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1-GİRİŞ 

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun ve 08.09.2015 tarih ve 19499 sayılı Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve 

Afet Yönetimi ve Karar Destek Sisteminin (AYDES) Uygulamaya Alınmasına Dair Genelgeye 

istinaden; 

 

  Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 10.10.2019 

tarihinde saat 10:00 da yerel düzey “İl Düzeyi Saha Tatbikatı” icra edilmiştir. Saha 

Tatbikatına; Valimiz Sayın Aziz YILDIRIM, Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı, Servis Koordinatörü Vali Yardımcıları, Valilik Yardımcı Birimleri, 

Marmaraereğlisi Kaymakamı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Marmaraereğlisi 

Belediye Başkanı, (İAADKK) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri, 26 Hizmet 

Grubu Yöneticisi, Destek Çözüm Ortakları, Sahil Güvenlik Birimleri, İlçe birimleri 

(Kaymakamlık, Belediye, Emniyet, Jandarma) ve bölgede faaliyet gösteren kritik öneme haiz 

enerji tesislerinin acil müdahale ekipleri (Toplam 350) katılım sağlamıştır.   

2-AMAÇ 

TAMP- Tekirdağ İl Düzeyi Saha tatbikatının amacı; Hizmet gruplarının operasyon 

kapasitesini artırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında afet ve acil durumlara 

yönelik işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek ve  hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde 

yerine getirilmesini sağlamak, afet öncesi hazırlık çalışmalarını gözden geçirmek, müdahale 

planlarının uygulamadaki eksiklerini tespit etmek ve operasyon planlarının uygulanabilirliğini 

artırmaktır.  
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3-TATBİKAT UYGULAMA TALİMATI 

 TAMP- Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı kapsamında görev verilen kamu kurum ve 

kuruluşları, özel sektör ve STK lar arasında, afet ve acil durumlara yönelik işbirliği ve 

koordinasyonu geliştirmek, hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini 

sağlamak amacıyla, 10 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00’ da BOTAŞ LNG İşletme 

Müdürlüğünde "Tekirdağ-2019 İl Düzeyi Saha Tatbikatı" icra edileceği resmi yazı ile kurum 

ve kuruluşlara bildirilmiştir. 

Bu kapsamda TAMP Tekirdağ-2019 İl Düzeyi Saha Tatbikatı Uygulama Esasları;  

1- İAADKK üyeleri ve hizmet grubu yöneticilerinin bizzat katılım sağlaması,  

2- Tatbikatın senaryoya ve iş akışına uygun olarak icra edilmesi, 

3- Tatbikatın saha uygulamaları Operasyon Servisinde bulunan Arama-Kurtarma, Yangın, 

Tahliye, KBRN, Güvenlik, Sağlık, Haberleşme, Tahliye, Hasar Tespit, Barınma, Beslenme 

Psikososyal, Defin hizmet grupları ile bölgedeki enerji tesisleri tarafından gerçekleştirilmesi, 

4- Tatbikat salonunda İAADKK üyeleri, Yardımcı Birimler, İlçe İhbar Masası, sahada 

görevli olmayan hizmet grubu yöneticileri ve AYDES kullanıcılarının bulunması,   

5- Her hizmet grubu tarafından iş akışına göre tatbikatın başlangıcında ve sonunda 

raporlama AYDES sistemi üzerinde talep ve talebe cevap verme işlemlerinin yapılması,  

6- Tatbikat salonunun BOTAŞ tarafından hazırlanması,  
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7- Haberleşme sistemlerinin (faks, telefon, internet) Haberleşme Hizmet Grubu tarafından 

sağlanması, 

8- Sahadan canlı görüntü aktarılması işlemi AFAD koordinesinde sağlanacağından, 

senaryoya göre canlı bağlantı yapılacak birimlerin tatbikat öncesinde AFAD ile irtibat 

sağlaması, 

9- BOTAŞ İşletme Müdürlüğü bahçesinde mobil koordinasyon merkezi, örnek barınma, 

beslenme, haberleşme, defin ve psikososyal tesislerinin sorumlu hizmet grupları tarafından 

oluşturulması,    

10- Tatbikata katılan personelin iaşesinin, beslenme hizmet grubu tarafından karşılanması,   

11- Tatbikata katılacak görevli personelin ulaşımları kendi kurumlarınca karşılanması,  

12- Bu çerçevede tatbikatla ilgili görevli kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli ön 

hazırlıkların yapılması, tatbikatın icrası ile ilgili işlemlerin titizlikle yürütülmesi, 

Olarak belirlenmiştir. 

4- TATBİKAT ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI 

 Tatbikatın daha verimli ve arzu edilen şekilde uygulanabilmesi amacıyla Tatbikat 

öncesinde hazırlık toplantıları ve masabaşı tatbikatı icra edilmiştir. 

 

11 İlçe Kaymakamlığı AFAD irtibat sorumluları 
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5- TATBİKAT İŞ AKIŞI 

TEKİRDAĞ-2019 

İL DÜZEYİ SAHA TATBİKATI İŞ AKIŞI  (10.10.2019) 

 

SAAT OLAY SORUMLU 

10.00 Marmara Denizinde deprem meydana gelmiştir. AFAD 

10.05 İl Müdürüne AFAD’ tan alınan bilginin iletilmesi Nöbetçi Memur 

10.07 Sayın Valimize, İl Müdürü tarafından deprem bilgisinin aktarılması İl Müdürü 

10.10 
Sayın Valimizin talimatı ile kurumlar tarafından keşif yapılması, bilgi 

toplanması ve İl AADYM paylaşılması 

Belediye, Emniyet, 

Jandarma -Zabıta 

10.20 
Marmaraereğlisi ilçesinde İhbar masasının kurulması, saha ekiplerinden 

ilk bilgilerin alınması  
Bilgi Yönetimi HG 

10.25 

Sayın Valimizin talimatı ile İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon 

