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115. Afet ve Acil Durum Tatbikat İş ve Eylemlerini Yapma 

İşin Amacı 

Bu işin amacı; afet ve acil durumlara yönelik olarak, tatbikatların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini 

sağlamaktadır.  

İşin Kapsamı 

Bu iş, afet ve acil durum hizmet birimlerinde görev alan teknik ve idari personeli ve tatbikatların uygulanması 

süreçlerini kapsamaktadır.  

İşin Yapılma Zamanı 

Bu iş, afet ve acil durum birimlerinde, olağan dönemde her bir afet türüne göre ayrı olarak yapılmaktadır.  

İş ile İlgili Tanımlar 

Tatbikat: Bir acil durum veya afet hâlinde yapılması planlanmış olan müdahale sürecinde yer alacak eylemlerin 

uygunluğunu, yeterliliğini ve güncelliğini mümkün olduğunca gerçeğe yakın koşullar altında ve bir senaryoya bağlı 

kalarak denemek amacıyla yapılan uygulamadır.  

Masa başı tatbikatı, uygulama tatbikat (işlevsel tatbikat) ve genel tatbikat (tam ölçekli tatbikat) olarak farklı düzeylerde 

icra edilebilirler. 

İşin Yapılma Süreçleri 

✓ Tatbikat öncesinde acil durum ve afet planlarının hazırlanması, 

✓ Tatbikat konusunun belirlenmesi, 

✓ Tatbikat senaryosunun hazırlanması, 

✓ Tatbikat katılımcılarının tespit edilmesi, 

✓ Rollerin dağıtılması, 

✓ Tatbikat esnasında kullanılacak olan değerlendirme kıstaslarının açık bir şekilde belirtilmesi, 

✓ Gerçeğe en yakın risk senaryosunun hazırlanması, 

✓ Katılımcılar için düşük riskli ve uygun fiziki çevrenin belirlenmesi, 

✓ Finansal kaynaklar ve yeterli lojistik desteğin sağlanması, 

✓ Tatbikatın uygulanması, 

✓ Tatbikat raporunun hazırlanması, 

✓ Depremlere yönelik tatbikatların hazırlanması ve uygulanması, 

✓ Sel ve su taşkınlarına yönelik tatbikatların hazırlanması ve uygulanması, 

✓ Yangınlara yönelik tatbikatların hazırlanması ve uygulanması, 

✓ Hortum ve fırtınalara yönelik tatbikatların hazırlanması ve uygulanması, 

✓ Toprak kayması ve kaya düşmesine yönelik tatbikatların hazırlanması ve uygulanması, 

✓ Çığ tehlikesine yönelik tatbikatların hazırlanması ve uygulanması, 

✓ Volkan patlamasına yönelik tatbikatların hazırlanması ve uygulanması, 

✓ Kuraklık ve kıtlık tehlikelerine karşı tatbikatların hazırlanması ve uygulanması,  

✓ KBRN tehlikelerine karşı tatbikatların hazırlanması ve uygulanması, 

✓ Endüstri ve taşımacılık kazalarına karşı tatbikatların hazırlanması ve uygulanması, 
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✓ Aşırı kalabalık ve kitlesel göçlere yönelik tatbikatların hazırlanması ve uygulanması. 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ Tatbikat kontrol listeleri kullanılır. 

✓ Görev dağılım formları kullanılır. 

✓ Tatbikatlar gerçeğe yakın olarak gerçekleştirilmelidir. 

✓ Tatbikatlarda ortaya çıkan eksiklikler not alınmalıdır.  

✓ Tatbikatlar tüm katılımcılar tarafından ciddiye alınmalıdır. 

Kullanılan Araç ve Gereçler 

✓ Tatbikat Kontrol listeleri 

✓ Haritalar ve krokiler 

✓ Yangın söndürme araçları 

✓ Kurtarma araçları 

İşin Riskleri 

Tatbikat Alanında Oluşabilecek Riskler Çalışanda Oluşabilecek Riskler 

✓ Tatbikat alanının yeterince güvenli olmaması, 

✓ Mahalle halkına daha önce bilgi 

verilmemesinden kaynaklı problemler 

✓ Kişisel zarar görme ve yaralanmalar görülmesi, 

 

 

  


