
ULUSAL DÜZEY DEPREM ANI ÇÖK-KAPAN-TUTUN TATBİKATI
ANTALYA il,i KEMER İLÇESİ UYGULAMA TALiMATI

Içişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma
vizyonu ile Türkiye'de yaşanabilecek her tiir ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev

aiacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte

çalışma kiiltiirtinü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek,
olası afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, toplumda farkındalık
oluşturmak gibi amaçlarla, 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıl dönümünde ulusal çapta tatbikat

diizenlenecektir.
Vatandaşlanmrza tatbikatın başladığını dulurmak amacıyla AFAD Başkanhğınca;

a. Tatbikaftan önce Haber Alma ve Yayma (HAY) Sisteminden bilgilendirme SMS'i
gönderilecek,

b. Tatbikat saatinde ise Haber Alma ve Yayma Sistemi iizerinden Hayati Uyarı Bildirimi
(CMAS) gönderilecek.

c. UYARI MESAJ METNİ $iirkçe): AIAD tatbikat bilgilendirmesidiı. Şu anda tiim

ülkede Deprem An, Çök-Kapaı-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.

d. UYARI MESAJ METNİ (İngilizce): This is an AFAD earthquake drill announcement.

At the moment drop-cover-hold on drill of moment of earthquake is being carried out all over the

corıntry.

İlçemizde tatbikata katılanlar, sosyal medyada tatbikata ilişkin paylaşımlar için
#ÇökKapınTutun etiketinin kullanımı sağlanacaktır.

Tiim tilkede olduğu gibi İlçemizde de halkrmızın katılımı ile öğıenci yurdu, konut, işyeri, apartman-

site gibi halka açık, kamu veya özel kuruluşlara ait uygun yerleıde, Çök-Kapan-Tutun hareketi, !!.§gg
2022 Cunartesi eünü saat 18:57'de yapılacak olup; başkanlığımda Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında

İlçemiz protokolü ile beraber söz konusu tatbikat gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda;

Kemer Kaymakamlı$ (İlçe Yazı İşleri Müıiürlüğü)
a) İlçemizde yapılacak olan tatbikatın genel koordinasyonunun sağlanması,

b) Uygulama Talimatın alındığı tarihten itibaren sosyal medya, TV, yazrlı basın aracılığıyla kamu spotlannm

yayınlanması, afiş ve broşiirler ile tatbikatın tanıtılması ve farkmdalığın artrnlması çalışmalannın
yapılması,

c) ilçede bulunan tiim Sivil Toplum Kuruluşlaıının tatbikata davet edilmesi ve katılım sağlayan STK

bilgilerinin ve katılımcı sayrlaıının 14 Kasım 2022 tarihine kadar Valiliğimize (İ1 Afet ve Acil Durum

Müdiirlüğü) bildirilmesi ve aynca, (antalyaaadym@afad.gov.tr) elektronik posta adresine e-mail olarak

gönderilmesinin sağlanması,

d) Tatbikat Uygulama Talimatmm, ilçedeki tiim kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi, muhtarlara

dul.urulmasının sağlanmasr,

e) Afet ve Acil Durumlar ile ilgili demeklere ulaşılmak suretiyle, tatbikata katılımlarrnrn sağlanması,

fl Tatbikat anında Sesli Bildirim/Anons için kullanılacak medya dosyasi

https://heybe.afad.gov.trlpscoreidownloadlink?shorturl=222466a0 linkinden indirilebilecek.

-Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sisterrine bağlı camilerimizden sesli bildirim

yapılacak.
-TRT radyo yayrnlarında, tatbikata ait bilgilendirme anonsu otomatik olacak şekilde yayınlancak.

-AN6NS İçBnİĞİ: AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tiim ülkede Deprem An, Çök-
Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.



Kemer Kaymakamlığı (Özel Katem)
a) İlçemiz protokoliinde bulunan kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin, Siyasi Partilerin, Sendikalann ve

Demeklerin tatbikat hakkmda bilgilendirilerek 12 Kasım 2022 Cumartesi eünü saıt 18:57'de yapılacak
tatbikat için Kemer İlçe Jandarma Komutanlığına davet edilmesi,

Kemer Belediye Başkanlığı
a) Tatbikat hakkrnda bilgilendirmenin, anons sistemi ile mahalle sakinlerine, 09 Kasım - 12 Kasım tarihleri

arasında, belirli aralıklarla " 12 Kasım 2022 tarihinde saat 18:57'de, tüm Türkiye'de aynr anda "Çök
- Kapan - Tutun" deprem anı tatbikatı yapılacaktır." şeklinde ilan edilerek duyurulması,

b) Site sakinlerine, site yöneticilerine tatbikatın duyurulması ve bulunduklan yerde tatbikata katılımlarrnrn
sağlanması,

c) Tatbikat alanında ses - yayın cihazlannın kurularak, çalışır hale getirilmesi,

d) Tatbikat anında Sesli Bildirim./Anons için kullanılacak medya dosyası

https://heybe.afad.gov.trlpscoreidownloadlink?shortur|:222466a0 linkinden indirilebilecek.
-Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerimizden sesli bildirim
yapılacak.
-TRT radyo yayınlarrnda, tatbikata ait bilgilendirme anonsu otomatik olacak şekilde yayınlancak.
_ANoNs İÇnnİĞİ: AFAD Tatbikat bitgilendirmesidir. Şu anda ti,im ülkede Deprem Anı, Çök-

Kapan-Tutun Tatbikao yapılmaktadır.

