çözüm önerilerimiz ektedir. 

Saygılarımla, 

EK-A  : Aliağa Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları Konumları 
EK-B : Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz 
EK-C : Aliağa Depremselliği Çalışması 

 
Mutlu BAYKAL 
İş Sağlığı ve Güvenliği  
Eğitim Araştırma Derneği Başkanı 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
İletişim: Adres: Atatürk Mahallesi, 356 sokak No:16, D.26  
İzpek-2 İşhanı, 35800 Aliağa / İZMİR 
Telefon: 0232 655 00 00  
Mobil   : 0536 623 43 22 



3 
 

EK-B 
 

TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ 
 

1. Sorun: Siteler mahallesi 3 numaralı afet acil toplanma bölgesinin üzerinden ikincil bir 
tehlike olan yüksek gerilim hattı geçmektedir. Alan dikenli ve çalılık bir alandır. Yaşlıların, 
engelli ve çocukların alana girişleri mümkün değildir. Ayrıca alanda toplanma bölgesi 
olduğuna dair bir tabela bulunmamaktadır. 
Çözüm Önerimiz: Bu toplanma bölgesinin revize edilerek toplanma alanı listesinden 
çıkarılması, başka bir toplanma bölgesi belirlenmesi ve belirlenecek alanın zeminin 
düzeltilerek toplanma alanına tabela yerleştirilerek fark edilir hale getirilmesi 
gerekmektedir.  
 

2. Sorun: Siteler mahallesi 5 numaralı toplanma bölgesi dağlık ve düz olmayan bir yerdir. Alan 
içerisinde yer yer hafriyat atıkları, dikenler ve tepelikler mevcuttur. Yaşlıların, engelli ve 
çocukların alana girişleri mümkün değildir. Ayrıca alanda toplanma bölgesi olduğuna dair 
bir tabela bulunmamaktadır. 
Çözüm Önerimiz: Bu toplanma bölgesinin revize edilerek toplanma alanı listesinden 
çıkarılması, başka bir toplanma bölgesi belirlenmesi ve belirlenecek alanın zeminin 
düzeltilerek toplanma alanına tabela yerleştirilerek fark edilir hale getirilmesi 
gerekmektedir.  
 

3. Sorun: Siteler mahallesi 2 numaralı toplanma bölgesi düz olmayan bir yerdir. Alan içerisinde 
yer yer hafriyat atıkları, dikenler ve tepelikler mevcuttur. Yaşlıların, engelli ve çocukların 
alana girişleri mümkün değildir. Ayrıca alanda toplanma bölgesi olduğuna dair bir tabela 
bulunmamaktadır. 
Çözüm Önerimiz: Bu toplanma bölgesinin zeminin düzeltilmesi ve toplanma alanına tabela 
yerleştirilerek fark edilir hale getirilmesi gerekmektedir.  
 

4. Sorun: Kazım Dirik mahallesi 2 numaralı toplanma bölgesi dağlık ve düz olmayan bir yerdir. 
Alan içerisinde yer yer dikenler ve tepelikler mevcuttur. Yaşlıların, engelli ve çocukların 
alana girişleri mümkün değildir. Ayrıca alanda toplanma bölgesi olduğuna dair bir tabela 
bulunamamaktadır. 
Çözüm Önerimiz: Bu toplanma bölgesinin revize edilerek toplanma alanı listesinden 
çıkarılması, başka bir toplanma bölgesi belirlenmesi ve belirlenecek alanın zeminin 
düzeltilerek toplanma alanına tabela yerleştirilerek fark edilir hale getirilmesi 
gerekmektedir.  
 

5. Sorun: Atatürk mahallesi 1 numaralı toplanma alanı; toplanma bölgesi olduğuna dair bir 
tabela bulunmamaktadır. 
Çözüm Önerimiz: İnsanların bu alanın bir toplanma alanı olduğunu öğrenmeleri için tabela 
dikilerek toplanma alanı olduğu belirtilmelidir.  
 

