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VAN İLİ DEPREM ANI ÇÖK-KAPAN-TUTUN TATBİKATI GÖREV 

DAĞILIMI  

 
İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımız koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum 

oluşturma vizyonu ile Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin 

müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri 

bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü 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 yıldönümünde ulusal çapta tatbikat düzenlenecektir. 

 

Afet ve Acil Durum Başkanlığınca tatbikat saati olan saat 18.57’de cep telefonlarına “Afet 

tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede “Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun” hareketi 

yapılmaktadır.” mesajı yazılı olarak gönderilecek olup sesli bildirim olarak da İlimiz ve 

İlçelerinde Belediye anons ve merkezi ezan sisteminden vatandaşlara duyurulacaktır. 

İlimiz geneli çocuk, genç, yaşlı, işçi, memur, öğrenci tüm vatandaşlarımız bulunduğu yerde 

en güvenli noktada saat 18.57’de 30 sn. boyunca Çök-Kapan-Tutun hareketini yapmaları 

amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda; 

Van Valiliği (Yazı İşleri Müdürlüğü) 

 Tatbikata katılımın sağlanması hususunda Valilik personeline gerekli bilgilendirmenin 

yapılması, 

Van Valiliği (İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) 

 3 Kasım 2022 tarihinden itibaren sosyal medya, TV, yazılı basın aracılığıyla kamu 

spotlarının yayınlanması, afiş ve broşürler ile tatbikatın tanıtılması ve farkındalığın 

artırılması çalışmalarının İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli şekilde 

yapılması, 

Van Valiliği (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü) 

 Sendikalara ve Derneklere tatbikatla ilgili gerekli bilgilendirilme yapılarak üyelerinin 

tatbikat saatinde bulundukları yerde en güvenli noktada tatbikata katılımlarının sağlanması 

konusunda gerekli çalışmaların yapılması, 

Van Valiliği (112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü)                 

 Tatbikata katılımın sağlanması hususunda 112 Çağrı Merkezi personeline gerekli 

bilgilendirmenin yapılması, personel ve ailelerin tatbikat saatinde bulundukları yerde en 

güvenli noktada tatbikata katılım sağlaması, 

 12.11.2022 tarihinde saat 18.57’de yapılacak olan tatbikatla alakalı olarak Afet Acil Mobil 

Uygulamasından ve telefon üzerinden gün boyu gelebilecek her türlü ihbarda vatandaşlara 

gerekli bilgilendirmenin yapılması, 
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Garnizon Komutanlığı 

 Askeri birliklerde ve lojmanlarda tatbikatla ilgili gerekli bilgilendirme yapılarak personel ve 

ailelerinin tatbikat saatinde bulundukları yerde en güvenli noktada tatbikata katılımının 

sağlanması, 

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı 

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından belirlenen tatbikata ait basılı ve 

görüntülü iletişim materyallerinin uygun olan mecralarda (Billboard, Afiş, Barkovizyon) 

yayınlanması, 

 12.11.2022 tarihinde saat 18:57’de Belediye anons sisteminden Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen sesli mesajın yayınlanmasının sağlanması, 

 Tatbikat-Sergi alanının temizliğinin sağlanması, 

 Tatbikat saatinde Çalışan Belediye Personelin hizmetlerini aksatmayacak şekilde 

bulundukları yerlerde en güvenli noktada tatbikata katılımının sağlanması 

Van Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı 

 Merkez mahalle ve köy muhtarlarının bilgilendirilmesi, 

 Muhtarlar tarafından mahalle, köy, apartman ve sitelerde ilgili yöneticiler ile görüşme yapılarak 

vatandaşların tatbikat saatinde bulundukları yerde en güvenli noktada tatbikata katılmaya davet 

edilmesi, 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

 Üniversite personeline ve öğrencilerine tatbikatla ilgili gerekli bilgilendirme yapılarak 

tatbikat saatinde bulunduğu yerde en güvenli noktada katılımlarının sağlanması, 

İl Emniyet Müdürlüğü 
 

 Tatbikat saatinde güvenlik ve trafik hizmetlerini aksatmayacak şekilde personele gerekli 

bilgilendirme yapılarak bulundukları yerde en güvenli noktada tatbikata katılımın sağlanması, 

İl Jandarma Komutanlığı 

 Tatbikat saatinde güvenlik ve trafik hizmetlerini aksatmayacak şekilde personele gerekli 

bilgilendirme yapılarak bulundukları yerde en güvenli noktada tatbikata katılımın sağlanması, 

 

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tatbikat planlaması hakkında Sayın Valimizi ve Vali 

Yardımcılarımızı, Rektörü, Belediye Başkanlığını, İlçe Kaymakamlarını, kamu kurum ve 

kuruluşlarının üst düzey yöneticilerini, muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının 

başkanlarını bilgilendirerek Valilik Özel Kalem Müdürlüğüyle iş birliği halinde tatbikata 

konusunda bilgilendirme yapılması, 

 Mahalle ve Köy Muhtarları ile görüşülerek bilgilendirme yapılacak, muhtarlar 

tarafından apartman ve site yöneticileri ile görüşülerek vatandaşların tatbikat saatinde 

bulundukları yerde en güvenli noktada tatbikata katılmaya davet edilmesi, 

 İl ve ilçelerde tüm AFAD gönüllüleri tatbikat hakkında bilgilendirilerek katılımları 

sağlanması. 
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

 Çalışan personeline ve özel eğitim kurumlarında gerekli bilgilendirme yapılarak  tatbikat 

saatinde bulundukları yerde en güvenli noktada tatbikata katılımın sağlanması, 

 İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilmesi, 

öğretmenler tarafından Çök-Kapan-Tutun hareketinin öğrencilere anlatılarak 11 Kasım 

