
İDEP İZLEME SİSTEMİ

VALİLİK DÜZEYİNDE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİNE İLİŞKİN KILAVUZ

No Sektör Eylemler

Varsa eylemin yer 

aldığı diğer strateji 

veya planlar

Eylemin gerçekleşme 

durumu 

Uygulama 

sürecinde yaşanan 

olumlu ve 

olumsuz 

gelişmeler 

Eylemin 

uygulanmasına 

ilişkin 

değerlendirme ve 

çözüm önerileri 

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projeler

Varsa eylemin 

revizyonuna ilişkin 

öneriler

Eylemin izlenmesine yönelik performans 

göstergeleri 

1 Uyum-Doğal 

Afet Risk 

Yönetimi

UA2.2.1. Yerel 

ölçekte muhtarlıklar 

dahil bütün idari 

kademeleri kapsayan 

ilgili kurum ve 

kuruluşların risk 

azaltımı, acil 

müdahale ile afet 

sonrası kısa ve uzun 

vadeli iyileştirme 

yaklaşımı ve 

uygulamaları 

konusunda 

kapasitelerinin 

belirlenmesi ve 

geliştirilmesi

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Yerel ölçekte risk azaltımı, 

acil müdahale ile afet sonrası 

kısa ve uzun vadeli 

iyileştirme yaklaşımı ve 

uygulamaları konusunda ilgili 

kurumların kapasitelerinin 

belirlenmesi ve geliştirilmesi 

konularında gerçekleştirilen 

çalışmalar yazılmalıdır.

Kapasite belirleme 

ve geliştirme 

sürecinde 

karşılaşılan olumlu 

ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Sonraki yıllarda 

eylemin 

gerçekleştirilmesi 

için ne tür adımlar 

atılması gerektiğine 

ilişkin bilgiler ve 

öneriler yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, süresi, 

bütçesi, finansman 

kaynağı ve kısa 

açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Acil müdahale konusunda verilen eğitim 

sayısındaki artış (%) ile eylemin izlenmesine 

yönelik kurumunuzca önerilen diğer 

performans göstergeleri esas alınarak 2011 yılı 

sonundaki mevcut durum ve 2012 yılı sonunda 

gelinen aşama sayısal olarak yazılmalıdır. 

(Örnek: 2011 yılı sonu itibariyle eğitim sayısı: 

5, 2012 yılı sonu itibariyle eğitim sayısı: 6, 

eğitim sayısındaki artış oranı: % 20) Ayrıca 

eylemin süresi göz önünde bulundurularak 

2012 yılı sonunda ne kadarının tamamlanmış 

olduğu tahminen yüzde (%) olarak 

belirtilmelidir.

2 Uyum-Doğal 

Afet Risk 

Yönetimi

UA2.2.3. Yerel 

düzeyde kurumlar 

arasında 

koordinasyonun 

sağlanması ile bilgi, 

tecrübe, altyapı 

paylaşımının 

geliştirilmesi

Eylemin yer aldığı 

diğer strateji veya 

plan/programın adı, 

sorumlu kuruluş ve 

hangi yılları kapsadığı 

yazılmalıdır.

Kurumlar arası 

koordinasyonun geliştirilmesi 

kapsamında oluşturulan 

yapılar, görev tanımları, 

işleyişi ve bilgi ve iletişim 

ağlarının yapısı gibi 

konularda gerçekleştirilen 

çalışmalar ve eyleme ilişkin 

olarak yürütülen projelerin 

adı, yürütücüsü, süresi, 

bütçesi, finansman kaynağı ve 

kısa açıklaması yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

2012 yılında 

gerçekleştirilen  

çalışmalara ilişkin 

olumlu ve olumsuz 

gelişmeler 

yazılmalıdır.

Sonraki yıllarda 

eylemin 

gerçekleştirilmesi 

için ne tür adımlar 

atılması gerektiğine 

ilişkin bilgiler ve 

öneriler yazılmalıdır.

Eylem kapsamında 

gerçekleştirilmesi 

planlanan projelerin 

adı, yürütücüsü, süresi, 

bütçesi, finansman 

kaynağı ve kısa 

açıklaması 

yazılmalıdır.

Eylemin içeriği, süresi, yan 

faydalar, çıktıları, sorumlu 

ve ilgili kurumlara  ilişkin 

revizyon önerileri/ ilgili 

diğer eylemlerle 

birleştirilmesine ilişkin 

öneriler/ başka bir eylem 

alanı altına alınmasına 

ilişkin öneriler/eylemin 

çıkarılmasına ilişkin öneriler 

GEREKÇELERİ ile 

yazılmalıdır.

Kurumlararası yürütülen ortak çalışmaların 

sayısındaki artış (%) ile eylemin izlenmesine 

yönelik kurumunuzca önerilen diğer 

performans göstergeleri esas alınarak 2011 yılı 

sonundaki mevcut durum ve 2012 yılı sonunda 

gelinen aşama sayısal olarak yazılmalıdır. 

Ayrıca eylemin süresi göz önünde 

bulundurularak 2012 yılı sonunda ne kadarının 

tamamlanmış olduğu tahminen yüzde (%) 

olarak belirtilmelidir.
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