
 

 

Kategorisi  
a 

Felaket 
 

 
b 

Kritik 
 

c  
Sınırda 

d 
İhmal edilebilir. Etki Türü 

Personel 
Ölüm veya 
ölümcül 
yaralanma 

Kalıcı 
sakatlık, ağır 
yaralanma veya 
hastalık 

Engellilik, önemli 
yaşam kalitesi 
kaybı veya 
algılanan hastalık 
ile sonuçlanmayan 
yaralanma veya 
hastalık. 

Basit tıbbi 
müdahele ile 
tedavi edilebilen 
yaralanmalar. 

Toplum 

Doğrudan 
maruziyete 
bağlı 
ölüm/çoklu 
ölümler 

Kalıcı 
sakatlık, ağır 
yaralanma veya 
hastalık 

Engellilik, önemli 
yaşam kalitesi 
kaybı veya 
algılanan hastalık 
ile sonuçlanmayan 
yaralanma veya 
hastalık. 

Yaşam kalitesinde 
küçük kayıp. 

Çevre 

 Kontrollü 
olmayan önemli 
bir tehlikeli 
sızıntı. 
 Bölgesel 
olarak veya 
tamamen 
tür/alttürlerin 
kaybı. 
 

 Kontrollü 
olmayan küçük 
bir tehlikeli 
kimyasal 
dökülme. 
 Yerel veya 
tür / alttür 
hasarı. 

 Önemli miktarda 
kontrol altına 
alınmış tehlikeli 
madde dökülmesi 
 Yerel türlerin 
kısmen olumsuz 
etkilenmesi 

 Az miktarda 
kontrol altına 
alınmış tehlikeli 
madde dökülmesi 
 Çevre üzerinde 
kayda değer 
olmayan etki 

Ekonomik 
etki 

 Tüm toplumu 
kapsayan derin 
ekonomik kriz. 
 Acil kurtarma 
prosedürlerini 
başlatmak için 
bir hafta 
içinde 
finansman 
mevcut 
değildir. 

 Toplumu 
geçici olarak 
ekileyen 
şiddetli kısmi 
ekonomik kriz. 
 Kurtarma 
prosedürlerini 
başlatmak için 
dört gün 
içinde 
finansman 
mevcut 
değildir. 

 Toplumu geçici 
olarak ekileyen 
kısmi ekonomik 
kriz. 
 Kurtarma 
prosedürlerini 
başlatmak için 24 
saat içinde 
finansman mevcut 
değildir. 

 Ufak çaplı mali 
darboğaz. 
 Kurtarma 
prosedürlerini 
başlatmak için 12 
saat içinde 
finansman mevcut 
değildir. 

Tesis 
üzerindeki 

etki 

Bir aydan fazla 
bir süreyle 
tesislerin ve 
kritik 
hizmetlerin 
tamamen 
kapatılması. 

Tesislerin ve 
kritik 
hizmetlerin 
iki haftadan 
uzun bir süre 
boyunca 
tamamen 
kapatılması 

Tesislerin ve 
kritik hizmetlerin 
bir haftadan uzun 
bir süre boyunca 
tamamen 
kapatılması 

Tesislerin ve 
kritik 
hizmetlerin 24 
saatten uzun bir 
süre boyunca 
tamamen 
kapatılması 

Mal kaybı 

Etkinin 
yakınında 
bulunan 
mülklerin 
%50'den fazlası 
ciddi şekilde 
hasar 
görmüştür. 

Acil durumun 
yakınında 
bulunan 
mülklerin% 
25'inden 
fazlası ciddi 
şekilde hasar 
görmüştür. 

Acil durumun 
yakınında bulunan 
mülklerin%10'undan 
fazlası ciddi 
şekilde hasar 
görmüştür. 

Acil durumun 
yakınında bulunan 
mülklerin%1’inden 
fazlası ciddi 
şekilde hasar 
görmüştür. 

 


