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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, afet durumlarında faaliyet gösterecek olan Konya
Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetim Koordinasyon Merkezinin kurulması, çalışma usullerini, görev
ve sorumluluklarını belirlemek ve bu suretle afete neden olan olayların başlangıcından bitimine kadar
geçen süre içerisinde;
Afet yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesine bağlı
kurum ve kuruluşlarının çalışma esaslarını belirlemek ve koordinasyonunu sağlamak,
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması için gerekli önlemlerin alınmasını, kısa ve
uzun vadeli planların hazırlanmasını ve bilgi bankalarının kurulmasını izlemek ve değerlendirmek,
Afet yönetimine geçildiği hallerde kamu ve özel sektöre ait her türlü kara, hava taşıtlarıyla
kurtarma ve yardım araç gereçlerinden yararlanılmasında koordinasyon hizmetleri yürütmek,
Afet durumlarında yardım sağlayan gönüllü kuruluş ve kişilerden gelen yardım
malzemelerinin teslim alınmasını, korunmasını ve ihtiyaç noktalarına sevk edilmesinde
koordinasyonu sağlamak ile ilgili esasları düzenler.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında Büyükşehir
Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü ile ilçe belediyelerinin çalışma usul ve esasları ile görev
yetki ve sorumluluklarını kapsar.
Yasal dayanak
MADDE 3 - (1) 2709 sayılı 1982 Anayasası’nın 124. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/u ve 7/z maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu, 7269
sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
Kanun, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının
Teşkilat ve görevleri Hakkındaki Kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan yönetmeliklere göre
hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Tanımlar
Kuruluş
MADDE 4 - (1) Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi Yönetiminde; Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesinde görevli tüm
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Daire Başkanları, KOSKİ Genel Müdürü, KOSKİ Genel Müdür Yardımcıları, KOSKİ Genel
Müdürlüğündeki Su Tesisleri Dairesi Başkanı, Kanalizasyon İşletme Dairesi Başkanı, Elektrik
Makine İkmal Dairesi Başkanı, Plan Proje Dairesi Başkanı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Selçuklu
Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Meram Belediyesi’nin Fen İşleri ve İmar İşlerinden sorumlu
başkan yardımcıları ile Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve merkez ilçe
belediyelerinde görevli sivil savunma uzmanları doğal üye olarak bulunur.
(2) Afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında, personel ve kamu kaynaklarının etkili ve
verimli kullanılması, Konya Valiliği İl Kriz Merkezi ile paralel ve koordinasyon içinde çalışmak
üzere, Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve merkez ilçe belediyelerinden ihtiyaç
duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdam edilir.
(3) Genel Sekreter AYKOM’un başkanıdır. Genel Sekreterin izinli veya mazeretli olması
durumlarında AYKOM’un başkanlığını İtfaiye Daire Başkanın bağlı bulunduğu Genel Sekreter
Yardımcısı yürütür. İtfaiye Dairesi Başkanı AYKOM’un başkan yardımcısıdır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
Belediye
: Konya Büyükşehir Belediyesini,
Başkan
: Konya Büyükşehir Belediye Başkanını,
Başkanlık
: Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını,
Meclis
: Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisini,
Genel Sekreter
: Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini,
Genel Sekreter Yardımcıları: Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarını,
Merkez İlçe Belediyeleri: Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyelerini,
KOSKİ Genel Müdürlüğü: Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nü
KOSKİ Genel Müdürü: Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünü,
GAZNET
: Konya’da doğalgaz dağıtım işini yürüten Anonim Şirket
AYKOM
: Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezini,
İl Kriz Merkezi
: Vali başkanlığında, Valilik bünyesinde kurulan merkezi,
Sivil Toplum Kuruluşu: Afete hazırlık, önleme ve müdahale aşamalarında Afet Yönetim
Koordinasyon Merkez Başkanının çağrısı doğrultusunda görev alacak olan sivil savunma ve
afetle ilgili olarak kurulmuş örgütleri,
Danışman
: Afetle ilgili konularda uzman olan üniversitelerdeki öğretim
elemanları, kamu kurumlarındaki uzmanlar ile afet konusunda yerli ve yabancı diğer uzman
kişileri,
Toplanma Merkezi : AYKOM için tahsis edilen yeri,
İfade eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Afet konuları
MADDE 6 – (1) AYKOM yönetiminin afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında
ilgileneceği afet konuları şunlardır.