2022 Cuma günü sınıflarında uygulatılması ve tatbikat saatinde bulundukları yerde en güvenli 

noktada tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmaya davet edilmesi, 

 İl ve İlçedeki MEB’ e bağlı tüm öğrenci yurtlarında tatbikat saati olan 18.57’de Çök-Kapan-

Tutun hareketinin öğrencilere yaptırılması, 

 

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

 Huzur evleri, çocuk bakım evlerinde ve özel eğitim kurslarında bilgilendirme yapılarak 

tatbikat saatinde bulundukları yerde en güvenli noktada tatbikata katılımın sağlanması,İl Sağlık 

Müdürlüğü 

 Tatbikat saatinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların hizmetlerini aksatmayacak 

şekilde personele gerekli bilgilendirme yapılarak bulundukları yerde en güvenli noktada 

tatbikata katılımın sağlanması, 

 

İl Müftülüğü 

 İl ve İlçe müftülüklerince, 11 Kasım 2022 Cuma Namazında, Diyanet İşleri Başkanlığınca 

hazırlanan Hutbelerin okutulmasının sağlanması ve Merkezi vaaz sistemi yoluyla vatandaşın 

bilgilendirilecek tatbikata katılıma davet edilmesi, 

 Cami görevlilerine tatbikatla alakalı bilgi verilerek İlimiz Mahalle ve Köylerinde bulunan 

vatandaşların tatbikat saatinde bulundukları yerde en güvenli noktada tatbikata katılmaya 

davet edilmesi, 

 İl ve İlçe müftülüklerince, 12.11.2022 tarihinde saat 18:57’de merkezi ezan sisteminden 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen sesli mesajın 

yayınlanmasının sağlanması, 

 İl ve İlçelerdeki yatılı tüm kuran kurslarında kalan öğrencilere tatbikat saatinde bulundukları 

yerde en güvenli noktada tatbikata katılımın sağlanması, 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

 Yüksek öğrenim öğrenci yurtlarında (Özel yurtlar dahil) ve Gençlik Merkezlerinde 

tatbikatla ilgili gerekli bilgilendirme yapılarak personel ve öğrencilerin tatbikat saatinde 

bulundukları yerde en güvenli noktada tatbikata katılımın sağlanması, 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 

 Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri ve bağlı işletmelerine tatbikatın duyurulması ve 

işleri aksatmayacak şekilde çalışanların tatbikat saatinde bulundukları yerde en güvenli 

noktada tatbikata katılımın sağlanması, 

Türk Kızılay’ı Van Şubesi 

 Kızılay gönüllülerine gerekli bilgilendirme yapılarak tatbikat saatinde bulundukları yerde 

en güvenli noktada tatbikata katılımın sağlanması, 
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Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı  

 Ticaret ve sanayi odasına bağlı sanayi kuruluşlarının, özel tesis ve işletmelerin 

bilgilendirilerek üretimi aksatmayacak şekilde çalışanların tatbikat saatinde bulundukları 

yerde en güvenli noktada tatbikata katılımın sağlanması, 

VEDAŞ Müdürlüğü 

 Çalışan personele gerekli bilgilendirme yapılarak  tatbikat saatinde bulundukları yerde en 

güvenli noktada tatbikata katılımın sağlanması, 

Van Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği 

 İlimiz ve İlçelerimizdeki Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına tatbikatın duyurulması, esnafların 

tatbikat saatinde bulundukları yerde en güvenli noktada katılımın sağlanması, 

İlçe Kaymakamlıkları 

 İlçe Kaymakamlıkları tarafından tatbikat alanlarının belirlenerek, tatbikatın Genelge 

talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmesi (İl de yapılan program doğrultusunda 

İlçelerde de planlama yapılması) 

 İlçe Protokolünün tatbikata katılımının sağlanması ve İlçe Müftüsü tarafından dua 

yapılması, 

 Belediyelere, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, mahalle ve köy muhtarlıklarına 

tatbikatla ilgili bilgilendirme yapılarak vatandaşların tatbikat saatinde bulundukları yerde en 

güvenli noktada tatbikata katılımın sağlanması, 

 12.11.2022 tarihinde saat 18:57’de Belediye anons ve merkezi ezan sisteminden 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen sesli mesajın 

yayınlanmasının sağlanması, 

 Tüm Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları 

 Tüm kamu kurumları ve STK’ların personelini ve üyelerini tatbikat hakkında bilgilendirerek 

evlerinde, lojmanlarında ve tatbikat saatinde bulundukları yerlerde en güvenli noktada 

tatbikata katılımın sağlanması, 

 Tatbikat ile ilgili (Çök – Kapan – Tutun) videoya ve görsellere www.afad.gov.tr 

adresinden ulaşılabilir. 
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