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Deprem kuşağında bulunan ülkemizin doğal afet durumlarında hızlı ve

etkin müdahalede bulunmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere,

afet riski açısından öncelik arz eden İlimizin de dahil olduğu 19 İl

Müdürlüğü bünyesinde «Afet Koordinasyon ve İskan Şube

Müdürlüğü» kurulmasına yönelik 08.04.2020 tarihli ve 85034 sayılı

Bakanlık Makamı Oluruna istinaden,

Bakanlığımızın 14.05.2020 tarihli ve 98980 sayılı yazısı ile Afet

Koordinasyon ve İskan Şube Müdürlüklerinin görev tanımlarının

yapılmasına müteakip 20.05.2020 tarihi itibariyle Müdürlüğümüz

bünyesinde Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

Afet Koordinasyon ve İskan Şube Müdürlüğü 



GÖREV TANIMLARI 

a. İskan Kanunu dâhilinde devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında; yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve

göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak,

b. İskan Kanunu dâhilinde fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında; köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı

ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği

çalışmalarını yapmak,

c. İskân Kanunu uyarınca yeni yerleşim yeri olarak kullanılacak arsa ve arazileri Bakanlığın görüşü doğrultusunda

belirlemek, gerekirse iskâna ilişkin kamulaştırma ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,

d. İskân mevzuatı kapsamında sözleşmelerin imzalanmasını ve kredilerin kullandırılmasını sağlamak, geri ödemelerin

takibini yapmak,

e. İskân mevzuatına yönelik yıllık Etüt-Proje ve Yatırım Programı teklifi yapmak,

f. TAMP’da (Türkiye Afet Müdahale Planı) Bakanlığımız hizmet görevleri olarak tanımlanan “Hasar Tespit”,

“Enkaz Kaldırma” ve “Altyapı” hizmet gruplarına ilişkin verilen görevleri Bakanlığımız (Yapı İşleri Genel

Müdürlüğü) ile koordinasyon içerisinde yürütmek,

g. Deprem gibi afetler sonrasında binaların ön hasar tespitleri, kesin hasar tespitleri ve itiraz hasar tespitleri ile acil 

yıkılacak binaların tespitine yönelik çalışmaları yapmak, afetlerde bu konularda görev alacak kişileri tespit etmek ve 

yapılan işlemler hakkında Bakanlığa (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) bilgi vermek, 

h. Deprem gibi afetlerin yaşandığı bölgelerde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi unsurların ön hasar boyutunun 

belirlenmesine ve acil onarımlarının yaptırılmasına yönelik ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, 

i. TAMP’da (Türkiye Afet Müdahale Planı) Bakanlığımız hizmet görevleri olarak tanımlanan “Hasar Tespit”, “Enkaz 

Kaldırma” ve “Altyapı” hizmet gruplarına ilişkin mevzuatta belirtilen il düzeyindeki planları hazırlamak, 

güncellemek ve planların Bakanlığın görüşü doğrultusunda onaylanmasını sağlamak, 



j. TAMP’da (Türkiye Afet Müdahale Planı) Bakanlığımız hizmet görevleri olarak tanımlanan “Hasar Tespit”,

“Enkaz Kaldırma” ve “Altyapı” hizmet gruplarına ilişkin ilgili kurumlar ile koordinasyon sağlamak, afetler

sonrası ilgili kurumların envanterlerindeki araç, gereç, iş makinesi, v.b. unsurların yönlendirilmesine ve ilgili

kurumların personellerinin görevlendirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,

k. Bakanlık performans hedefleri içerisinde Şube Müdürlüğünü ilgilendiren faaliyet konularının takibini

sağlamak,

l. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte veya ayrı olarak hasar tespiti, enkaz kaldırma ve altyapı

çalışmalarına yönelik eğitim programları düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, bu programların

gerçekleşmesi aşamasında süreci izlemek, eğitim alan tüm personellerin envanter bilgilerini oluşturmak,

m. Türkiye Afet Müdahale Planında, Bakanlığımızın destek çözüm ortağı olduğu hizmet grupları (Enerji hizmet

grubu, Yangın hizmet grubu, KBRN hizmet grubu, Tahliye-Yerleştirme ve Planlama hizmet grubu, Barınma

hizmet grubu, Gıda-Tarım ve Hayvancılık hizmet grubu, Bilgi Yönetimi ve Değerlendirme hizmet grubu, Sağlık

hizmet grubu, Zarar tespit hizmet grubu) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n. İl Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

o. Bakanlığımız Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2020 tarihli ve 112584 sayılı yazıları gereği,

TAMP’da (Türkiye Afet Müdahale Planı) tanımlanan “Yangın Hizmet Grubu” ve “Defin Hizmet Grubu”

planını hazırlayan kurum/kurumlar tarafından güncellenmesi gerekenlere ilişkin koordinasyonu yürütmek,



Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Kapsamında Gerçekleştirilen 

Tatbikatlar

2) TAMP-Afyonkarahisar Afet Müdahale Planı ve 26 Yerel

Düzey Operasyon Planı saha uzantılı yerel düzey masabaşı

tatbikatı, 20.02.2019 tarihinde Afyonkarahisar İl Afet ve Acil

Durum Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.