a) Deprem,
b) Sel baskını,
c) Çığ düşmesi, toprak kayması veya kaya düşmesi,
ç) Büyük ölçekteki kazalar (kara ve hava),
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d) Diğer meteorolojik afetler,
e) Tehlikeli ve salgın hastalıklar,
f) Büyük yangınlar (bina ve tesis, orman yangınları),
g) Nükleer ve kimyasal madde kazaları,
Afet eylem planı
MADDE 7 – (1) AYKOM yönetimi tarafından bu yönetmeliğin 6 ci maddesinde yazılı afet
konularına göre belediye ve KOSKİ Genel Müdürlüğüyle ilişkili konularla ilgili olarak afet eylem
planları yapar ya da yaptırır.
Afet yönetim esasları
MADDE 8 – (1) Afet yönetimi konusunda yapılacak çalışmalar Afeti Önleme, Afete
Hazırlıklı Olma, Afete etkin müdahale ve İyileştirme çalışmalarını yapmak ya da yaptırmaktır.
(2) Konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve
diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetleme görevi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 7/u maddesi ile münhasıran Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasında sayıldığından,
kamu kurum ve kuruluşları ile GAZNET AŞ’nin yangın ve diğer afetlere karşı aldıkları önlemler
hakkında bilgi toplamak, elde edilen veriler doğrultusunda eksiklikleri ilgili kurumlara bildirmek ve
bu kuruluşları denetleme görevi AYKOM tarafından yürütülecektir.
(3) Etkin bir afet yönetimi için afet durumlarının zamanında teşhisi, afet durumlarında takip
edilecek usullerin önceden tespiti ve bunların işler olarak muhafazası ve afete müdahalenin
gecikmeden uygulamaya konması esasına dayanır. Afet yönetimi, bir afet durumunun teşhisinden
başlayarak, gerekli yönlendirici kararların alınmasına, uygulanmasına, takip ve kontrolüne kadar
uzanan bir seri faaliyet kombinasyonudur.
(4) Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi, afet durumunun meydana gelmesi ile birlikte
Büyükşehir Belediye Başkanı veya AYKOM Başkanının talimatı ile faaliyete geçer. Ancak afetin
büyüklüğüne göre talimat beklemeksizin de faaliyete geçebilir. Toplanma yeri belediye tarafından
önceden belirlenen İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde AYKOM için tahsis edilen binadır. Ancak
afetin yeri ve durumuna göre Büyükşehir Belediyesi Başkanı veya AYKOM başkanı tarafından
toplanma yeri değiştirilebilir.
(5) Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi yönetimi bu yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yazılı
kişilerden oluşur.
(6) Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi’nin sekretaryası İtfaiye Dairesi Başkanlığı
tarafından yürütülecektir.
(7) Görev çağrıları Afet Yönetim Koordinasyon Başkanı adına İtfaiye Haber Merkezi
tarafından yapılacaktır.
(8) Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetim Koordinasyon Merkezi Konya Valilik İl Kriz
Merkezine bağlı olarak çalışır. Afetin büyüklüğüne bağlı olarak Başbakanlık Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Afet İşleri Genel Müdürlüğü
koordinasyonunda çalışır.
AYKOM’un afet öncesi görevleri
MADDE 9 – (1) AYKOM’un afeti önleme çalışmaları şunlardır:
a) Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı veya Genel Sekreterin direktiflerini ilgili belediyelere
ve belediye birimlerine, bağlı kuruluşlara iletilmesi ve yerine getirilmesi konusunda koordinasyonu
sağlamak.
b) Ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Belediye
sınırları içerisinde afet önleme çalışmalarına katkı sağlamak
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c) Afet ile ilgili mevzuatı takip ederek, buna göre gerekli planlamaları yapmak ve yazılı hale
getirmek.
ç) Halkın gerekli afet bilincine kavuşması için bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları
(seminer, tatbikat, broşür yayın vb) yapmak ya da yaptırmak.
(2) AYKOM’un afete hazırlıklı olma çalışmaları şunlardır.
a) İlgili kurum ve kuruluşlarda afet anında görev alacak ekiplerin kurulması, eğitimlerinin
yaptırılması ve göreve hazır hale getirilmesini sağlamak.
b) Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılımı teşvik etmek ve sivil toplum kuruluşlarının
çalışmalarını ve koordinasyonunu yürütmek.
c) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde afetle ilgili ulaşım planlarını hazırlamak.