Kurulu ve hizmet gruplarının Marmaraereğlisi ilçesinde konuşlanması 

talimatının iletilmesi,  

Bilgi Yönetimi HG 

10.30 
Koordinasyon kurulu ve hizmet gruplarının Marmaraereğlisi ilçesinde 

toplanması, 
İAADKK 

10.40 
Hizmet gruplarından ilk durum bilgilerinin alınarak İAADK Kuruluna 

sunulması, AFAD Başkanlığa ve basın sözcüsüne gönderilmesi 
26 hizmet grubu 

10.43 İhbar masası tarafından yıkılan bina adres bilgilerinin kurula sunulması Jandarma Ekibi 

10.45 Arama Kurtarma Ekibinin çalışmalarına canlı bağlantı Arama Kurt. HG 

10.55 
UMKE ekibinin çalışmalarına canlı bağlantı  

1 yaralının hastaneye sevki canlı bağlantı 
Sağlık HG 

11.30 İhbar masası tarafından enerji tesislerine ait ilk bilgilerin aktarılması Kaymakamlık Tem. 

11.35 Likit Kimya’da KBRN vakası 5 dakika canlı bağlantı  Botaş Temsilcisi 

11.40 Marmara Depoculuk (Deniz Kirliliği) canlı bağlantı M.Depo Temsilcisi 

11.45 BOTAŞ dolum tesislerindeki yangına müdahale canlı bağlantı  Opet Temsilcisi 

11.50 Opet (Tanker yangını) 5 dakika canlı bağlantı Bütangaz temsilcisi 

11.55 Bütangaz (Dolum adası yangını) 5 dakika canlı bağlantı Likit kimya temsilcisi 

12.00 Okul Tahliye ve Yangına müdahale itfaiye ekibi canlı bağlantı Yangın HG. 

12.05 550 vatandaşın bölgeden tahliye edilmesi canlı bağlantı Tahliye HG 

12.10 Hastanelerdeki yaralıların son durum canlı bağlantı Sağlık HG 

12.15 Vefat edenlerin defin işlemleri canlı bağlantı Defin HG 

12.27 Hasar tespit çalışmalarının izlenmesi Hasar Tespit HG 

12.32 Barınma tesislerinin son durumu canlı bağlantı Barınma HG 

12.42 Beslenme hizmetlerinin sunumu canlı bağlantı Beslenme HG 

12.50 Psikososyal destek hizmetlerinin sunumu canlı bağlantı Psikososyal HG 

01.00 
İkinci durum raporunun hazırlanması ve AFAD Başkanlığına 

gönderilmesi 
Bilgi Yönetimi HG 

01.15 İAADKK tarafından Son Değerlendirmeler ve kapanış İl Müdürü 

01.30 
BOTAŞ tesislerinde kurulan örnek Barınma, Beslenme alanı, Sağlık 

çadırı, Koordinasyon merkezi, haberleşme araçlarının tanıtılması 
Komisyon  
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5-TATBİKAT SENARYOSU 

10 Ekim 2019 tarihinde saat (10:00) da İlimizde bir deprem meydana gelmiştir. 

Sarsıntı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde elektriklerin 

kesildiği ve jeneratörün otomatik olarak devreye girdiği. Nöbetçi Enformasyon 

Memurunun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezindeki haberleşme sistemlerini kontrol 

ettiği ve sabit uydu telefonu ile telsiz sistemlerinin çalışır durumda olduğu anlaşılmıştır. 

Nöbetçi enformasyon memuru Çok İvedi olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürüne 
ulaşmış ve talimatlarını almıştır. 

 

İl müdürü tarafından Sayın Vali ve Vali Yardımcısı bilgilendirilmiş ve talimatları alınmıştır. 

Alınan talimatlar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine bildirilmiş ve hızlı bir şekilde tüm 

personelin görevlerinin başına intikal etmeleri talimatı verilmiştir. 

Saat : 10:05 Nöbetçi Enformasyon Memuru: 

Nöbetçi Enformasyon Memuru tarafından İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı uydu telefonu ile aranmış ve depremin nerede meydana geldiği ve deprem hakkında 
alınan ilk bilgileri İl Afet ve Acil Durum Müdürüne aktarmıştır. 

(10 Ekim 2019 tarihinde saat 10:00 da Marmaraereğlisi İlçesinde Marmara denizi 23 km 

açıklarında, 30 saniye süreli 6.9 (mg) büyüklüğünde, yerin 9 km derinliğinde bir deprem 

meydana gelmiştir.) 
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Saat : 10:15 Valimiz Sayın Aziz YILDIRIM: Başta Afet ve Acil Durum Yönetiminden 

sorumlu Vali Yardımcısı olmak üzere, İl Afet ve Acil Durum Müdürü, İl Emniyet Müdürü, İl 
Jandarma Komutanı ve İl Sağlık Müdürüne talimatlarını vermiştir. 

 

Sayın Valimizin 1. Talimatı: ” Afet Yönetim Merkezini Marmaraereğlisi İlçemizde 

kuracağız. Sizler hızlı bir şekilde afet bölgesine hareket ediniz, personellerinizi teyakkuz haline 

geçiriniz ve tüm ilçe merkezleri ve mahallelerde (Emniyet, Jandarma, AFAD, Zabıta, Sağlık,) 

keşif yaptırınız ve ilk toplanan bilgileri “İlk Durum Raporu” olarak, İl Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Merkezine (İAADYM) gönderiniz.” 
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Tekirdağ Afet Müdahale Planında (TAMP-Tekirdağ) görevli tüm Yerel Düzey Hizmet 
Gruplarının Marmaraereğlisi ilçesine intikal ederek gerekli müdahale, kurtarma ve iyileştirme 
çalışmalarına ivedilikle başlamaları, 

 (Depremin Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelmesi nedeniyle, İAADYM nin 
Marmaraereğlisi İlçesinde toplanması talimatının verilmesi.) 

