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AFAD Baskanlignmz koordinasyonunda, afetlere direncli toplum olusturma vizyonu ile
Tiirkiye'de yasanabilecek her ttir ve olcekteki afet ve acil durumlara etkin mudahale icin gorev alacak
kamu kurumlan, ozel sektor, sivil toplum kuruluslan ve gercek kisileri bir araya getirmek, birlikte
cahsma kulturunu gelistirmek, koordinasyon icerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve
gelistirmek, olasi afetlere karst miidahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet gelistirmek, toplumda
farkmdahk olusturmak gibi amaclarla 12 Kasun 1999 Diizce Depreminin yildonumunde ulusal capta
tatbikat diizenlenecektir.

Bu minvalde Tiirkiye Afet Miidahale Plam kapsammda ana coziim ortagi ve destek cozum ortagi
olan kurum, kurulus, ozel sektor, sivil toplum kuruluslan ve gonullulerin tatbikat hakkmda
bilgilendirilerek koordinasyonda gorevlendirilmelerinin saglanmasi. Tatbikatm iilke genelinde amacma
uygun bir sekilde geryekIe~tiriImesi icin tatbikat oncesi, sirasi ve sonrasmda asagida maddeler halinde
belirtilen onlemlerin ahnmasi uygun gorulmustur.
Genel Hususlar:

a) 81 ilimiz ve ilcelerimizde es zamanli olarak gerceklestirilecektir,
b) Tatbikat 12 Kasun 2022 Cumartesi Giinu, saat 18:57'de uygulanacaktir.
c) Tatbikat sirasmda <;bK-KAPAN-TUTUN hareketi yapilacakur.
y) n Afet ve Acil Durum Miidiirliikleri tatbikat planlamasi hakkmda il valisini ve vali

yardimcilanm, rektorlerini, belediye baskanlanrn, ilce kaymakamlanm, kamu kurum ve
kuruluslanmn iist diizey yoneticilerini, muhtarlan ve sivil toplum kuruluslanrun baskanlanru
bilgilendirerek tatbikata davet edecektir.

d) Tatbikat saatinde turn ogrenci yurtlan, kamu kurum ve kuruluslannm lojmanlan, askeri ve sivil
lojmanlann tatbikata katihmlan saglanacakur,

e) Tatbikat saatinde faaliyetine devam eden ozel egitim kurumlannm, ticaret ve sanayi odalanna
bagh sanayi kuruluslannm, ozel tesis ve isletmelerin bilgilendirilerek iiretimi aksatmayacak
sekilde tatbikata katilmasi tesvik edilecektir.

f) n ve ilcelerde mahalle, koy, apartman ve sitelerde ilgili yoneticiler ile goriisulerek
vatanda~lann tatbikata katllmaya davet edilecektir.

g) il ve ilyelerde tUm okul yoneticileri ve ogretmenler tatbikat hakkmda bilgilendirilecek,
ogretmenler <;ok-Kapan-Tutun hareketini ogrencilere aniatarak 11 Kaslm 2022 Cuma giinii
slmflannda uygulatacak olup, tatbikat saatinde tUm ogrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde
tatbikata katlimaya davet edecektir.
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g) n ve ilcelerde tiim AFAD gonullulerine tatbikat gun ve saatinin bilgisi en gee 10 Kasim 2022
tarihine kadar ulastmlacaktir.

h) Illerimizde Vali veya Vali Yardimcilan onculugimde, beIirlenen katihmcrlar ile ogrenci yurdu,
konut, isyeri, apartman-site gibi halka acik, karnu veya ozele ait uygun bir yerde
Cok-Kapan- Tutun hareketi tatbikat saatinde yapilacaktir.

Ozel Hususlar :
a) Tatbikat saatinde saghk ve guvenlik hizmeti sunan kururn ve kuruluslar ile itfaiye gibi afet ve

acil dururn hallerinde miidahale gorevi yapan birimlerin hizmetlerini aksatmayacak sekilde
katihmlan saglanacaktir.

b) AFAD Basin ve Halkla Iliskiler Miisavirligi tarafindan, 2 Kasim 2022 tarihinden itibaren
sosyal medya, TV, yazih basm araciligiyla kamu spotlan yaymlanacak, afis ve brosurler
hazirlanarak tatbikatin tarutilmasi ve farkmdahgi artmlmasi cahsmalan yapilacaktir,

c) Vali veya Vali Yarduncilan onculugiinde tatbikatm yapilacagi alanda uygun bir yerde, nAfet
ve Acil Durum Mudurluklerince, ilde kullamlan arac ve malzeme sergisi olusturulacak olup,
tahrnini hava dururnuna gore alanda tedbir almacaktir. Bu alanda il Afet ve acil Dururn
Mudiirliikleri tarafmdan saha aydmlatmasi saglanacaktir.