ç) Hızlı ve etkili haberleşme için belediye ve KOSKİ Genel Müdürlüğü haberleşme sistemini
kullanmak.
d) İtfaiye Daire Başkanlığınca (Sivil Savunma) hazırlanacak programa göre ilgili personelin
afet eğitimini sürekli yenilemek.
e) Risk analizi belirleme çalışmalarını yapmak ve sürekli senaryolar hazırlayıp müdahale
planları geliştirmek.
f) İtfaiye grup amirlikleri içinde lojistik merkezler kurmak.
g) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile işbirliği içerisinde jeolojik, sismik aktivite
bilgilerini sürekli takip etmek.
ğ) Konya Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün, meteorolojik afet bilgilerini takip etmek.
AYKOM’un afet esnasındaki görevleri
MADDE 10 – (1) AYKOM’un afet esnasındaki yapacağı çalışmalar şunlardır:
a) İl Afet Merkezi ile temasa geçip alınan bilgiler ve verilen talimatlar doğrultusunda hareket
etmek.
b) İhtiyaç duyulan birimleri olay yerine sevk edip müdahalede bulunmak, afetin etkilerini
ortadan kaldırmak.
c) Alternatif ulaşım yollarını devreye sokmak.
ç) Gerekli hallerde afet bölgesinde seyyar komuta merkezi oluşturarak tüm çalışmaları
buradan yönetmek.
d) Ulusal ve uluslar arası gönüllü kurum ve kuruluşların yardımlarını, İl Kriz Merkezine
yönlendirmek.
e) İl Kriz Merkezinin talebi ile arama ve kurtarma çalışmalarına gerekli araç-gereç ve
personel desteği vermek.
f) Altyapı ile ilgili belediyemizdeki mevcut bilgileri İl Kriz Merkezine bildirmek. Afette zarar
gören altyapı ile ilgili tamir ve gerekli müdahaleleri yaparak en kısa sürede çalışır hale getirmek,
sonucundan İl Kriz Merkezine bilgi vermek.
AYKOM’un afet sonrası görevleri
MADDE 11 – (1) AYKOM’un afet sonrası yapacağı çalışmalar şunlardır:
a) İl Kriz Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı veya Genel Sekreterin talimatları
doğrultusunda çalışmalara yön vermek.
b) Afet mahallinde gerekli incelemeleri yaparak, Belediyece yapılabilecek yardım ve
iyileştirmeleri acilen tespit etmek.
c) Afetten etkilenen vatandaşların yiyecek ihtiyaçlarını hijyenik şartlara en uygun bir ortamda
karşılamak.
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ç) Afetten etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun
yerleşim yerlerini tespit etmek.
d) İl Kriz Merkezi tarafından görev verilmesi durumunda, kurtarma çalışmalarının bittiği
uzmanlarca belirlenen yerlerde enkazları kaldırmak ve iş makinelerinin çalışmalarını koordine etmek.
e) Afet sonrası; belediyelerimizi ilgilendiren afet nedenleri, sonuçları ve yapılması gerekenler
hakkında rapor düzenlemek.
AYKOM’un çalışma programı
MADDE 12 – (1) AYKOM aşağıda yazılı esaslara göre çalışmalarını yürütür.
a) Afet Yönetim Koordinasyon Merkezinin yapılanmasından sonra afet konusundaki
çalışmaları yürütmek için en az üç ayda bir toplantı yapılacaktır. Ancak İtfaiye Daire Başkanının
talebi üzerine AYKOM Başkanı ilgili kurum ve kuruluşları her an toplantıya çağırabilir. AYKOM’da
alınan kararlar sekreterya tarafından karar defterinde kayıt altına alınır. Alınan kararlar en kısa sürede
AYKOM üyelerine resmi yazı ile tebliğ edilir. AYKOM kararları tebliğden itibaren verilen süre
içerisinde ilgili birim ve kurumlarca yerine getirilir.
b) Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve merkez ilçe belediyeleri tarafından iş
makinelerinin envanterini çıkararak afet durumunda kullanılmak üzere AYKOM başkanlığına
bildireceklerdir. İş makineleri envanterinde değişiklik olması durumunda değişikliği en geç bir ay
içinde AYKOM başkanlığına bildireceklerdir. İl Kriz Merkezi tarafından istenmesi halinde iş
makineleri bu merkezin emrine verilecektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükte mevzuat
hükümleri ile Başkanlık emir ve talimatları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından
onaylanmasına müteakip mahalli bir gazete de ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı adına AYKOM
Başkanı yürütür.
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