Sayın Valimizin 2. Talimatı; “İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Servis 

Koordinatörleri (TAMP-Tekirdağ Planında Görevli Vali Yardımcıları), Valilik Yardımcı 

Birimleri, (Basın, Hukuk, İrtibat ve Güvenlik) Marmaraereğlisi BOTAŞ LNG tesislerinde 

kurulan İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine (İAADYM) intikal etsinler, Araç 

bulamayanlar emniyet, jandarma, kamu ve belediye araçlarından yardım istesinler.” 

Sayın Valimizin talimatının AYDES veya çalışan iletişim sistemleri üzerinden TAMP-
Tekirdağ planındaki görevlilere (kısa mesaj) olarak iletilmesi, 

Sayın Valimizin 3. Talimatı; “Marmaraereğlisi Kaymakamlığına haber verin Kaymakam bey, 

Belediye Başkanı, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Sağlık Müdürü ivedi 
bir şekilde Afet Yönetim Merkezine intikal etsinler.” 

Saat : 10:20 Valimiz Sayın Aziz YILDIRIM tarafından basınla ilk bilgilerin paylaşılması 
(Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce hazırlanacaktır.) 

 

Saat : 10:30 İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri, Hizmet Servis 

Koordinatörleri, Hizmet Grubu Yöneticileri ve Valilik Yardımcı Birimleri BOTAŞ’ta kurulan 

İAADYM de Sayın Valimizin Başkanlığında toplanmışlardır. 

İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi (İAADYM) nin asayiş ve güvenliği için gerekli 

tedbirler Valilik Güvenlik Sorumlusu (Polis Memuru) Muammer DİRLİK koordinasyonunda 
alınmış ve İAADYM nin giriş ve çıkışları kontrol altında tutulmaktadır. 

Bilgi Yönetimi, Değerlendirme ve İzleme Hizmet Grubu: Koordinasyonunda BOTAŞ 

Tesislerinde 5 kişilik “ İhbar Masası” (AFAD-Kaymakamlık-Emniyet-Jandarma-Belediye) 
kurulmuştur. İhbar masasının iletişim numarasının 0 (282) 651 57 00 olarak belirlenmiştir.  
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Saat : 10:40 “İlk Afet Durum Raporu” Enformasyon Memuru tarafından İl Afet ve Acil 
Durum Koordinasyon Kuruluna arz edilmesi, 

“ Sayın Valim Bölgemizde saha keşif ekiplerinin yaptığı inceleme ve gözlem neticesinde ve 

“112 Acil Çağrı Merkezi’nden alınan ilk bilgilere göre; 10 ilçemizden şu an itibari ile herhangi 

bir can kaybının bildirilmediği, bazı eski yapılarda derin çatlakların oluştuğu, bazı 

vatandaşlarımızın da panik nedeniyle kaçarken yaralandığı, elektrik tellerinin koptuğu, su ve 

kanalizasyon hatlarında patlaklar oluştuğu, ancak depremin en çok Marmaraereğlisi ilçesinde 

hissedildiği ve etkili olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

Marmaraereğlisi ilçemizde, konutların ve altyapı tesislerinin ağır hasar gördüğü, enerji 

tesislerinde hasarlar meydana geldiği, hasarlara bağlı olarak yangın ve kimyasal sızıntıların 

oluştuğu, elektrik ve haberleşme sistemlerinin hasar gördüğü ve köylerdeki bazı ahırların 

yıkıldığı ve hayvan teleflerinin olduğu bilgisi alınmıştır. 

Arz ederim.” 
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Saat : 11:00 Sayın Valimizin 4. Talimatı; İAADKK Üyelerine, “ İlçe merkezleri ve 

Mahalleleri kapsayacak şekilde sahadan ve kurumlarınızdan bilgi isteyin, ne durumdayız? 

Nerede ne var? Ne yok? Nerede ne olmuş? Sahadan çok acil bilgi istiyorum. Hangi ilçemiz 

ne durumda?, yardıma ihtiyacı olan var mı? “ Afet Durum Raporu” hazırlayarak getirin bir 

bakalım. Bundan sonra da her saat başı sahadan bilgi alarak Koordinasyon Kurulu ile 

paylaşalım,” 

Saat : 11:00 Sayın Valimizin İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile 
irtibat kurması, afet bölgesi ile ilgili genel bilgi vermesi ve 1. destek illerden Arama ve 

Kurtarma çalışmaları için destek talebinde bulunması, (İAADYM tarafından mesaj formu 
ile talep yapılacaktır.) 

Diğer taraftan Sayın Valimiz Garnizon Komutanlığı temsilcisine; Askeri birliklerden arama 
ve kurtarma çalışmalarına katılmak, asayiş ve güvenlik birimlerine yardımcı olmak üzere 
askeri destek talebini iletmiştir. 

Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanına; Büyükşehir ve İlçe belediyelerinin teyakkuza 

geçirilmesi ve afet ve acil durum faaliyetlerine etkin bir şekilde katılım sağlanarak Hizmet 

gruplarına yoğun bir şekilde destek sağlamalarını istemiştir. 

Saat 11:10 Sayın Valimizin 5. Talimatı; İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürüne; 

“Vatandaşlarımıza uyarı yapalım. Hasarlı binalara, Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü “Hasar 

Tespit Ekipleri” tarafından hasar tespiti yapılmadan evlerine girmesinler. “Afet Toplanma 

Alanları” na gitsinler. AFAD ve Valiliğimiz tarafından yapılacak açıklamaları takip etsinler. 

Emniyet, Jandarma ve Zabıta Müdürlüğüne ait devriye görevi yapan araçlardan, Belediye 
Başkanlığına ait anons sistemi, cami hoparlörleri ve yerel radyo istasyonlarından, sosyal 
medya hesaplarından uyarı yapalım.” 
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Sayın Valimizin talimatı enformasyon memuru tarafından (Afet ve Acil Durum 

Koordinasyon Kurulu Kararı) telsiz talimatı olarak Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve 
Belediye Başkanlığına iletilmiştir. 