e) Illerimizde yapilacak tatbikatlann bitirninde n Miiftiisii tarafmdan iilkemizde meydana gelen
turn afetlerden hayatmi kaybeden vatandaslanrmz icin dua yapilacaktir.

d) n Afet ve Acil Durum Mudurluklerince tum yapilan faaliyetlerin gortmtiilenmesi ve AFAD
Baskanhgi Basm ve Halkla Iliskiler Miisavirligine gonderilmesi saglanacaktir.

e) uAfet ve Acil Durum Miidurliikleri ilgili tum kurum ve kuruluslarla isbirligi icerisinde deprem
oncesi, sirasi ve sonrasinda yapilacak dogru davrams hareketleri ile ilgili egitim ve farkindahk
faaliyetleri diizenleyecektir.

f) 81 ilden aym anda canh gonintii alum ve aktanrm yapilacaktir. istanbul, Diizce, Erzincan, Van,
Izmir, Elazig, Afyonkarahisar, Kiitahya, Kayseri, Kahramanmara~ illerimizden canh baglantl
gereekle~tirilecek olup gerekli teknik altyapl ve haZlrhklan AFAD Ba~kanhgl Bilgi Sistemleri
ve Haberle~me Daire Ba~kanhgl koordinesinde yapdacaktlr.

g) AFAD Ba~kanhgl Bilgi Sistemleri ve Haberle~me Daire Ba~kanhgl ve Afet ve Acil Dururn
Yonetimi Daire Ba~kanhgl tarafmdan tatbikatm yapllacak oldugu giin tiim Tiirkiye'ye tatbikat
hakkmda bilgilendirme mesajl (SMS) atllacaktlr.

g) Tatbikatlll yaptlacak oldugu merkez ve tiim illerdeki Sivil toplurn kurulu~lan ile alakah
hususIar, Sivil Toplumla ili~kiler ve Akreditasyon Daire Ba~kanhgl tarafmdan koordine
edilecektir.

h) Tatbikatm yapllacak oldugu merkez ve tum illerdeki AFAD Goniilliileri ile ilgili hususlar
Farkmdahk ve Gonulluk Daire Ba~kanhgl tarafmdan koordine edilecektir.

1) Tatbikatlll tallltlmi arnaclyla kullallliacak baslh, sesli ve goriintiilii ileti~im materyallerin
tasanm, hazlrlanmasl, basm kurulu~lan ve kamuoyu ile payla~lml AFAD Ba~kanhgl Basm ve
Halkla ili~kiler Mii~avirligi koordinesinde, il Valiliklerince gereekle~tirilecektir.

i) Diyanet i~leri Ba~kanhgl il ve ilee miiftiiliiklerince, 11 KaSlm 2022 Cuma Namazlllda, Vaaz ve
Hutbe de Tatbikatm duyurulmasl saglanacakhr.

j) Tatbikatla ilgili uygulamaya esas genelge Miidahale Planlan ve Tatbikatlar Daire Ba~kanhgl
tarafmdan haZlrlanarak AFAD Ba~kanltgl birimlerine ve 81 il Valiligine dagltlml
yapllacaktIT.
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Taslak Giindem:

• Tatbikat Brifingi
• Saym lcisleri Bakammizm Konusrnasi (Tensipleri Halinde)
• Belirlenen illerle Canh Baglantilann Gerceklestirilmesi
• Saym Cumhurbaskamrmzm Mesaji (Tensipleri Halinde)
• Saat 18:57'de Tatbikatm Icrasi
• Dua ve Kapams

Afetlere Direncli toplum olusturulmasi, deprem anmda Cok-Kapan- Tutun davramsmm
benimsenmesi, deprem bittikten sonra tahliye siirecinin gerceklestirilmesi, verilen afet bilinci
egitimlerinin pekistirilmesi amaciyla gerceklesecek Deprem Am Tatbikatnun, yukanda belirtilen esaslar
dogrultusunda vali ve kaymakamlann koordinasyonunda gerekli tedbirlerin planlanmasi/almmast/takip
edilmesi uygulamalann hassasiyetle takip edilmesi, herhangi bir aksakliga sebebiyet verilmemesi
hususunda,

Geregini onemle rica ederim.

Siileyman SOYLU
Bakan

Dagitim:

81 il Valiliklerine

Bu beige. guvenli elektronik rrnza ile imzalanrmsur.
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