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İKİNCİ BÖLÜM 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 

Amaç ve kapsam 

MADDE 30 - (1) Bu Bölümün amacı, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetleri 

yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, 

teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir. 

(2) Bu Bölüm; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin 

bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce 

hazırlık ve risk azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek 

iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, yurt içinde 

ve yurt dışında insani yardım operasyonlarının yapılması ve koordine edilmesi ile bu konularda politika 

önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar. 

Tanımlar 

MADDE 31 - (1) Bu Bölümde yer alan; 

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini 

durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz 

halini, 

b) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar 

doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya 

insan kaynaklı olayları, 

c) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi: Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine 

edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem ve haberleşme sistemleri ile 

donatılan merkezi, 

ç) Akreditasyon: Başkanlığın koordinasyonunda çalışılabilmesi için özel kuruluşlar ile sivil 

toplum kuruluşlarına uygunluk belgesi verilmesini, 

d) Bakan: İçişleri Bakanını, 

e) Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını, 

f) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını, 



g) Hazırlık: Afet ve acil durumlara etkin bir müdahale amacıyla önceden yapılan her türlü 

faaliyetleri, 

ğ) İnsani yardım: Doğal afetler, teknolojik afetler, savaş ve toplumsal çatışmalar neticesinde can 

güvenliği, açlık, susuzluk, kıtlık, geçici barınma, salgın hastalık ve benzeri nedenlerle ihtiyaç sahibi olan 

yerler için uluslararası toplumun istikrarında önemli bir unsur olması nedeniyle siyasi, ekonomik ve 

askeri amaçlardan bağımsız yapılacak yardımları, 

h) İyileştirme: Afet ve acil durum sebebiyle bozulan hayatın normalleştirilmesine yönelik 

faaliyetleri ve yeniden yapılanmayı, 

ı) Müdahale: Afetlerde ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal 

ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesine yönelik çalışmaları, 

i) Risk: Belirli bir alandaki tehlike olasılığına göre kaybedilecek değerlerin ölçüsünü, 

j) Risk azaltma: Belirli bir kesim veya alanda geliştirilen afet senaryolarına göre, olası risklerin 

önlenmesi, kabul edilebilir ölçülere indirilmesi ya da paylaşımı amacıyla alınacak her türlü planlı 

müdahaleyi, 

k) Risk yönetimi: Ülke, bölge, kent ölçeğinde ve yerel ölçekte risk türleri ve düzeylerini tespit 

etme, azaltma ve paylaşma çalışmaları ile bu alandaki planlama esaslarını, 

l) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye 

indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmî ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin 

devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek 

seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve 

kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri, 

m) Zarar azaltma: Afetlerde ve acil durumlarda meydana gelmesi muhtemel zararların yok 

edilmesi veya azaltılmasına yönelik risk yönetimi ve önleme tedbirlerini, 

ifade eder. 

Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu 

MADDE 32 - (Mülga:RG-18/9/2020-31248-C.K.-67/7 md.) 

BaşkanI 

MADDE 33 - (1) Başkan, Başkanlığın en üst amiridir ve görevleri şunlardır: 

n) Başkanlık hizmetlerini ilgili mevzuat hükümlerine, kalkınma planları ve yıllık programlara, 

Başkanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planlarına, performans ölçütlerine, hizmet kalite ve 

standartlarına ve bütünleşik afet yönetimi ilkesine uygun olarak yürütmek. 

o) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst makamları 

bilgilendirmek. 

p) Afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlüklerinin görev yerlerini, ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile koordine ederek belirlemek. 

                                              
I 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci 

maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Sivil savunma” ibaresi “Afet ve acil durum” şeklinde 

değiştirilmiş ve bu maddeye (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) ve (h) bentleri eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül 

ettirilmiştir. 



ç) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca bir iç 

denetçi atamak. 

q) Resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri yürütmek. 

r) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek. 

s) Başkanlığın yıllık çalışma raporu ve eylem planını hazırlamak. 

t) Bakan tarafından afet veya acil durum olarak nitelendirilen toplumsal olaylar, iç ve dış 

tehditler gibi diğer olay ve durumlarda verilen görevleri yürütmek, ulusal düzeyde etkin koordinasyonu 

sağlamak. 