Saat 11:15 İhbar masasına gelen bilgilerin İAADKK paylaşılması, 

Jandarma saha keşif ekipleri tarafından yapılan ihbarda; 

Yenice mevkiinde 10 adet yazlık evin ağır hasar alarak yıkıldığı, çevrede enkaz altında kalan 

insanların bulunduğu vatandaşların kendi imkânları ile enkaza müdahale ettikleri bildirmiştir. 

 

Saat : 11:20 Koordinasyon Kurulunun Talimatları; 

Arama ve Kurtarma Hizmet Grubuna, Yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmalarını 

yürütmek, ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, araç gereç ve malzeme tespitini yapmak ve 

temin etmek, arama ve kurtarma ekiplerini afet bölgesine yönlendirmek ve koordinasyonu 

sağlamak, Kurum/kuruluş hizmet binaları, enkaz haline gelen diğer binalar, tesisler vb. yerlerde 

arama ve kurtarma çalışmalarını İAADKK talimatları doğrultusunda ve öncelik sırasına göre 

yapmak üzere olay yerlerine intikal etmeleri talimatı verilmiştir. 

 

Sağlık Hizmet Grubuna; Mobil ve sahra hastanelerinin hazır bulundurulması ve acil durum 

ekipmanlarıyla donatılması, Afet bölgesine yeterli personel ile araç gereç ve malzemeyi 

göndermesi, sağlıkla ilgili olayları sevk ve idare etmesi, Afet bölgesinde triaj, ilkyardım, acil 

tıbbi yardım yapılması, hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisinin yapılması, Salgın 

hastalıklara karşı gerekli tedbirlerin alınması,  
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Salgın hastalıklar açısından çevresel ve suya bağlı risk faktörlerinin önlenmesi için kurumların 

koordinasyonunu sağlaması, resmi yaralı ve vefat sayısının belirlenmesi ve İAADKK 

bildirilmesi talimatı verilmiştir. 

 

Arama Kurtarma Hizmet Grubu ile Sağlık Hizmet Grubunun ortak kurtarma çalışmaları 
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 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

Yangın Hizmet Grubuna; “Deprem nedeniyle meydana gelen yangın olaylarına acilen 

müdahale ediniz, yangınları kontrol altına alınız, yangınların meydana geldiği mahallerde 

arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütünüz, meydana gelmesi muhtemel ikincil afet 

durumlarına yönelik gereken tedbirleri alınız. Tehlikeli maddeler kapsamında gerekli 

koordinasyonu sağlayın, mahsur kalanları kurtararak 112 ekiplerine teslim ediniz.” talimatı 

verilmiştir.  

 

Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubuna; Afet bölgelerine giden yolların açık bulundurulması, 

görevli olmayan araçların afet bölgesine sokulmaması, AVM, kapalı çarşı, bankalar, 

kuyumcular v.b. kritik yerlerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, güvenlik ve asayiş 

tedbirlerinin arttırılması talimatı verilmiştir. 

 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu tarafından mevcut durum ve şu ana kadar yapılan çalışmalar 

ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması (3 kurtarma -

24 personel- ve 2 UMKE ekibi) Yenice Mevkiinde yıkılan binaların enkazında sürdürülen 

arama faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla bir adet vinç, 1 adet kamyon ve güvenlik için 

ekip talebinde bulunmuştur 

 

 
 
 
Sağlık Hizmet Grubu mevcut durum ve şu ana kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra 
yapılacak çalışmalarla ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması 

Koordinasyon Kurulu Arama ve Kurtarma Hizmet Grubunun iş makinesi talebini Teknik 

Destek ve İkmal Hizmet Grubu yöneticisine, vincin ivedilikle temin edilmesi, arama kurtarma 

çalışması yapılan bina ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin alınması talimatı verilmiştir. 

 
 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

Saat : 11:30 Marmaraereğlisi Kaymakamlığı tarafından bölgede faaliyet gösteren enerji 

tesisleri ile irtibat sağlanmış ve ilk durum tespitleri yapılmıştır. 

 

Bölgede Faaliyet Gösteren Tesislerinden Toplanan Bilgilere Göre; 

LİKİT KİMYA (KBRN VAKASI)  

 

Deprem sebebiyle Likit Kimya Tesislerindeki dolum tankının ürün çıkış vanasında çatlak 

meydana gelmiş ve dayk içi kimyasal ile dolmuştur. Kimyasal sızıntıya karşı ilk müdahale firma 

tarafından gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda dış dökülme alanları için bariyer hazırlanacak ve 

KBRN Hizmet Grubu ekipleri tarafından kimyasal madde ölçümleri gerçekleştirilecektir.

 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

MARMARA DEPOCULUK (DENİZDE KİRLİLİĞİ)   
 

Deprem sebebiyle taşıma hatlarında hasar meydana gelmiş ve denize motorin sızıntısı olmuştur. 

Öncelikle firma tarafından akışın durdurulması amacıyla vana grupları kapatılmıştır. Anlaşmalı 

Acil Müdahale hizmeti veren kuruluş olay yerine davet edilmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik 

Komutanlığı bilgilendirilmiş olup, denizden ve havadan gerekli destek ve müdahaleye 

başlanmıştır. Acil Müdahale Ekibinin intikali sonrasında tesis ile koordineli şekilde tekne ve 

botlar yardımıyla akıntı ve rüzgar yönü dikkate alınarak bariyer konfigürasyonu belirlenip 

döküntünün yayılımı durdurulacaktır. 

 
 

Senaryo Gereği Marmara Depoculuk İşletmesinde meydana gelen yangına Sahil Güvenlik 

Ekiplerimiz Denizden ve Havadan müdahale ediyorlar. 

 
 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

BOTAŞ (YANGIN)  
 

Deprem sebebiyle BOTAŞ LNG boşaltım boru hattında yarılma sonucu patlak oluşmuş ve LNG 

kaçağı sonucu yangın başlamıştır. Ardından iskele boşaltım hattı LNG ve gaz motorize vanaları 

kapatılarak, BOTAŞ itfaiye personeli müdahaleye başlamıştır. Olay sırasında denize düşen bir 

adet operatör sahil güvenlik helikopteri ile kurtarılarak BOTAŞ tesisleri içinde hazır bekleyen 

112 ekiplerine teslim edilmiştir. 