6. Sorun: Kurtuluş mahallesi 1 numaralı toplanma bölgesi; mahalleye çok uzak, düzlük 
olmayan, alan içerisinde yer yer dikenler ve çalılıklar bulunmaktadır. Yaşlıların, engelli ve 
çocukların alana girişleri mümkün değildir. Ayrıca alanda toplanma bölgesi olduğuna dair 
bir tabela bulunamamaktadır. 
Çözüm Önerimiz: Bu toplanma bölgesinin revize edilerek toplanma alanı listesinden 
çıkarılması, başka bir toplanma bölgesi belirlenmesi ve belirlenecek alanın zeminin 
düzeltilerek toplanma alanına tabela yerleştirilerek fark edilir hale getirilmesi 
gerekmektedir.  
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EK-B 
 
 

7. Sorun: Yalı mahallesi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümü Çanakkale asfaltının 
doğusu, ikinci bölümü plajlar mevkisidir. Bu iki bölüm birbirinden uzak noktalar olup iki 
bölümü yoğun trafiği olan Çanakkale asfaltı ayırmaktadır. Yalı mahallesinin en büyük kısmı 
olan asfaltın doğusu için bir toplanma alanı belirlenmemiştir. İkinci kısım için belirlenmiş 
toplanma alanı ise etrafı tel örgü ile çevrilmiş, içerisi yabani ot ve çalılıklardan oluşmuş, 
zemini düzgün olamayan bir alandır. Bu toplanma alanında yaşlıların, engelli ve çocukların 
alana girişleri mümkün değildir. Ayrıca alanda toplanma bölgesi olduğuna dair bir tabela 
bulunmamaktadır. 
Çözüm Önerimiz: Bu toplanma bölgesinin revize edilerek toplanma alanı listesinden 
çıkarılması, başka bir toplanma bölgesi belirlenmesi ve belirlenecek alanın zeminin 
düzeltilerek toplanma alanına tabela yerleştirilerek fark edilir hale getirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca aynı mahallenin asfaltın doğusunda kalan ve toplanma alanı olmayan 
kısım için uygun bir toplanma alanı belirlenmeli ve alan tabela ile işaretlenmelidir. 
 

8. Sorun: Yeni Mahalle 1 numaralı toplanma bölgesi; belirlenmiş olan toplan bölgesinin bir 
kısmının üzerinden yüksek gerilim hattı geçmektedir. Depremde belirlenmiş alanın bir kısmı 
tehlikelidir.  
Çözüm Önerimiz: Belirlenmiş toplanma alanı çok büyük bir alandır. Bu alanın yeri revize 
edilerek ikincil bir tehlike olan yüksek gerilim hattının denk geldiği kısım tedbir mesafesi de 
konularak yeniden düzenlenmelidir. İnsanların bu alanın bir toplanma alanı olduğunu 
öğrenmeleri için tabela dikilerek toplanma alanı olduğu belirtilmelidir. 
 

9. Sorun: Kazım Dirik mahallesi 1 numaralı toplanma bölgesi; toplanma bölgesi olduğuna dair 
bir tabela bulunmamaktadır. 
Çözüm Önerimiz: İnsanların bu alanın bir toplanma alanı olduğunu öğrenmeleri için tabela 
dikilerek toplanma alanı olduğu belirtilmelidir.  
 

10. Sorun: Siteler mahallesi 1 nolu ve 4 nolu toplanma alanı; toplanma bölgesi olduğuna dair 
bir tabela bulunmamaktadır. 
Çözüm Önerimiz: İnsanların bu alanın bir toplanma alanı olduğunu öğrenmeleri için tabela 
dikilerek toplanma alanı olduğu belirtilmelidir.  
 

11. Sorun: Aliağa’nın deprem duyarlılığının yüksek ve yakın gelecekte gerilim transferini 
boşaltması beklenen öncelikli deprem yaşanabilecek bir yer olduğunu bilmekteyiz. (EK-C, 
Aliağa Sempozyumu Emre Özşahin ve İlker Eroğlu Araştırması) Bunun yanında Aliağa’nın 
yerleşim yerine çok yakın petrokimya, rafineri ve kimyasalların üretildiği yüksek sayıda 
endüstriyel tesisler bulunmaktadır. 
Çözüm Önerimiz: Aliağa’nın “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair 
Görev Yönetmeliği” kapsamında diğer ilçelerde ayrı olarak risklerinin değerlendirilip, riski 
yüksek olan bu bölge için Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönergelerinin 
hazırlanmasına dair tebliğ referans alınarak Aliağa bölgesi için özel bir acil afet durum 
yönetim merkezi yönergesinin hazırlanması gerekmektedir. 

 

 

 

 



5 
 

EK-C 

 



6 
 

 



7 
 

 



8 
 

 
 



9 
  



10 
  



11 
 



12 
 



13 
 



14 
 



15 
 



16 
  


