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TAHLİYE HİZMETLERİ İLÇE DUYURU VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ
SORUMLUSU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. Görevlendirildiği  İlçede  bulunan  afetzede  vatandaşlara  afet  ile  ilgili  gerekli  duyuru  ve
bilgilendirmelerin yapılmasından genel sorumlu personeldir. Görevleri açısından İlçe Tahliye Hizmetleri
Genel Sorumlusu, Kaymakamlık, Valilik AFAD Yönetim Merkezi, TYPÇ Grubuna karşı sorumludur.

2. Afet/depremin  bitiminden  itibaren  sorumlu  olduğu  ilçeye  ivedilikle  hareket  edecek,  Jandarma,
Emniyet,  Belediye ve Muhtarlık personelinden oluşan “Mahalle  Koordinasyon Ekibinde” görevli  bütün
personelin  görev yerlerine  gitmeleri  için  WhatsApp Gruptan talimat  verecek ve sorumlu olduğu ilçeye
hareket  ettiğini  İlçe  Tahliye  Hizmetleri  Genel  Sorumlusu,  Kaymakamlık  AFAD Yönetim  Merkezi  ve
Valilik AFAD Yönetim Merkezi TYPÇ Grubuna haber verecektir.
3. Sorumlu  olduğu  ilçede  görevli  “Mahalle  Koordinasyon  Ekibi”  personeli  tarafından
“afetzede/depremzede vatandaşların oturdukları/bulundukları  binaların ivedilikle boşaltılarak afet ve acil
durum toplanma alanlarına intikal etmeleri, paniğe ve korkuya mahal verilmemesi, binalara yakın alanlarda
kesinlikle beklenilmemesi, deprem okulların açık olduğu saatler esnasında olmuş ise çocuklarını almak için
özel araçları ile hemen okullara gitmemeleri,  trafik yoğunluğunu artırmamak için özellikle depremin ilk
birkaç saati içerisinde özel araçlarını kullanmamaları, arama ve kurtarma ekipleri, ambulanslar ve itfaiye
araçlarının  deprem  bölgelerine  hemen  intikal  edebilmesi  için  trafiğin  açık  bulundurulmasının  elzem
olduğunun,  mobil  telefonların  yoğunluktan  dolayı  kilitlenmemesi  maksadıyla  ses  görüşmesi  yerine
mesajlaşma yapılmasının gerektiği” devamlı suretle anons edilmesi sağlanacaktır.

3. Ulusal  ve  yerel  televizyolar,  radyolar  ile  camilerin  ses  yayın  sistemlerinden  ve  kolluk  kuvvetleri
tarafından duyurulacak bilgilendirilme ve anonsların ilk birkaç saat devamlı suretle yapılması sağlanacaktır.

4. Kolluk  Kuvvetleri,  ulusal  ve  yerel  televizyolar  ile  radyolar  ve  camilere  deprem anında  yapılacak
bilgilendirme ve anons metni daha önceden hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara verilecektir.

5. Tahliye hizmetleri ilçe duyuru ve bilgilendirme sorumlusu tarafından Mahalle Koordinasyon Ekipleri
marifetiyle ilk birkaç saat içerisinde gerekli bilgilendirme ve anonsların yapılmasını müteakip İlçe Tahliye
Hizmetleri  Genel  Sorumlusu,  Kaymakamlık  ve  Valilik  AFAD Yönetim  Merkezi  ile  TYPÇ Grubunun
talimatları doğrultusunda ihtiyaç olan yer ve faaliyetlere destek sağlayacaktır. 

6. Her bir Mahalle Koordinasyon Ekibinde birer adet megafon mutlaka bulunacaktır.

7. Tahliye hizmetleri ilçe duyuru ve bilgilendirme sorumlusu tarafından WhatsApp grubu oluşturularak,
Mahalle  Koordinasyon Ekiplerinde  görevli  bütün  personel  WhatsApp  Gruba  dahil  edilecektir.  Tahliye
hizmetleri ilçe genel sorumlusu da WhatsApp gruba ilave edilecektir.

8. Sıralı  sorumlu Mülki Amirler,  Kaymakamlık/Valilik AFAD Yönetim Merkezi Amiri,  TYPÇ Grubu
görevlileri  ile İlçe tahliye hizmetleri  genel sorumlusu tarafından hizmete yönelik olarak verilecek diğer
görev ve talimatlar yerine getirilecek/yapılacaktır.
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