 

Senaryo Gereği BOTAŞ LNG İşletmesinde meydana gelen yangına Sahil Güvenlik 

Ekiplerimiz Denizden ve Havadan müdahale ediyorlar. 

 

 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

OPET (TANKER YANGINI)   

Deprem sebebiyle; OPET firması park Sahasında park halindeki bir tankerin el frenini çekmeyi 

unutmuş olması nedeniyle,  sarsıntı sonucu park halindeki tanker hareket etmiş ve başka bir 

tankerin yakıt deposuna çarpması neticesinde sızıntı ve yangın meydana gelmiştir. OPET 

itfaiye birimi yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirmeye başlamış ve Yangın Hizmet Grubundan 

ilave destek talebinde bulunmuştur. Yangın Hizmet Grubu yangına müdahale etmiştir. 

 
 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

BÜTANGAZ (DOLUM ADASI YANGINI)   

 

Deprem sebebiyle Bütangaz firması dolum peronundaki araç kontrolsüz olarak hareket ederek 

yükleme kolunu kırmıştır. Kırılma sonucu gaz sızıntısı başlamıştır. Yayılan gazın alev 

almasıyla yangını meydana gelmiştir. Yangına ilk müdahale firma acil müdahale ekipleri 

tarafından yapılacaktır. 

 

Saat:11.35 İhbar masasına gelen bilgilerin İAADKK paylaşılması  

Emniyet Müdürlüğü Saha Keşif Ekibi, ihbar masasına telsizle ulaşmış, Marmaraereğlisi 

ilçemizin, İstanbul ili ile bağlantısını sağlayan karayolunun Sultanköy mevkinde heyelan 

nedeniyle ağır hasar oluştuğu ve ulaşımın durduğu bilgisini iletmiştir. 

 

Ulaşım ve Alt Yapı Hizmet Grubu tarafından mevcut durum ve şu ana kadar yapılan çalışmalar 
ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması, 

İhbar masasına gelen bilgilerin İAADKK paylaşılması,  

 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

“Jandarma saha ekipleri ihbar masasına telsizle ulaşarak Marmaraereğlisi Meslek 

Yüksekokulunda hasar meydana geldiği, öğrencilerin tahliye edildiği ancak merdivenlerin 

hasar görmesi sebebiyle 5 öğrencinin binanın üst katlarında mahsur kaldığı, 3 öğrencinin 

tahliye esnasında yaralandığı 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü bilgisi alınmıştır.” 

 

İAADKK; Yangın Hizmet Grubuna mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için okula 

merdivenli araç gönderilmesi talimatını vermiştir. 

Yangın Hizmet Grubu tarafından mevcut durum ve şu ana kadar yapılan çalışmalar ve bundan 

sonra yapılacak çalışmalarla ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması, 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

Sağlık Hizmet Grubu mevcut durum ve şu ana kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra 

yapılacak çalışmalarla ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması, 
 

“Marmaraereğlisi İlçesi Devlet Hastanesi Baştabibi tarafından ihbar masası aranarak, hastane 
binasının depremde ağır hasar gördüğü, kullanılamaz halde olduğu, içerideki hastaların acilen 

diğer hastanelere sevk edilmesi gerektiği, yaralanan birçok vatandaşın hastanelere başvurduğu 
bildirilmiştir.” 

 

İAADKK Sağlık Hizmet grubuna seyyar hastane kurulması, ayrıca yatan hastalardan diğer 

hastanelere sevki gerekenler için yeterli sayıda ambulans, personel ve tıbbı cihaz takviyesi 

yapılarak sağlık hizmetlerinin aksaksız yürütülmesi, gerek duyulması halinde İlimizdeki özel 

ve üniversite hastanesinden destek istenilmesi talimatını vermiştir. 

 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

Saat 11:45 

  Hasar Tespit Hizmet Grubu tarafından oluşturulan Ön Hasar Tespit Hizmet Grubu 

Koordinasyon Kurulunun talimatları doğrultusunda sahaya inerek, ön hasar tespit çalışmalarına 

başlamıştır. Orta ve Ağır hasarlı evlere güvenlik şeridi çekilerek vatandaşlara gerekli uyarılar 

yapılmaktadır. 
 

 
 

İAADKK tarafından açıkta kalan vatandaşların acil barındırılması ve beslenmesi amacıyla 

çadırkent kurulması kararı alınmış ve Barınma Hizmet grubuna çalışmalara derhal başlanılması 

talimatı verilmiştir. Ayrıca Koordinasyon Kurulu, 

Beslenme Hizmet Grubuna, Çadırkent’te aşevi kurulması ve 3 öğün sıcak yemek çıkarılması 

talimatını vermiştir. 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

Barınma Hizmet Grubu tarafından mevcut durum ve şu ana kadar yapılan çalışmalar ve bundan 

sonra yapılacak çalışmalarla ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması, 

 

Barınma Hizmet Grubu tarafından Afet Bölgesinde oluşturulan örnek Barınma Merkezi 

 

 

 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

Defin Hizmet Grubu tarafından; Mevcut durum ve şu ana kadar yapılan defin çalışmaları ve 

bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması, 

Afet bölgesi genellikle yazlık evlerden oluştuğu için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden 

sağlıklı veri alınamamaktadır. Vefat eden vatandaşlarımızın teşhis ve tespit edilebilmesi için 

“Defin Hizmet Grubu” tarafından soğuk hava depolarında bekletilmektedir. 

 

KBRN Hizmet Grubu tarafından mevcut durum ve şu ana kadar yapılan çalışmalar ve bundan  

sonra yapılacak çalışmalarla ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması 

 

 
 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

         Saat 12:30 İhbar masasına gelen acil durum bilgisinin İAADKK arz edilmesi;  

“Likit Kimya firmasında meydana gelen KBRN olayı nedeniyle, Vatandaşlar baş dönmesi ve 

mide bulantısı şikâyeti üzerine hastanelere müracaat etmeye başlamışlardır. Sultanköy 

mahallesinde 80 hanenin (yaklaşık 550 kişi) KBRN olayından etkilendiği tahmin 

edilmektedir. KBRN tehlikesi geçene kadar tedbir amaçlı bölgeden vatandaşlarımızın tahliye 

edilmesi gerekmektedir. Tahliye edilecek ailelere Psikososyal destek sağlanması 

gerekmektedir. 