İlçe Jandarma Komutanhğı
a) Askeri birliklerde ve lojmanlarda tatbikatın uygulanmasının sağlanması,

b) Tatbikat saatinde güvenlik ve trafik hizmetlerini aksatmayacak şekilde peısonelin bulunduklan yerde

tatbikata katılımın sağlanması,

c) Tatbikatın gerçekleştirileceği giiııı (12 Kasım 2022) tatbikata katılım sağlayacak olan kurumlara aİt ıesmi

araçlann ve personele ait özel araçlann, tatbikat alanına girişleri sırasında kolaylık sağlanması.

d) Tatbikat alanrnda JAK'a ait 1 aracın, malzeme ve techizatlan ile beraber sergilenmesi.

e) Tatbikat-sergi alanının diizenlenmesi, temizliğİnİn sağlanması ve katılrmcı kurum araçlannın

yerleşkesinin belirlenmesi,

İlçe Emniyet Müdürlüğü
a) Kemer ilçe Jandarma Komutanlığınd4 tatbikat günü gerekli güvenlik ve trafik önlemlerinin alınması,

b) Tatbikat saatinde, güvenlik ve trafik himıetlerini aksatmayacak şekilde personelin bulundukları yerde

tatbikata katılımın sağlanması,

c) Tatbikat alanında yeterince aracın malzeme ve techizatları ile birlikte sergilenmesinin sağlanması,

itçe Müftüıüğü
a) İlçemizde yapılacak tatbikatın bitiminde, İlçe Müftiisü tarafından, ülkemizde meydana gelen tiim

afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında dua edilmesi,

b) İlçe müftiilüğümüzce, 1l Kasım 2022 Günü Cuma Namazında, Vaaz ve Hutbede Tatbikatın

duyurulmasının sağlanması.

c) Tatbikat anlnda Sesli Bildirim/Anons için kullanılacak medya dosyası

https://heybe.afad.gov.trlpscore/downloadlink?shorlıır|,:222466a0 linkinden indirilebilecek.

-Belediyelerin anons sistemleri ve merkezi ezan sistemine bağlı camilerimizden sesli

bildirim yapılacaktır.
-ANoNs iÇtnİĞİ; AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tiim ülkede Deprem Anr,

Çök- Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
a) Tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumlarında tatbikatın uygulanması,

b) İlçemizdeki tiim okul yöneticileri ve öğetmenlerin tatbikat hakkında bilgilendirilmesi, öğetmenler
tarafindan Çök-Kapan-Tutun hareketinin öğrencilere anlatılaıak 1 1 Kasım 2022 Cuma gi,inü

sınıflannda uygulatllmasl ve tatbikat saatinde ttim öğrencilerin aileleriyle birlikte, evlerinde tatbikata

katılmaya davet edilmesi,
c) MEB-AKUB ekip üyelerinin, tatbikat alanında katılımının sağlanması,

İlçe Sağlık Müdürlüğü
a) Tatbikat saatinde, sağlık hizmeti sunan kuıum ve kuruluşlann hizmetlerini aksatınayacak şekilde

bulunduklan yerde tatbikata katılımlarınrn sağlanmasr,

b) UMKE tarafından, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında 1 aracın malzeme ve teçhizatları ile birlikte
sergilenmesi,

c) Olası acil durumlarda müdahale edebilmek amacıyla, alanda 1 12 Acil Ambulansının hazır

bulundurulmasının sağlanmasr,

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
a) Tiim öğenci yurtlannda ve gençlik merkezlerinde tatbikatın uygulanmasının sağlanması,

İtfaiye Dairesi Başkanlı$ (Antalya Büyü§ehir Belediyesi)

a) Tatbikat saatinde, müdahale hizmetlerini aksatmayacak bir şekİlde bulunduklan yerde tatbikata

katılımın sağlanması,

b) itfaiye tarafindaı Kemer ilçe Jandarma Komutanlığında 1 aracın malzeme ve teçhizatlan ile biılikte

sergilenmesi,

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlan
a) Tiim Kamu Kurum ve Kuruluş lojmanlannda tatbikatın uygulanmasınrn sağlanmasr,

b) Tatbikat ile ilgili (Çök _ Kapan - Tutun) videoya ve görsellere (antalya.afad,gov.tr) adresinden

ulaşılabilir.

kemer Esnaf ve sanatkirlar odası
a) iiçemizdeki Esnaf ve Sanatkarlar Odasrna kaytlı üyelere tatbikatın dulurulması ve tatbikata

katılımlannın sağlanması,

CK Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Kemer Yöneticiliği

a) Kemer İlçe Jandarma Komutanhğında yapılacak çalışmalar için AG ve OG enerji temini sağlanması

ve tatbikat siiresince hazır ekip bulundurulmasının sağlanmasr,

b) Tatbikat esnasında enerji kesintilerine karşl yeterii güçte jeneratör bulundurulması,

Antalya Ticaret Odası Kemer Temsilciliği
a) Ticaret odasrna bağlı kuruluşlanıı,/özel tesis ve işletmelerin bitgilendirilerek, iiıretimi aksatmayacak

şekilde bulundukları yerde tatbikata katrlımlannın sağlanması,

Hüseyin

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Kaymaakm


