
 

 

 
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL 

SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE 
DAİR USUL VE ESASLAR 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
 
          Amaç  

          Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin bu Usul ve Esaslarda yer 
alan afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin müdahale araç, gereç, ekipman ve 
malzeme ihtiyaçları ile ayrıca Başkanlıkça uygun görülen yatırımlarını desteklemek; 
bu sayede il müdürlüklerinin afet ve acil durumlara müdahale hizmetlerinde sürat ve 
etkinliği sağlamak, yatırımlarında verimliliği artırmak amacıyla Başbakanlık Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yılı Yatırım Bütçesinin Sermaye Transferleri 
Tertibinde yer alan ödeneğin dağıtımı ile kullanımına ait usul ve esasları 
düzenlemektir.   

   

          Kapsam  

          Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
Yılı Yatırım Programında yer alan “İl Müdürlükleri Acil Durum Müdahale İhtiyaçlarının 
Karşılanması” projesinin ödeneğinden, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin afet, acil 
durumlar ve sivil savunmaya ilişkin müdahale araç, gereç, ekipman ve malzeme 
ihtiyaçları ile Başkanlıkça uygun görülen yatırımlarının desteklenmesi için yapılacak 
yardımların tahsisi, harcanması ve denetimine dair hükümleri kapsar.  

 

           Hukuki Dayanak  

           Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 5902 Sayılı Başbakanlık Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 18 inci maddesinin 
3 üncü (Değişik: 13/2/2011-6111/185 md.) bendine istinaden hazırlanmıştır.  

 

          Tanımlar  

          Madde 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen:  

Başkan: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanını, 

Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,  



 

 

Değerlendirme Komisyonu: Başkan onayı ile; Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanı 
Başkanlığında, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı, Müdahale Dairesi 
Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Sivil Savunma Dairesi Başkanından 
oluşturulan komisyonu, 

İl Müdürlüğü:  81 İldeki Afet ve Acil Durum Müdürlüklerini, 

Müstakil Yatırım: İl Müdürlüklerinin kendi kaynakları ile yapacakları yatırımları,  

Nakit Gönderme: Başkanlığın Yılı Bütçesinin Sermaye Transferleri tertibinde yer 
alan ödeneğin bu usul ve esaslarda belirtildiği şekilde tahsisi yapılan miktarın ödeme 
emri belgesi düzenlenmek suretiyle iline gönderilen nakit tutarı, 

Ödenek: İl Müdürlüklerinin, afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin 
müdahale araç, gereç, ekipman ve malzeme ihtiyaçları ile Başkanlıkça uygun görülen 
yatırım projelerini desteklemek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yılı 
Yatırım Bütçesinin Sermaye Transferleri tertibinde yer alan ödeneği, 

Toplam Yatırım: İl Müdürlüklerinin kendi öz kaynaklarından ve Başkanlık 
Bütçesinden yapılan yardım tutarını, 

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 
Genel Esaslar 

 
 
          Ödenekten Yapılacak Nakdi Yardım Alanları  

          Madde 5- (1) Başkanlık Yılı Bütçesinin Sermaye Transferleri tertibinde yer alan 
ödenekten Başkanlıkça belirlenen İl Müdürlüklerinin aşağıda belirtilen yatırımları için 
yardım yapılabilir. 

a) İl Müdürlüklerinin kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehdit ve 
tehlikelerine karşı hazırlıklı bulunmak ve gerekli hallerde olaylara müdahalede ihtiyaç 
duyulan araç, gereç, teçhizat ve malzeme ihtiyaçlarının teminine yönelik yatırımlar.  

b) İl Müdürlüklerinin afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya hazırlık amacıyla ihtiyaç 
duyulan araç, gereç, mal ve malzemelerin teminine yönelik alımlar. 

c) İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin haberleşmeye yönelik malzeme ve 
teçhizat alımlarına ilişkin yatırımlar.  

ç) İl Müdürlüklerinin afet, acil durumlar ve sivil savunmaya ilişkin müdahale araç, 
gereç, ekipman ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımlar. 



 

 

d) İl Müdürlüklerinin kendi kaynakları ile yapacakları afet, acil durumlara ve sivil 
savunmaya yönelik yatırımlarına yapılacak katkılar. 

 

Desteklenecek Yatırımların Seçimi  

Madde 6- (1) 5 inci Maddede sayılan yatırımlar aşağıdaki öncelik sırasına göre 
yılı yatırım programında yer alan ödenek miktarı doğrultusunda desteklenecektir. 

a) Müdürlüklerde olması gereken ancak alınamayan veya ellerinde bulunan 
ancak kullanım süresi dolmuş arama, kurtarma ve müdahaleye yönelik 
KBRN dahil araç, gereç, ekipman, mal ve malzemelerin tamamlanması. 

b) Afet, acil durum ve sivil savunmaya yönelik hazırlıklara katkı sağlayacak 
araç, gereç, ekipman, mal ve malzemelerin alımına ilişkin harcamalar. 

c) Müdürlüklerin afet, acil durumlar ve sivil savunmaya yönelik yarım kalmış 
projelerinin tamamlanmasına veya yatırım süresi kısa olan ve süratle 
hayata geçirilebilecek projelerinin desteklenmesine ilişkin harcamalar. 