 
 

Tahliye Hizmet Grubu tarafından mevcut durum, tahliye çalışmaları ve şu ana kadar yapılan 

çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması, 

 
 

 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

Psikososyal Destek Hizmet grubu tarafından mevcut durum ve şu ana kadar yapılan çalışmalar 
ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması 

 

 

 

“Psikososyal Destek Hizmet Grubu” tarafından Psikososyal destek verilmektedir. 

 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

Saat: 13.00 itibariyle; 

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunca;  Aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 Tüm hizmet gruplarının çalışmalarını titizlikle yürütmesine, 
 

 Çalışmalar esnasında karşılaşılan sorunların ivedilikle İAADYM’ne 
bildirilmesine, 

 

 Hasar gören binaların yapılacak program dâhilinde hızlı bir şekilde ön hasar 
tespitlerinin yapılmasına, Hasar Tespit Hizmet Grubu tarafından mevcut durum 
ve şu ana kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla 
ilgili İAADKK bilgilendirme yapılması (Hasar Tespit Hizmet Grubu) 

 

 Grupları Lojistiği Hizmet Grubu tarafından temin edilmesine, (Hizmet Grupları 
Lojistiği Hizmet Grubu) 

 

 Hizmet Gruplarınca kaynak israfını önlemek amacıyla, görevli personeli, tüm 
kullanılan malzemeleri, araç ve gereçleri, makineleri, ekipmanları vb. kayıt 
altına alınarak, Kaynak Yönetimi Hizmet Grubuna bildirilmesine (Kaynak 
Yönetimi Hizmet Grubu) 

 

 Afetzedelere gönderilen ayni bağışların depolanması, tasnifinin yapılması ve 
ileri dağıtım noktaları kurulması amacıyla Ayni Bağış, Depo Yönetimi ve 
Dağıtım Hizmet Grubunun gerekli çalışmaları yürütmesine, (Ayni Bağış, Depo 
Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu) 

 

 Operasyonlarda görevli araçlara yakıt ikmalinin sağlanması ve kullanılan 
makine, araç ve ekipman arızalarının giderilmesi için Teknik Destek ve İkmal 
Hizmet Grubunun gerekli çalışmaları yürütmesine, (Teknik Destek ve İkmal 
Hizmet Grubu) 

 

 Afet bölgesinde; Yerel kaynaklardan temin edilemeyen ihtiyaçların Satın 

Alma ve Kiralama Hizmet Grubunca temin edilmesine, (Satınalma ve Kiralama 

Hizmet Grubu) 

 Muhasebe, Bütçe ve Mali Raporlama Hizmet Grubunca Müdahale çalışmalarına 

ilişkin harcamaların kayıt altına alınarak harcamaların muhasebeleştirilmesine, 

(Muhasebe bütçe ve Mali raporlama) 
 

 Psikososyal destek hizmet grubunca çalışana destek eğitimlerinin verilmesine, 

Psikososyal Destek Hizmet Grubu) 

 

 Karar verilmiş olup, hizmet gruplarının tüm çalışmalarını AYDES sistemi 

üzerinden yürütmeleri gerektiği hizmet gruplarına yazılı olarak bildirilmiştir 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

 

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İAADKK) talimatları doğrultusunda Hizmet 

Grubu Yöneticileri çalışmalarını 3 vardiya şeklinde yürütmektedir. 

6-TATBİKATTA TESPİT EDİLEN SORUNLAR: 

1. Afetin ilk anındaki haberleşmede zorluklar yaşandı, 

2. Uydu telefonu 10 dakika çalışmadı, 

3. Hizmet grupları sayısının fazla olması sebebiyle operasyon hizmetlerinde 

koordinasyon sorunu yaşandı. 

4. Saha keşif ekiplerinden ilk durum bilgileri hızlı ve yeterli düzeyde alınamadı. 

5. Vatandaşların ulaşması amacıyla oluşturulan İhbar masası işlevsel değildi. 

6. Hizmet grupları arasında haberleşme sağlıklı olarak yapılamadı, 

7. TAMP ilçe düzeyinde bir planlama içermediği görüldü. 

8. İlçe kurumları TAMP Tekirdağ planı kapsamı dışında bulunmaktaydı. 

9. Bazı hizmet gruplarının operasyon planları ilçe seviyesinde değildi. 

10. Bazı hizmet gruplarının alt servis ve ekiplerini oluşturamadığı görüldü,  

11. Bazı hizmet gruplarının toplanma alanı ilçelerde seçilmemişti. 

12. KBRN Hizmet grubunun ekip, donanım ve eğitim yönünden eksik olduğu görüldü, 

13. Afet yönetim merkezi olarak planlanan alanın uygun olmadığı görüldü. 

14.  İlçelerde ayrı bir müdahale planı yapılması gerektiği görüldü. 

15. Bazı hizmet gruplarının Belediyeye verilmesi gerektiği görüldü. 



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

 

TAMP- TEKİRDAĞ GENEL SORUNLAR 

NO 
Genel Görüş ve 

Değerlendirme 
Değişiklik Önerisi 

Değişiklik Gerekçesi / 

Açıklama 

1 Hizmet grubu sayısının fazla 

olması sebebiyle sevk idare ve 

koordinasyonda sorunlar 

yaşanmaktadır.  

Bu sebeple Hizmet gruplarının 

aralarında etkili ve hızlı bir 

iletişim kanalı 

oluşturulamamaktadır. 

Hizmet grubu sayısının 

azaltılması veya hizmetlerde 

sadeleştirmeye gidilerek bazı 

hizmet gruplarının 

birleştirilmesi.  

