Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.

TÜRKİYE’NİN AFET
YÖNETİM POLİTİKASI VE

Yerel Yönetimlerin Afet Yönetiminde
Görev-Yetki- Sorumlulukları
• Stratejik planlarında afet risklerinin azaltılmasına ilişkin hedefler ve eylemlere yer

vermelidir

Yerel Yönetimler Mevzuatında Afet Yönetimine
Yönelik Görev-Yetki ve Sorumluluklar
• Yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını
azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını
yapar, ekip ve donanımı hazırlar.
• Afetle ilgili plânlamaları yapmak; afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye
ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit
etmek, yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda
mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek ve afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği
açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkılmasından sorumludur.
• Yerel iklim eylem planları hazırlayacaklardır.

İl Özel İdareleri
• Yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya

bunların zararlarını azaltmak amacıyla afet ve acil durum plânlarını yapma,
ekip ve donanımı hazırlamakla; acil durum plânlarının hazırlanmasında
koordinasyon sağlamak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
• Ocak 2019 “İklim Değişikliği ve Afet Önlemleri” konulu genelge: risk azaltma

önlemleri kapsamında; dere yataklarının temizliği, ıslah çalışmaları, teraslama
çalışmaları, risk altındaki yapıların tespit edilerek dönüşümü; heyelana karşı
önlemlerin alınması; afet risklerinin belirlenmesi, duyarlılık haritalarının
hazırlanması, farkındalığının artırılması ve erken uyarı mekanizmalarının
oluşturulması”

Afet Yönetiminden Sorumlu Başlıca Kurum ve
Kuruluşlar
Türkiye’nin afet politikası uluslararası alanda diğer birçok ülkede
olduğu gibi son dönemde BM tarafından yürütülen afet risklerinin
azaltılması ve iklim değişikliğine uyum alanında kabul edilen
önemli anlaşmalarla biçimlenmektedir. Bunlardan bazıları;
• Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi (SFDRR)
• Addis Ababa Eylem Gündemi (AAA)
• 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi
• Paris İklim Değişikliği Anlaşması
• Dünya İnsani Zirvesi
• HABITAT III
Ülkemiz küresel iklim değişikliğinin sonucu olarak çölleşme,
hidro-meteorolojik afetler ve deniz seviyesinin yükselmesi sorunları
ile mücadele etmek hazırlanarak uygulamaya konulan planlar:
• Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) (2011-2023)
• Türkiye’nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı
(2011–2023)
• Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı
• Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı (2010-2023)
(KENTGES):
• İklim Değişikliği ve Buna Bağlı Afetlere Yönelik Yol Haritası
Belgesi (2014-2023)
• 11. Kalkınma Planı

Afetlerde Türkiye’nin Ortak Gücü anlayışıyla Türkiye’de
merkezi düzeyde İçişleri’ne bağlı olarak afet yönetimi
faaliyetlerini planlar, gerçekleştirir, yönlendirir ve
koordine ederek ulusal ve uluslararası alanda afet
durumlarında arama kurtarma, insani yardım, tahliye
ile transfer çalışmaları yürütür ve insani altyapılar
kurar.
Yerel düzeyde yapılacak afet ve acil durumla ilgili
planlama süreçlerinden Afet ve Acil Durum İl
Müdürlükleri sorumludur.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Diğer Kurum ve
Kuruluşların Afet Yönetimindeki Yeri
• Yerel yönetimler tarafından afet yönetimi ve iklim
değişikliğine uyum bağlamında yerine getirilen
hizmetlerin kontrolü ve takibi,
• Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkındaki Kanun’la belirlenen riskli alanlarının
dönüşümlerine ait görevleri,
• Üst ölçekli mekânsal planlama sistemini
yönlendirme, kentsel dönüşüm uygulamaları yapma,
risk yönetimi ve sakınım planlarının yapılmasına ve
onaylanmasına ilişkin kuralları belirleme ve izleme,
plana esas jeolojik ve jeoteknik etütleri yapma,
yaptırma ve onaylama, afete duyarlı yerleşmeler
oluşturma, kırsal yerleşmelere ilişkin projeler üretme,
kıyı alanlarının planlı gelişimini sağlama ve yerel
yönetimlere teknik destek sağlama.
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Bu yayın Avrupa Birliği’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi desteği ile
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla WEglobal Danışmanlık A.Ş.’nin liderliğindeki
konsorsiyumun sorumluluğu altındadır. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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