(2) Bu usul ve esasın amacı doğrultusunda tahsis edilen yılı ödeneğinden yukarıda 
belirtilen önceliklerden; (a)’ya yüzde 40, (b)’ye yüzde 40 ve (c)’ye yüzde 20 tutarında 
ödenek tahsis edilir. Öngörülemeyen durumlarda Başkan tarafından uygun görülmesi 
halinde öncelikler arasında aktarma yapılabilir. 

(3) Başkanlıkça oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından; bu öncelikler ve 
resen değerlendirilecek sair hususlar doğrultusunda gerekli değerlendirmeler 
yapılarak iline gönderilmesi gereken ödenek miktarı belirlenir. 

(4) Değerlendirme Komisyonu sekretarya hizmetleri Yönetim Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı tarafından yürütülür. 

(5) Bu Usul ve Esaslar Başkanlığın internet sayfasında yayımlanarak duyurulur. 

 

          Yapılacak Yardımların Tahsisi  

          Madde 7- (1) Ödenekten yararlanacak İl Müdürlüklerinin taleplerinde; 

a) Yatırıma ilişkin İl Özel İdaresi ve İl Daimi Encümeni Kararı,  

b) Yatırıma ilişkin Fizibilite Raporu veya Proje Fişi, 

c) Fizibilite Raporu veya Proje Fişi olmayan yatırımların maliyet tablosu, 

ç) Devam eden yatırımlar için başlangıçtan talepte bulunulan güne kadar yapılmış 
olan ve sonrasında yapılacak olan harcamaları gösterir tablo, 

bulunması gerekir. 



 

 

(2)İl Müdürlükleri ile İl Özel İdareleri tarafından birlikte hazırlanan yatırım proje teklifi İl 
Valisine sunulur. Valiler kendilerine gelen yatırım talebine yönelik bilgi ve belgeleri 
inceleyerek, varsa eksikliklerini tamamlattırarak uygun buldukları takdirde; Valilik 
görüşü ile birlikte Başkanlığa intikal ettirirler. 

(3)İl Müdürlüklerinin yıl içerisindeki yapacakları 5 inci maddede yazılı yatırım 
taleplerinden sadece birisine yardım yapılır. 

(4)Yardım yapılan yatırım tamamlanmadan diğer yardım talepleri değerlendirmeye 
alınmaz.  

 

          Gönderilen Yardımın Harcama Usulü 

          Madde 8- (1) Başkanlıkça uygun görülen yatırım projelerine yapılacak 
yardımlar, Kalkınma Bakanlığının görüşleri doğrultusunda hazırlanan bu Usul ve 
Esaslar çerçevesinde Başkan onayı ile tahsis edilir ve ilgili valilik emrine ödeme emri 
belgesi düzenlenerek nakit gönderme yapılır. Yapılan yardımlar hakkında Başkanlık 
tarafından Kalkınma Bakanlığına ve ilgili valiliğe bilgi verilir. 

          Madde 9- (1) İl Müdürlüklerinin 5’inci madde kapsamında desteklenen yatırım 
projeleri için valiliklere gönderilen yardımlar İl Özel İdareleri adına açılan hesaba 
yatırılır. 

(2) Gönderilen nakit yardımların harcanması 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre İl Özel İdare 
bütçesi içerisinde gerçekleştirilir.  

          Madde 10- (1) Başkanlıkça yapılan yardımlar geçici de olsa tahsis amacı 
dışında kullanılamaz.  

          Madde 11- (1) Yardım ile gerçekleştirilecek işin herhangi bir sebeple 
gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi veya mecburi sebeplerle uygulanmasının 
mümkün olmaması halinde ve alınan yardımların zorunlu sebepler dışında alındığı 
tarihten itibaren bir yıl içerisinde harcanmasına başlanmaması halinde gönderilen 
yardım tutarı Başkanlığın muhasebe hizmetlerini yürüten Başbakanlık Merkez 
Saymanlık Müdürlüğü hesabına iade edilir. 

 

          Yardımların Takibi, Denetimi ve Sonuçları Hakkında Bilgi Verilmesi 

          Madde 12- (1) Yapılan yardımların bu usul ve esas hükümlerine göre amacına 
uygun olarak harcanıp harcanmadığı ve yapılması öngörülen yatırımın mali ve fiziki 
gerçekleşme durumlarının denetimi; Sayıştay Başkanlığı, Başkanlık, Mülkiye 
Müfettişleri ve Mahalli İdareler Kontrolörleri tarafından yapılır.  



 

 

          Madde 13- (1) Denetleme sonucunda veya herhangi bir suretle, yardımın 
amacı dışında kullanıldığının anlaşılması halinde, yapılan yardımın yasal faizi ile 
birlikte geri alınması için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır, ayrıca sorumlular 
hakkında tahkikat yapılır ve yanlış işlemin düzeltilmesine kadar başka yardım 
yapılmaz.  

         Madde 14- (1) Valilikler tarafından bu usul ve esaslar kapsamında 
gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlere ilişkin işlerin devam ettiği süre içindeki fiziki 
durumu ve harcaması hakkındaki bilgiler altı ayda bir, sonuç raporu ise işin bitiminde 
Başkanlığa gönderilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

 
 

          Yürürlük 

          Madde 15- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

          Yürütme 

          Madde 16- (1) Bu Usul ve Esaslara ilişkin hükümler Başkanlık tarafından 
yürütülür.  

 