Koordinasyonda yaşanan 

sorunlar sebebiyle etkili ve 

zamanında müdahale 

yapılamamaktadır. Hizmet 

gruplarının fazla olması 

nedeniyle görevler tam olarak 

bilinmemektedir.  

2 Hizmet gruplarında 

görevlendirilen kilit personelin 

yanlış seçilmesi veya yetersiz 

personelin görevlendirilmesi 

sebebiyle uygulamada 

aksamalar yaşanmaktadır. 

Her hizmet grubunda odak 

biriminin oluşturulması ve 

bu birimlerde konusuna 

hâkim hızlı ve doğru karar 

verebilecek uzman 

personelin görevlendirilmesi 

Yapılacak hizmete uygun 

görevlendirmeler 

yapılmaması sebebiyle, 

işleyişte kaynak ve zaman 

kaybı yaşanmaktadır.  

3 İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüklerine 8 hizmet 

grubunun sorumluluğunun 

verilmesi, hizmet grubu 

yöneticisi atamasında ünvanlı 

personel sayısının yetersiz 

kalması. 

Hizmet grubu sayısının 

azaltılması veya 

birleştirilmesi. 

Memur statüsündeki 

personelin hizmet grup 

yöneticisi olarak 

görevlendirilmesi hizmetlerin 

aksamasına ve müdahalenin 

gecikmesine neden 

olmaktadır.  



T.C. 

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 

 

 

 

4 TAMP’ da afet veya acil 

durumun akut dönemine 

yönelik kapsamlı bir akış planı 

bulunmamaktadır. Ayrıca olay 

yeri yönetiminin standartları 

da belirtilmemiştir.   

Farklı olay türlerine göre 

Akut dönemi iş akış planları 

yapılmalı, olay türüne göre 

olay yeri koordinatörleri net 

olarak belirlenmeli.  

Hangi olayda hangi hizmet 

grubunun koordinatör olarak 

görev yapacağı net bir şekilde 

belirtilmemesi bu sebeple 

olay yerinde yetki 

karmaşasının meydana 

geldiği.  

5 Sahada görev yapan hizmet 

grupları tarafından AYDES 

sistemine düzenli bilgi 

girilememektedir. Dolayısıyla 

Bilgi Yönetimi Hizmet Grubu 

tarafından sağlıklı raporlama 

yapılamamaktadır. 

Olay bölgesinde mini bir 

AADYM oluşturulması. 

Sıcak bölgeden AADYM 

olayla ilgi hızlı, doğru ve 

etkili bir bilgi akışı 

yapılamamaktadır. 

6 Nakliye,  Teknik Destek ve 

İkmal, Ulaşım Alt Yapı ve 

Haberleşme Hizmet 

gruplarının Ana Çözüm 

Ortağı olarak yerelde sorumlu 

birimi bulunmamaktadır. 

Hizmet grubu ana çözüm 

ortaklarının, ilde bulunan 

müdürlüklerden seçilmesi. 

Afet ve Acil Durumlara 

istenilen zamanda müdahale 

edilememesi ve eğitim, 

tatbikat vb. toplantılara 

katılımda aksaklıkların 

yaşanması. 

7 Afet ve Acil Durumlarda 

meydana gelen kayıpların, 

kamuoyu ile paylaşılmasında 

bilgi kirliliği ve yetki 

karmaşası bulunmaktadır. 

Basın ve Halkla İlişkiler 

Hizmet Grubunun 

kurulması, tüm 

açıklamaların bu hizmet 

grubu tarafından yapılması. 

Kayıp, vefat ve yaralı 

sayılarının hangi kurum 

tarafından, hangi usulle tespit 

edileceği ve duyurulacağı net 

olarak belirtilmemiştir.  

8 Yerel düzeyde, birçok 

hizmetin Büyükşehir Belediye 

Başkanlıkları tarafından 

yürütülmesine rağmen ana 

çözüm ortağı olarak daha az 

görevinin olduğu  

Belediye Başkanlıklarına 

TAMP’ta daha fazla görev 

(ana çözüm ortağı), yetki ve 

sorumluluk verilmesi. 

Belediye Başkanlıklarının 

imkan ve kapasitesinin 

yüksek olmasına rağmen, 

planda daha az görev ve 

sorumluluk verilmiştir. 

9 İlde bulunan araç ve iş 

makinalarının kayıtları ile 

ilgili AYDES sisteminde 

sorunlar yaşanmaktadır. 

Envanter kayıtlarının araç 

plakaları üzerinden 

tutulması, 

görevlendirmelerin bu 

plakalar üzerinden 

yapılması. 

Bir araç birden fazla hizmet 

grubunda görevlendiriliyor. 

10 TAMP’ ta sadece deprem 

konusunda senaryo ve 

varsayımlar bulunmaktadır. 

Olay türüne göre senaryolar 

geliştirilmesi ve TAMP’ a 

eklenmesi.  

Ülkemizde sel, depremden 

sonra ikinci en önemli afet 

olmasına rağmen planda yer 

almamaktadır. Özellikle DSİ 

ile koordineli bir şekilde sel 

senaryosu ayrıca Teknolojik 

kazalar ile ilgili Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürlükleri ile 

senaryolar oluşturulması.  

 

11 AYDES sistemin 

kullanılmadığı durumlar için 

alternatif bulunmamaktadır. 

AYDES sistemin 

kullanılmadığı durumlara 

yönelik alternatif çözüm 

bulunması,  

AYDES’ in kullanılamadığı 

durumlarda hizmetlerin 

yürütülmesinde aksaklık 

yaşanmaktadır. 
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12 Enerji hizmet grubunun ana 

çözüm ortağı olarak elektrik 

dağıtım şirketleri 

belirlenmiştir. Ancak Enerji 

hizmetleri özel sektör eli ile 

yürütüldüğünden dolayı, sevk 

idare koordinasyonda 

sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Doğalgaz şirketleri bu 

kapsamda plana yeterli 

düzeyde katkı 

sunamamaktadır.   