ğ) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/2 md.) Afet ve acil duruma ilişkin milletlerarası 

anlaşmalarla verilen görevleri yürütmek. 

u) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/2 md.) Yabancı devletlerle ve uluslararası kuruluşlarla 

görev alanına giren konularda işbirliği yapmak. 

ı) Bakan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

(2) Başkan, bu Bölümde belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

(3) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/2 md.) Lüzumu halinde Başkan kadrosu bir vali 

kadrosu ile tebdil edilebilir. 

Başkan yardımcıları 

MADDE 34- (1) Başkana yardımcı olmak üzere iki Başkan Yardımcısı atanabilir.1 

(4) Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı 

sorumludur. 

Hizmet birimleri 

MADDE 35 - (Değişik:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/4 md.) 

(1) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatından meydana gelir. 

(2) Başkanlık merkez teşkilatı aşağıdaki hizmet birimlerinden oluşur: 

a) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü. 

b) Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü. 

c) Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü. 

ç) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 

d) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı. 

e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı. 

f) Hukuk Müşavirliği. 

g) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

ğ) Özel Kalem Müdürlüğü. 



Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (Değişik başlık:RG-9/6/2022-31861-C.K-

103/5 md.) 

MADDE 36 - (1) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:II III 

a) Ülke düzeyinde uygulanacak afet ve acil durum müdahale, risk yönetimi ve zarar azaltma 

planlarını yapmak veya yaptırmak. 

b) Muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit etmek ve önleyici tedbirleri ilan 

etmek. 

c) Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarını belirlemek. 

ç) Aynî, nakdi ve insani yardım esaslarını belirlemek. 

d) Yurt içi ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlarla ilgili bilgileri toplamak ve 

değerlendirmek. 

e) Afet ve acil durumlara ilişkin; 

1) Yönetim stratejilerini belirlemek. 

2) Kamu yatırımları ile personel ihtiyacı konusunda ilgili kurumlara öneride bulunmak. 

3) Sigorta hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. 

4) (Değişik:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Afet öncesi, sırası ve sonrasına dair 

faaliyetlerin standartlarını ve akreditasyon esaslarını belirlemek ve denetlemek, bu alanda kamu kurum 

ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

f) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Türlerine ve ölçeklerine göre afet tehlike ve 

risklerini belirlemek, haritalarını yapmak veya yaptırmak.IV 

g) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Depreme hazırlık ve deprem riski yönetimi 

esaslarını belirlemek, faaliyetlerini yürütmek. 

ğ) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Depremde zarara uğraması muhtemel yerler ile 

zarara uğramış yerlerin imar, plan ve proje işlemlerinin yürütülmesi konularında uygulanacak esasları 

belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili hizmetlerin yürütülmesinde danışmanlık 

yapmak. 

h) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme 

aşamalarında kullanılabilecek kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait 

her türlü kaynakların tespit ve etkin kullanımını sağlamak. 

ı) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Depremler hakkında halkın bilgilendirilmesi 

konusunda uygulanacak politika önerilerini belirlemek, takip etmek, değerlendirmek ve depremle ilgili 

hizmetlerin yürütülmesinde Başkanlığın diğer birimlerine danışmanlık yapmak. 

i) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte deprem tehlike 

ve riskini belirleyebilmek için ulusal deprem gözlem ve kayıt ağı istasyonlarını kurmak ve işletmek. 

j) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Yapı sağlığı izleme ve değerlendirme merkezi 

                                              
II 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü 
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maddesiyle bu maddeye (e) bendinden sonra gelmek üzere bentler eklenmiş, sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 



kurmak, işletmek, konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği 

yapmak. 

k) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Gönüllülük ve farkındalığın yaygınlaştırılmasıyla 

ilgili tüm konularda kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve özel 

sektörle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

l) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Afet ve acil durumlar ile sivil savunma 

hizmetlerine yönelik ülke çapında katılımın yaygınlaştırılması, planlanması ve uygulanması için gerekli 

hususları belirlemek, bu çalışmalar sırasında ihtiyaç duyulabilecek malzeme ve ekipmanı tespit etmek 

ve teminini sağlamak. 

m) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına giren 

konularda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda 

farkındalık ve gönüllülük politika önerilerini belirlemek, eylem planı hazırlamak ve bu çerçevede 

programlar oluşturulmasını sağlamak. 

n) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına ilişkin 

konularda kamuoyuna yönelik aydınlatıcı ve bilinçlendirici faaliyetler yürütmek, bu konuda ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak. 

o) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi 

Müdürlüğünün iş ve işlemlerini yürütmek. 

