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AKDF OPERASYON YÖNERGESİ 
(Yönetim Kurulunun 28.11.2009 günlü 8 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) 

 

Tanım 

1. Arama kurtarma faaliyetinin tümüne operasyon adı vermekteyiz. Burada da aynı adla 

anacağız. 

 

Merkez Kurulması 

2. Çalışmalarımızda arama kurtarmanın yapılacağı yer, bulunduğumuz merkezin (Yalova’nın) 

dışında olması konumunda aşağıdaki işlemler yapılır. 

 

Görevlendirmeler 

3. Tüm çalışmalarımızda bir merkez operasyon sorumlusu ve bir de operasyon mahalli 

sorumlusu saptanır. Tüm çalışma bu iki merkezden idare edilir. Operasyon merkezi sadece 

operasyonun en sıhhatli yürütülmesini sağlayacak çalışmaları yapar. Gerekli destekleri 

merkeze bildirir. Bu destek, ek ekip, yorulan ekibin değiştirilmesi, ek malzeme, diğer çalışma 

ekipleri ile doğan uyumsuzluğun üst düzeyde giderilmesi gibidir. 

 

Merkez ekibi de olay yerine gidişi, diğer birimler ile iletişimi, ekibin ihtiyaçlarının 

karşılanmasını, özetle operasyon ekibinin en verimli çalışması için gereken tüm desteği 

sağlar. 

 

İhbarın alınmasından sonra; 

1. Bilginin doğruluğu araştırılır. 

2. Operasyonun hangi birim kapmasına girdiği saptanır (itfaiye, sivil savunma gibi) 

3. bu birim ile iletişime geçilir 

4. Operasyonunu büyüklüğü ve ihtiyaç durumu saptanır 

5. AKDF Yönetim Kurulu, operasyonun yapılıp yapılmamasına karar verir 

6. Operasyona karar verilmemiş ise karar, ilgili birimlere bildirilir 

7. Operasyon kararı verilmiş ise prosedür devam eder 

8. Kaç kişi gidecek 

9. Hangi nitelikteki kişiler gidecek (yangın, sel, deprem gibi konularda ihtisas sahibi olanlar 

tercih edilir) 

10. Hangi aletlerin gitmesi gerektiğine karar verilir 

a. Operasyonun niteliğine göre malzeme seçilir 

b. Elektrik yok ise jeneratör 

c. Kalacak yer sorunu var ise çadır 

11. Lojistik destek için eleman, malzeme, yiyecek, giyecek olay mahallinden saptanamaz ise 

merkezden götürülür. 

12. Operasyon sorumlusu saptanır 

13. Merkez ile haberleşmenin nasıl yapılacağına karar verilir ve buna uygun malzeme 

götürülür. 

14. Olay yerine operasyon ekibinin nasıl gideceğin karar verilir. Ve araç temin edilerek 

harekete hazır hale getirilir. 

15. Operasyon ekibi ve malzemeleri, en kısa sürede olay yerine hareket ettirilir 

16. Operasyon ekibi, komutasına bulunacağı sorumlu ile hareket ettirilir. 
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17. Merkez operasyon sorumlusu ile operasyon mahalli sorumlusunun sürekli iletişim kurması 

sağlanır 

18. Merkez sorumlusu, ekibin niteliğini, bu konuda çalışacak devletin diğer ekiplerine bildirir, 

kontakları sağlar, karşılanmasını ve yerleşimlerini sağlar 

19. Operasyonun sona erdirilmesi kararını merkez ve olay yeri sorumlusu kararlaştırır, diğer 

birimlerin onayını alır. 

20. Operasyon sona erdirilir. 

21. Koşullar uygun ise, operasyona katılan ekipler değerlendirme toplantısı yaparlar. Bu 

konuda tutanak düzenlenir. 

22. Merkez sorumlusu ekibin dönüşünü organize eder. 

23. Merkez ve operasyon sorumluları, tüm yaptıklarını, görüşmeleri, kararları, görüşleri, 

baştan sona yazar. 

24. Operasyon bitmesinden sonra tüm yapılanlar birer rapor haline getirilir. 

25. İlgili birimlerin katılımı ve görüşleri ile son rapor yazılır. 

 

 