3) TAMP-Afyonkarahisar kapsamında tanımlanan 26 hizmet

grubundan; “Hasar Tespit”, “Enkaz Kaldırma” ve “Altyapı”

hizmet grupların ana çözüm ortağı olan İl Müdürlüğümüzün de

katılımı ile 9-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Gaziantep İlinde

Ulusal TAMP tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

1) TAMP-Afyonkarahisar Afet Müdahale Planı ve 26 Yerel

Düzey Operasyon Planı saha uzantılı yerel düzey masabaşı ve

saha tatbikatı, 20.11.2018 tarihinde Afyonkarahisar İl Afet ve

Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.



Hasar Tespit Çalışmaları

1) 08.08.2019 tarihinde Denizli İli Bozkurt İlçesinde Meydana Genel Deprem Afeti sonrasında;

İlimize bağlı Dazkırı, Dinar, Evciler ve Başmakçı ilçesi genelinde, Bakanlığımız, Valiliğimiz ve

Müdürlüğümüz Koordinasyonunda; Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi, DSİ 183. Şube Müdürlüğü,

Afyonkarahisar, Dinar ve Dazkırı Belediye Başkanlıklarında görevli teknik personellerce hasar

tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de ilk defa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğümüz işbirliğinde yazılımı tamamlanan 

tabletler, deprem afeti sonrasında ki «Kesin Hasar Tespit 

Çalışmaları» aşamasında kullanılmıştır.

3) 24.01.2020 tarihinde Elazığ İlinde Meydana Genel Deprem Afeti sonrasında; Bakanlığımız

talimatlarına istinaden, hasar tespit çalışmalarında bulunmak üzere Müdürlüğümüz (9),

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı (2), İl Özel İdaresi (1) ve DSİ 183. Şube Müdürlüğü (1)

personeli Mimar/İnşaat Müh. 13 personel ile araçları ile birlikte 6 Şoför Elazığ Afet

Koordinasyon Merkezi emrine görevlendirilmişlerdir.

2) 26.09.2019 tarihinde İstanbul İlinde Meydana Genel Deprem Afeti sonrasında; Bakanlığımız

talimatlarına istinaden, hasar tespit çalışmalarında bulunmak üzere Müdürlüğümüz personeli 4

Mimar/İnşaat Müh. İle araçları ile birlikte 2 Şoför İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi emrine

görevlendirilmişlerdir.



Dere Güzergahlarındaki Riskli Yapıların Tespit Çalışmaları

İklim değişikliğine bağlı olarak Ülkemizde yaşanan taşkınlar ve sel afetlerine karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini

sağlamaya yönelik olarak, yerleşim merkezlerindeki dere güzergahları üzerinde bulunan risk altındaki yapıların tespitine yönelik

Bakanlığımız koordinasyonunda ülkemiz genelinde çalışmalara başlanılmıştı.

Bu kapsamında, İlimiz dahilinde ki yerleşim merkezlerinden geçen dere güzergahları üzerinde ve bu derelerin koruma bandında

kalan risk altındaki yapıların tespitine yönelik olarak Müdürlüğümüz personelleri ile DSİ 18. Bölge Müdürlüğü ve DSİ 183. Şube

Müdürlüğü personellerinden teşkil eden ekiplerce 2020 yılı Mart ayı itibariyle başlanan tespit çalışmalarına devam edilmektedir.



Metruk Bina Tespit Çalışmaları

İnanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk

binaların tespiti için İl Özel İdaresince oluşturulan ve Kasım 2019 da çalışmalara başlayan komisyonlara

Müdürlüğümüzden 4 teknik personel görevlendirilmiştir. Personellerimiz Şuhut, Emirdağ ve Sultandağı ilçelerinde

yürütülen tespit çalışmalarına katılmışlardır.



Heyelan ve Kaya Düşmesi Tehlikesi 

Bulunan Alanlara İlişkin Çalışmalar

İlimiz sınırları içerisinde yer almakta olup heyelan ve kaya

düşmesi tehlikesi bulunan alanlara ilişkin Afyonkarahisar İli

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nden alınan bilgi ve

belgeler çerçevesinde yapılan değerlendirmede;

İlimiz sınırları içerisinde toplam 23 adet heyelan ve kaya

düşmesi gibi afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar

bulunmakta olup bunlardan 4 adeti heyelan, 18 adeti kaya

düşmesi ve 1 adeti ise heyelan ve kaya düşmesi tehlikesi

taşımaktadır.



Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

https://afyon.csb.gov.tr/