ö) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Başkanlığın amacına uygun ulusal ve uluslararası 

fonlardan aktarılan hibeler de dâhil olmak üzere her türlü bağış ve hizmetler ile ayni ve nakdî yardımları 

kabul etmek, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 

p) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

(2) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Deprem gözlemi yapan üniversiteler, mahalli 

idareler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eş zamanlı olarak Başkanlığa aktarır. 

Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddeti gibi temel veriler kamuoyuna resmî olarak sadece 

Başkanlık tarafından duyurulur. 

(3) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/5 md.) Başkanlık, yurtiçinde ve yurtdışında meydana 

gelen afet ve acil durumlara ilişkin yardım kampanyaları düzenleyebilir. 

Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü (Değişik başlık:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) 

MADDE 37- (1) Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:1 

a) Afet ve acil durum esnasında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve 

kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye 

yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek. 

b) Başkanlık bünyesindeki afet ve acil durum yönetimi merkezini idare etmek. 

c) Kamu kurum ve kuruluşları ile illerde afet ve acil durum yönetimi merkezlerinin açılması ve 

yönetilmesini sağlamak. 

ç) İtfaiye, arama ve kurtarma hizmetlerinin standartlarını belirlemek. 

d) (Değişik:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) Müdahale faaliyetlerinde, kamu kurum ve 

kuruluşları, itfaiye ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak. 

e) (Değişik:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) Arama kurtarma hizmetlerinin planlanması, 

koordinasyonu ve icra edilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek. 



f) (Değişik:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) Uluslararası acil ve insani yardım ile 

müdahale faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine ve takip etmek. 

g) (Değişik:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) Yurtiçi ve yurtdışı afet tatbikatlarını yapmak 

veya yaptırmak. 

ğ) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) Afet müdahale planlarının hazırlanmasını 

sağlamak ve bu hususta ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu tesis etmek.V VI 

h) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda 

sivil savunma hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek. 

ı) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı 

faaliyetleri, tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini planlamak ve yürütmek. 

i) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) Seferberlik ve savaş hazırlıklarında ihtiyaç 

duyulacak sivil kaynakları tespit etmek. 

j) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) Sivil savunma gayretlerinin halk tarafından 

desteklenmesi ve halkın moralinin korunmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak. 

k) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/6 md.) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 

maddelerin meydana getireceği tehlikelere karşı alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmaları tespit 

etmek ve bunlarla ilgili bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak. 

l) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 38- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/7 md.) 

(1) Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Afet ve acil durum sonrası hayatın normale dönmesini sağlayıcı tedbirleri almak. 

b) Afet sonrası bina hasar tespitinin yapılmasını sağlamak, yapılan hasar tespit çalışmalarını 

değerlendirmek, meydana gelen afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına karar verilmesine yönelik 

iş ve işlemleri yapmak. 

c) Afet ve acil durum bölgelerinde geçici barınmayı sağlamak. 

ç) Afet lojistik depoları kurmak, bakım onarımını yapmak, işletmek ve yönetimini sağlamak. 

d) Afetzedelerin tedavi, iaşe, ibate gibi acil ihtiyaçları ile ilgili hizmetleri yürütmek; afet 

nedeniyle belediye ve il özel idare sınırları içerisinde hasar gören yol, içme suyu, kanalizasyon ve 

benzeri altyapıların çalışır hale getirilmesine dönük ödenek tahsis edilmesini sağlamaya yönelik 

çalışmaları yürütmek. 

e) Afetzedelerin hak sahipliği, borçlandırma ve tahsilat işlemlerini yapmak ve takip etmek. 

f) Afet sonrası kalıcı barınmayı sağlamak üzere yerleşim yerlerinin tespitine dair gerekli iş ve 

işlemleri yapmak, bu konuda kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, yapılan işlemleri 

denetlemek ve bu yerleşim yerleri ile ilgili her tür ve ölçekteki harita, etüt, imar planı ve parselasyon 

planlarının yapılmasını sağlamak. 

g) Afetten etkilenen bölgelerde, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler ve 

                                              
V 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı 
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VI 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı 

maddesiyle bu maddeye (g) bendinden sonra gelmek üzere bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir. 



sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde afet sonrası yeniden yapılanma ve iyileştirme planları ile 

uygulamaya ilişkin ilerleme raporlarını hazırlamak, hazırlanan planların uygulanmasını koordine etmek. 