Enerji hizmet grubu ana 

çözüm ortağı olarak Belediye 

Başkanlığının belirlenmesi, 

enerji hizmetlerinin destek 

çözüm ortağı olarak bu 

kurumlar tarafından yerine 

getirilmesi.  

Ana çözüm ortağı ve destek 

çözüm ortağının özel firma 

olması sebebiyle sevk, idare 

ve koordinasyonda sorunlar 

yaşanmaktadır.  

13 İlçelerde AFAD teşkilatının 

bulunmaması sebebiyle 

TAMP’ da nasıl bir uygulama 

yapılması gerektiği net olarak 

ifade edilmemiştir.   

İlçelerdeki müdahale 

hizmetlerinin ne şekilde 

yürütüleceği TAMP planında 

gösterilmelidir.    

 

İlçelerde meydana gelen 

afetlerin yönetilmesinde 

zorluklar yaşanmaktadır. İl 

planları yeterli düzeyde 

ilçeleri kapsamamaktadır. 

14 Hasar ve zarar tespit hizmet 

gruplarının farklı kurumlarda 

bulunması nedeniyle 

uygulamada yetki kargaşası 

yaşanmaktadır. 

Zarar Tespit Hizmet Gurubu 

ile Hasar Tespit Hizmet 

Gruplarının birleştirilerek 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünün ana çözüm 

ortağı olarak belirlenmesi. 

Yeniden yapılanma 

kapsamında Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü Çevre 

Şehircilik Bakanlığı 

bünyesinde hizmet vermeye 

başlamış olup, her türlü 

taşınır veya taşınmaz 

malların yönetimi ilgili 

bakanlığa geçmiştir. 

Dolayısıyla bu iki hizmet 

grubunun Çevre ve şehircilik 

Bakanlığı bünyesinde 

birleştirilmesi yerinde bir 

uygulama olacaktır. 

 

15 Haberleşme Sistemlerinin 

Yetersiz kalması 

Haberleşme Hizmet Grubu 

BTK tarafından 

yürütülmektedir. Bölge 

Müdürlüğünün İstanbul’da 

olması nedeniyle 

Çalışmalara aktif olarak 

katılım sağlanamamaktadır. 

Haberleşme Hizmet Grubu 

Yöneticiliğinin illerde 

doğrudan Telekom İl 

Müdürlüklerine verilmesi, 

İAADYM lerinin haberleşme 

alt yapısının hızlı bir şekilde 

yenilenmesi, Uydu 

telefonlarının çağın 

teknolojik gelişmelerine göre 

yeniden koordine edilmesi, 

Afetin ilk anındaki 

haberleşmenin sağlıklı olarak 

yapılabilmesi için 

Haberleşme Hizmet 

Grubunca çalışmalar 

yapılması, 
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7- TAMP-Tekirdağ 2019 İl Düzeyi Saha Tatbikatı Sonuçları: 

1. 10 Ekim 2019 tarihinde Marmaraereğlisi ilçesi BOTAŞ tesislerinde icra edilen Deprem 

Saha tatbikatına kamu, kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 

toplam 350 personel katılım sağlamıştır.   

2. Tatbikat iş akış şemasına göre saat 10:00’ da deprem mesajının AYDES Sistemi 

üzerinden gönderilmesi ile başlamış olup, Tatbikat Valimiz Sayın Aziz YILDIRIM 

tarafından koordine edilmiştir. Senaryoya uygun olarak verilen görevler için hizmet 

grupları tarafından planlama yapılarak operasyon aşamaları sahada uygulanmıştır.  

3. Saat 10:30’ da her hizmet grubu tarafından ilk durum raporları hazırlanmış ve faks ile 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine gönderilmiştir. Ayrıca ilk 

durum raporu Sayın Valimiz tarafından basınla paylaşılmıştır.     

4. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Tatbikatla ile ilgili 2 adet 

durum raporu gönderilerek bilgilendirme sağlanmıştır. 

5. Senaryoya göre BOTAŞ, Likit Kimya, Bütan Gaz, OPET ve Marmara Depoculuk 

firmalarında deprem sebebiyle meydana gelen acil durumlara ekipler tarafından 

müdahale edilmiştir.   

6. Sahil Güvenlik birimleri tarafından yangına müdahale için denizden ve havadan 

müdahale sağlanmıştır. 

7. Özel firmalar tarafından denize dökülen petrol kirliliğine müdahale edilmiştir. 

8. 26 hizmet grubu tarafında AYDES üzerinden talep girilerek, gelen taleplere cevap 

verilmiş, Beslenme Hizmet Grubu tarafından sıcak yemek çıkarılmıştır. 

9. Senaryo gereği Marmaraereğlisi ilçesinde toplam 10 bina yıkılmıştır.   

10. 59 kişi ayakta tedavi edilmiş, 37 hafif, 12 ağır olmak üzere toplam 49 kişi hastanelerde 

tedavi altına alınmıştır. Senaryoya göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.  

11. 350 kişi için geçici barınma merkezi oluşturulmuş, Sultanköy mevkiinde KBRN 

tehlikesine karşı 550 vatandaşımız tahliye edilerek sosyal tesislere yerleştirilmiştir. 

12. Hizmet gruplarında görev alan personellerin muhtemel bir afet sonrasında yapmaları 

gereken hizmetlerle farkındalık sağlanmıştır. 

13. Toplanma alanlarının mevcut durumları gözden geçirilerek eksiklikler tespit edilmiştir.  

14. Haberleşme ve ulaşım imkânları gözden geçirilmiştir.  

15. TAMP-Tekirdağ İl Düzeyi saha Tatbikatı saat 13:45’te hazırlanan son durum raporunun 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezine gönderilmesi ile son 

bulmuştur. 

TATBİKAT KOORDİNASYON BİRİMİ 

       Serap KIZILIRMAKLI    Hilmi BÜLBÜL  A. Mehmet ÇOŞKUN 

          Sosyal Çalışmacı  Endüstri Mühendisi           Şube Müdürü 

Plan Koordinatörü 
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