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100. Afet ve Acil Durumlarda Lojistik Hizmetleri  

İşin Amacı 

Afet ve acil durumlar nedeni ile ortaya çıkan her türlü ihtiyacın karşılanması amacı ile talep ve tedarik işlemlerinin 

yönetilmesidir. 

İşin Yapılma Zamanı 

Ani gelişen deprem, sel, fırtına, çığ, endüstriyel kazalar, patlamalar ile yavaş gelişen kuraklık, şiddetli soğuk-sıcak 

hava dalgaları, mülteci akını, sivil savaş gibi doğal veya insan kaynaklı afetler ile tüm acil durumlarda uygulanır. 

İş ile İlgili Tanımlar 

Lojistik: İhtiyaçların karşılaması üzerine; her türlü mal, hizmet ve bilgi transferinin temin edildikleri noktalardan 

tüketildikleri noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili, verimli bir şekilde planlanması ve 

uygulanmasıdır. 

İşin Yapılma Süreçleri 

✓ Afet planları kapsamında belirlenen bölgelerde ana depolar ile destek depolarının oluşturulması, 

✓ Lojistik depolarında bulunması gereken malzemelerin belirlenmesi, 

✓ Gerekli malzemelerin uygun miktarlarda stoklanması, 

✓ Stoklanan malzemelerinin periyodik kontrol ve bakımlarının yapılması, 

✓ Lojistik depolar arası ve afet bölgeleri arasında ulaşım güzergahlarının alternatifleriyle beraber 

haritalandırılması, 

✓ Tedarik zinciri kapsamında nakliye araçları ve araç yükleme planlarının oluşturulması, 

✓ Depolama maliyet hesapları ve anlık temin finansal kaynaklarının oluşturulması, 

✓ Afet bölgelerinde ön değerlendirme ve ihtiyaç tespit çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 

✓ Acil ihtiyaçların temin edilebilmesi için bölgede yer alan tedarikçi firmaların tespiti ve portföyün 

oluşturulması, 

✓ Afet bölgesinden alınan ihtiyaç tespiti listeleri doğrultusunda malzemelerin ve ekipmanları alana sevk 

edilmesi, 

✓ Sevk edilen malzemelerin ihtiyaçlar doğrultusunda ulaştığının kontrolü ve kayıt işlemleri, 

✓ Afet müdahalesinin sona erdirilmesinin ardından geriye teslim alınan malzemelerin kontrol, bakım ve sevk 

işlemlerinin yapılması , 

✓ Raf ömrünü doldurmuş veya kullanılamayacak durumda olan malzeme ve ekipmanların yenileri ile 

değiştirilmesi, 

✓ Afet sonrası, afete hazırlık ve müdahale birimiyle koordineli olarak yapılan planların işleyişini ve 

uygulanabilirliğini tespit etmek, değerlendirmek, raporlamaktır. 

İşi Gerçekleştirirken Kullanılan Yöntem, Teknikler ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ Lojistik depo yönetim kontrol listeleri kullanılır, 

✓ Malzeme ve ekipman kontrol listeleri kullanılır, 

✓ Depo giriş-çıkış kontrol listeleri kullanılır, 

✓ Depo stok kontrol listeleri kullanılır, 
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✓ Nakliye araçları kontrol listeleri kullanılır, 

✓ Transfer güzergâhları ve noktaları kontrol listeleri kullanılır,  

✓ Afet bölgesi ön değerlendirme kontrol listeleri kullanılır,  

✓ Afet bölgesi ihtiyaç belirleme kontrol listeleri kullanılır, 

✓ Afet bölgesine sevk ve denetim kontrol listeleri kullanılır, 

✓ Sonuç rapor değerlendirme kontrol listeleri kullanılır, 

✓ Maliyet hesaplama çizelgeleri kullanılır. 

Kullanılan Araç ve Gereçler 

✓ Kontrol listeleri 

✓ Çizelgeler 

İşin Riskleri 

Lojistikte Oluşabilecek Riskler Çalışanda Oluşabilecek Riskler 

✓ Afet bölgesine ulaşımda zorluklar 

✓ Nakliyede güvenlik sorunları 

✓ Depoların zarar görmesi 

✓ Nakliye esnasında malzeme ekipmanların 

bozulması veya kullanılamaz hale gelmesi 

✓ Şiddet görme 

✓ İş kazası 

 

  