ğ) Hak sahibi kabul edilen afetzedeler için yapılacak kalıcı yapıların yapım yöntemlerini 

belirlemek, projelerini yapmak, yatırım programına almak, ödeneklerini temin etmek ve yapımını 

sağlamak. 

h) Afetzedelerin geçici ve kalıcı barınmaları için gerekli altyapı ve üstyapı projelerinin 

hazırlanarak inşaatlarının yapılmasını sağlamak. 

ı) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı 

MADDE 39 - (Mülga:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/8 md.) 

Deprem Dairesi Başkanlığı 

MADDE 40 - (Mülga:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/8 md.) 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 41- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/9 md.) 

(1) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın insan gücü planlamasını yapmak, insan kaynakları politikası ile performans 

ölçütlerini belirlemek ve insan kaynakları sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak. 

b) Başkanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini 

yürütmek. 

c) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için temel, 

hazırlayıcı ve uzmanlaştırma amaçlı hizmet içi eğitimlerinin planlanması, uygulanması ve 

değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek. 

ç) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, 

yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek. 

d) Başkanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde 

yürütmek. 

e) Başkanlığın genel evrak ve arşiv hizmetlerine yönelik iş ve işlemleri yürütmek. 

f) Afet ve acil durum faaliyetleri ödeneğine ilişkin aktarma, izleme ve muhasebeleştirme iş ve 

işlemlerini yürütmek. 

g) İlgili mevzuat çerçevesinde Başkanlığın satın alma ve kiralamaya ilişkin iş ve işlemlerini 

yürütmek. 

ğ) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli 

ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen 

görevleri yapmak. 

h) Afet ve acil durumlara ilişkin veri tabanları, coğrafi bilgi sistemleri, haberleşme, tahmin ve 

erken uyarı sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak. 

ı) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak daha etkin ve verimli bilgi, belge ve iş akışı 

düzenini kurmak, buna yönelik sistemleri, yazılımları ve entegrasyonları yapmak veya yaptırmak. 

i) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 



Rehberlik ve Denetim Başkanlığı 

MADDE 42- (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/10 md.) 

(1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Başkanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri 

yapar: 

a) Başkanlık merkez birimleri ile il afet ve acil durum müdürlüklerinin her türlü faaliyet ve 

işlemleri ile personeli hakkında inceleme, denetim ve soruşturma yapmak. 

b) Başkanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun 

faaliyet göstermesini sağlamak üzere rehberlik etmek, çalışmalar yapmak ve gerekli teklifleri 

hazırlamak. 

c) Mevzuatın Başkanlığa tanıdığı inceleme, denetim ve soruşturma yetkilerini 

kullanmak. 

ç) Denetim ve soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek. 

d) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

(2) Rehberlik ve Denetim Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları 

bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 30 uncu maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik 

Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanına denktir. 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı1 

MADDE 43 - (1) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla Başkanlığın görev alanına giren 

konularda uluslararası sözleşmeler de dâhil olmak üzere ilişkileri düzenlemek, gerekli irtibat ve 

eşgüdümü sağlamak; Başkanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda uluslararası antlaşma, 

protokol ve belgelerin imzalanmasına yönelik iş ve işlemleri koordine etmek. 

b) Avrupa Birliği ile ilişkilerde ve Avrupa Birliğine yönelik mevzuat ve uyum çalışmaları ile 

ekonomik ve teknik işbirliğine yönelik çalışmalarda Başkanlık hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve 

verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak. 

c) Başkanın diğer ülke temsilcileri ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile yapacağı görüşme 

ve toplantılarda koordinasyon hizmetini yürütmek. 

ç) Uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle yurtiçi ve yurtdışında yapılan toplantı, konferans, 

çalıştay gibi süreçleri takip ederek Başkanlığın diğer birimleri ile koordineli olarak yürütmek. 

d) (Değişik:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/11 md.) Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerde 

afet ve acil durum faaliyetleri alanında görev yapan yetkililerle koordinasyonu yürütmek. 

e) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.VII VIII 

Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 44 - (Mülga:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/12 md.) 

                                              
VII 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci 

maddesiyle bu maddenin başlığı ile birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ve Uluslararası İnsani Yardım” ibareleri 

yürürlükten kaldırılmış 
VIII 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci 

maddesiyle bu bentte yer alan “diğer” ibaresi “benzeri” şeklinde değiştirilmiştir. 



Denetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 45 - (Mülga:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/12 md.) 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 

MADDE 46 - (Mülga:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/12 md.) 

Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı 

MADDE 47 - (Mülga:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/12 md.) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 48 - (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk 

birimlerine verilen görevleri yapmak. 

b) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.IX 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

MADDE 48/A- (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/14 md.) 

(1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır: 

a) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin 

belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak. 

b) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme 

başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak. 

c) Afet ve acil durumlarda iletişim, medya ve halkla ilişkilerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak. 

ç) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 48/B- (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/14 md.) 

(1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Başkanın çalışma programını düzenlemek. 

b) Başkanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek. 

c) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Afet Araştırmaları Merkezi 

MADDE 48/C- (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/14 md.) 

(1) Afet Araştırmaları Merkezinin görevleri şunlardır: 

a) Başkanlık bünyesinde, Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına ilişkin konularda bilimsel 

amaçlı faaliyetler yürütmek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, 

                                              
IX 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü 

maddesiyle bu bentte yer alan “diğer” ibaresi “benzeri” şeklinde değiştirilmiştir. 



üniversiteler ve özel sektörle işbirliği yapmak. 

b) Araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve desteklemek. 

c) Uluslararası afet ve acil durum alanında yapılan çalışmaları takip etmek. 

ç) Başkanlığın görev ve faaliyetleri ile ilgili konularda seminer, sempozyum, konferans ve 

benzeri etkinlikler düzenlemek, görsel, işitsel ve yazılı dokümanların basım ve yayımını yapmak veya 

yaptırmak, bu alandaki çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, yapılan yayınları takip etmek. 

d) Afet ve acil durum yönetimine ilişkin ulusal ve uluslararası yayınları ve bilimsel çalışmaları 

izlemek, derlemek, tasnif etmek ve ilgili birimlere bildirmek. 

e) Kütüphane hizmetleri vermek, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak. 

(2) Afet Araştırmaları Merkezinin çalışma usul ve esasları çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

MADDE 49 - (1) Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetlerine yönelik olarak eğitim faaliyetleri 

düzenlemek. 

b) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine yönelik 

denetimler yapmak. 

c) Eğitim faaliyetlerinde uygulanan ölçme ve değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesine 

yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak. 

ç) İlgili daire başkanı tarafından verilecek görevleri yerine getirmek. 

(2) Başkanlıkça uygun görülen yerlerde açılan bölge eğitim merkezleri, Afet ve Acil Durum 

Eğitim Merkezi Müdürlüğünün koordinasyonuyla eğitim faaliyetlerini yürütür. 

Çalışma grupları ve geçici görevlendirme 

MADDE 50 - (1) Çalışma grupları, ilgili daire başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla 

oluşturulur. 

(2) Çalışma grupları, afet ve acil durum yönetimi uzmanları, afet ve acil durum yönetimi uzman 

yardımcıları ile diğer personelden oluşur. 

(3) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre 

afet ve acil durumlara ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının sivil veya 

askeri personeli ile üniversite öğretim elemanları Başkanlıkta geçici olarak görevlendirilebilir; konu ile 

ilgili uzmanların katılımı ile geçici komisyon ve kurullar oluşturulabilir. 

Koordinasyon ve işbirliği 

MADDE 51 - (1) Başkanlık, görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, 

üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, 

özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir. 

(2) Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen ve afet ve acil durum yönetiminin her 

safhasında kullanılabilecek sayısal ve sayısal olmayan her türlü veri ve envanter bilgisi Başkanlıkla 



bedelsiz olarak paylaşılır. Verinin gerektirdiği önem derecesine uygun olarak bilgi güvenliğinin 

gerekleri yerine getirilir. 

İl afet ve acil durum müdürlükleri 

MADDE 52 - (1) İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek 

şekilde, Başkanlığın taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulmuştur. 

Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden vali sorumludur. 

Müdürlük personelinin il dışı geçici görevlendirmesi Başkanlık ve/veya vali tarafından yapılır. 

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır: 

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını 

yapmak. 

b) Afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahallî idareler ile 

kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak. 

c) İl afet ve acil durum yönetim merkezini yönetmek, kesintisiz ve güvenli haberleşmeyi 

sağlamak. 

ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek veya ettirmek. 

d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak. 

e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili 

akreditasyonunu yapmak ve belgelendirmek. 

f) Afet ve acil durumlarda, gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma, beslenme 

ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar 

kurmak ve yönetmek. 

g) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin 

görevleri illerde yerine getirmek. 

ğ) Başkanlığın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde risk azaltma, hazırlık, müdahale ve 

iyileştirme çalışmalarını diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yapmak. 

h) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddeler ile benzeri diğer teknolojik maddelerin 

tespiti, teşhisi ve arındırılması ile ilgili hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği 

ve koordinasyonu sağlamak. 

ı) Başkanlıkça belirlenen yıllık çalışma programlarını uygulamak, yıllık faaliyet raporları 

hazırlayarak Başkanlığın onayına sunmak. 

i) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak. 

j) Başkanlığın ve valinin vereceği benzeri görevleri yapmak.X 

(3) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin harcamaları, Başkanlık bütçesine bu amaçla konulacak 

ödenekten yapılır. 

(4) İl afet ve acil durum müdürlüklerince tesis edilen iş ve işlemler dolayısıyla açılmış ve 

                                              
X 9/6/2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 103 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 15 inci 

maddesiyle bu bentte yer alan “diğer” ibaresi “benzeri” şeklinde değiştirilmiştir. 



açılacak davalar valilikler husumetiyle yürütülür. 

Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri 

MADDE 53 - (1) Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü 

bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilir. Bu müdürlükler, il afet 

ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yaparlar. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi 

geçemez. 

Düzenleme yetkisi 

MADDE 54 - (1) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma 

birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, ilgili kurumların görüşü üzerine Başkanlıkça her 

bir il müdürlüğü için ayrı ayrı belirlenir. İl afet ve acil durum müdürlüğü ile afet ve acil durum arama ve 

kurtarma birlik müdürlüğü personelinin görev ve yetkileri, görevlendirme, çalışma usul ve esasları ile 

bu müdürlük personeline ilişkin diğer hususlar Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

Uzman ve denetçi istihdamı (Değişik başlık:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/16 md.) 

MADDE 55 - (1) Başkanlıkta 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 

41 inci maddesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcıları istihdam 

edilebilir. 

(5) Başkanlık merkez teşkilatında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü 

maddesine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilebilir. 

Başkanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi ve Denetçi Yardımcıları bağımsız genel 

müdürlüklerin müfettiş ve müfettiş yardımcılarına tanınan mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer 

özlük haklara sahiptir. 

(6) (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/16 md.) Başkanlık taşra teşkilatında 657 sayılı 

Kanunun ek 44 üncü maddesine göre İl Afet ve Acil Durum Uzmanı ve İl Afet ve Acil Durum Uzman 

Yardımcısı istihdam edilebilir. 

Yerli veya yabancı uzman 

MADDE 56 - (1) Başkanlıkta, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesine 

göre sözleşme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilir. 

Atıflar 

MADDE 56/A- (Ek:RG-18/9/2020-31248-C.K.-67/8 md.) 

(1) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığına verilen görevlerle ilgili olarak; mülga Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel 

Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı mülga Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve mülga Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, ilgisine göre Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı ile il afet ve acil durum müdürlüklerine yapılmış sayılır. 



Afet ve Acil Durum Yönetimi denetçiliğine atanma 

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Başkanlık teşkilatında en az dört yıllık lisans eğitimi veren 

yükseköğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve belirli süreli meslek içi 

eğitim ve özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içerisinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi olarak atanabilirler. Bu şekilde 

atanacakların sayısı yediyi geçemez ve bu şekilde atananların kadroları ihdas edilmiş sayılır. 

Geçiş hükümleri 

GEÇİCİ MADDE 2- (Ek:RG-9/6/2022-31861-C.K-103/17 md.) 

(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Başkanlıkta Planlama ve Risk Azaltma Dairesi 

Başkanı, Müdahale Dairesi Başkanı, İyileştirme Dairesi Başkanı, Sivil Savunma Dairesi Başkanı, 

Deprem Dairesi Başkanı, Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı, 

Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadrolarında 

bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. 

(2) Mevzuatta, bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kaldırılan birimlere 

ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar, kaldırılan birimlerin görevlerini devralan birimlere ve bunların 

yöneticilerine yapılmış sayılır. 

(3) Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı kadrosu için 

33 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre işlem yapılır. 


