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Servis

Fonksiyon/
Hizmet 
Grubu Görev ve Sorumluluk Ana Çözüm 

Ortağı (AÇO)
Destek Çözüm 
Ortağı (DÇO)

TAMP-İS-
TANBUL İlgili 
Hizmet Grubu

KOMUTA Basın Söz-
cüsü

Basın bildirilerini hazırlar.Basın Bildirisi Formu aracılığıyla medya ve 
halka düzenli bir şekilde gerekli bilgi ve haberleri ulaştırır. Duruma 
ilişkin bilgileri medyadan sürekli takip eder. Hatalı bilgiler için hemen 
medya kuruluşlarıyla irtibata geçerek düzeltmeleri yapar. 

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü

KOMUTA İrtibat So-
rumlusu

Avcılar Belediye Başkanlığı ile Valilik ve Kaymakamlık ile irtibat 
ve iletişimin sağlıklı olarak yapılmasını, doğru bilgi akışını sağlar. 
Avcılar Belediyesi AYM dışındaki kuruluşlar ve organizasyonların 
temsilcileri ile koordinasyonu sağlar. Mevcut protokollerin işlerliğinin 
başlamasını ve haberleşmeyi koordine eder. Tesis dışındaki persone-
le telefon zincirini başlatarak ulaşılmasını sağlar. Olay Komutanının 
afet anında irtibat halinde olması gereken kurum ve kuruluşların 
telefon listesini hazır tutar. Olay Komutanı için gerekli olan yazılı ve 
sözlü iletişim-haberleşmenin kurulması, yönlendirilmesi ve koordine 
edilmesinden sorumludur. Olay Komutanının faaliyetleri ile ilgili tüm 
bilgileri ve istenen raporları olayın kronolojik olarak belgelenebilmesi 
için doküman haline getirir.

Özel Kalem Mü-
dürlüğü

KOMUTA Güvenlik 
Sorumlusu

Olay komutanı ile devamlı iletişim halinde bulunur ve emniyetini 
sağlar. Belediye Birimlerinin ve Afet Yönetim Merkezi’nin asayiş ve 
güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alır, ziyaretçi girişlerini düzenler, 
iç ve dış emniyetini sağlar. Yasak bölgelere yetkisiz kişilerin girmesi-
ni önler. Şüpheli kişileri izler ve güvenlik kuvvetlerine bildirir Binaya 
gelecek araçları park ve bekleme şeklinde yönlendirilmesini sağlar. 
Güvenlik personelinin gerekli emniyet tedbirlerini aldıklarından 
emin olur. Afet sonrası yağma, gasp ve hırsızlık olayları için gereken 
emniyet tedbirlerini alır veya aldırır. Tahliye için personele rehberlik 
eder ve panikleri önlemeye çalışır

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü (Gü-

venlik Amiri)

KOMUTA Hukuk So-
rumlusu

Afete müdahale sürecinde karşılaşılabilecek hukuki durumlara ve 
sorunlara ilişkin olarak karar vericilere hukuki danışmanlık eder.
Vatandaşların afetler nedeniyle meydana gelen zararlarının tazmini 
için açtıkları davaları takip eder.Dava ve takiplere ait evrakları dü-
zenli olarak dosyalanmasını sağlar.Soruşturma ve dosya ve raporları 
inceleyerek kanuni kovuşturmalarına ait işlemleri yapar.Dava ve icra 
takiplerini zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını 
sağlar.Kurumun menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıkları önleyici 
hukuki tedbirleri zamanında alır, anlaşma ve sözleşmelerin bu esas-
lara uygun olarak yapılmasına yardımcı olur.Mahkeme kararlarının 
gereğini yerine getirmek üzere ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

Hukuk İşleri 
Müdürlüğü

Teftiş Kurulu 
Müdürlüğü

İç Denetçi

OPE-
RAS-
YON

Haberleş-
me

Mevcut haberleşme kaynaklarını belirler ve birimler arasında 
entegrasyonu sağlar.Afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirler 
ve AYM’ye bildirir.Grupta yer alan ekip sorumluları belirlenir ve ekip-
lerin koordinasyonu ve denetlenmesi sağlanır.Afet mahallerinden 
alınan bilgiler Avcılar Belediyesi AYM’ye bildirilir.Avcılar Belediyesi 
AYM ve bünyesinde görevli diğer kurum ve kuruluşların sahip olduğu 
iletişim teçhizatının bir afet sırasında nasıl kullanılacağına dair 
talimatlar düzenlenir.Geçici iletişim tesisleri kurar, koordine eder ve 
işletir.Hasarlı haberleşme araçlarını ve / veya sistemlerini süratle 
onarmak ve hizmete sokmak.Afet ve acil durum hizmetlerine ilişkin 
haberleşmeye öncelik tanımak.Afet mahalleri ile sürekli olarak 
iletişimi sağlamak için telli, telsiz haberleşme ağını çalıştırmak.İkaz 
ve alarm sistemlerini işler halde tutar.

Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü

Zabıta Müdür-
lüğü

Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü

OPE-
RAS-
YON

Ulaşım

Devlet ve il yolları dışında kalan mahalle içi yerleşme birimlerinin, 
orman yollarının ve orman içi yolların, köprülerin, köy içi yolların 
onarımları yapılır, trafiğe açık tutulur, trafik güvenliği yönünden 
gerekli istikamet ve kilometre levhaları ile diğer işaretleri düzenler.
Afet şartları altında Avcılar Belediyesi AYM’nin ulaştırma tesis ve 
araçlarının durumları tespit edilerek çalışmaların devamı için gerekli 
tertip ve tedbirleri alır. Afet mahalline ve afet mahallinde ulaşımın en 
kısa zamanda sağlanmasının gerektirdiği tertip ve düzenleri almak, 
aldırmak.Stratejik öneme sahip bina ve tesislere, geçici barınma yer-
lerine hastanelere vb. gibi tesislere ulaşımı sağlamak için öncelikli 
ve alternatif yolları belirlemek ve duyurmak. Hasar görmüş kara ile 
hava ve deniz limanları, köprü ve viyadüklerin onarımlarını yaptırmak. 
Başta ana arterler olmak üzere tıkanan yollar üzerindeki enkazı 
öncelikle kaldırmak ve molozları temizlemek.

Fen İşleri Müdür-
lüğü

Ulaşım Hizmet-
leri Müdürlüğü
Zabıta Müdür-

lüğü
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planlamak, planın güncel ve çalışır durumda olması için ulaşım sis-
temlerinin mevcut kapasitesi, tür ve niteliklerini sürekli olarak takip 
etmek.Tahliye için personele rehberlik eder ve trafiği kontrol edip 
ulaşım yollarının açık kalmasını sağlar.Mevcut veya artan riskler ile 
birlikte ekiplerin imkân ve kabiliyetleri değerlendirir.

OPE-
RASYON Yangın

Yangınları kontrol altına almak ve söndürmek,Yangın ve tehlikeli madde ekiplerinin 
ve ekipmanlarının hazır durumda olmasını sağlamak.Yangın kapsamında arama ve 
kurtarma faaliyetlerini yürütmek.Yangını önleyici ve risk azaltıcı tedbirleri aldırmak 
ve kontrol etmek,Meydana gelebilecek ikincil afet durumlarına yönelik gereken ted-
birlerin aldırılmasını sağlamak..Tehlikeli maddeler kapsamında gerekli koordinas-
yonu sağlamak.Afet Yönetim ve Koordinasyon Bürosu ile koordineli olarak görev ve 
sorumluluklar yerine getirilir.Can kurtarma faaliyetlerine ve enkazların kaldırılma-
sında koordine olmak..Yangın ve arama kurtarma ekipleri ve ekipmanlarının hazır 
durumda olması sağlanır.Komşu ilçe ve özel kuruluşların itfaiye ve arama kurtarma 
ekipleri ile koordineli olarak çalışma yapılması sağlanır.Emrinde çalışan personelin 
bir ekip ruhu içinde zihnen ve bedenen hazırlıklı olması sağlanır.

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü 

(Sivil Savunma 
Birimi)

Tüm Müdür-
lükler

OPE-
RASYON

Güvenlik ve 
Trafik

Afet ve Acil durum bölgesinde asayişi can ve mal güvenliğini sağla-
mak, kamu düzenini bozabilecek, hizmetin yapılışını ve sürdürülme-
sini engelleyebilecek faaliyetlere mani olmak.Kullanılabilir yollarda 
trafik akışkanlığını sağlamak ve trafiği gerektiği şekilde yönetmek.
Afet ve acil durum hizmetlerinde kullanıldığı bildirilen araçların 
(tanınmasını sağlayacak standardı belirlenmiş logo, işaret ve benzeri) 
geçiş üstünlüğünü sağlamak.Önceden belirlenmiş, bina, kritik tesis 
ve işyerlerinin, araç ve gereçlerin emniyetini ve güvenliğini sağlamak.
Bölgede ihtiyaç duyulan güvenlik personelinin araç, gereç ve benzeri 
ile birlikte bölgeye sevkini sağlamak.Afetzedelere yardım malzemesi 
dağıtımı yapan kurum ve kuruluşların asayişini sağlamak, dağı-
tım noktalarında güvenliği sağlamak.Çalışan personelin ve geçici 
barınma alanlarının güvenliğini sağlamak.Sahibi tespit edilemeyen 
kıymetli menkullerin koruma altına alınmasını sağlamak. Afet 
ve acil durumlarda sorumluluk alanında güvenliği sağlar.Kayıp 
ihbarlarına göre gerekli çalışmaları yapmak.Genel kamu düzeni 
ve devlet güvenliği aleyhine faaliyet gösteren şahıs, grup ve terör 
örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik emniyet birimleri 
ile çalışmalar yapmak, raporlamak.Kültürel varlıkların güvenlik ve 
koruma altına alınmasını sağlamak.Afet ve acil durumlarda sorum-
luluk alanlarında ki sınır güvenliği, mülteci akınları ve diğer nüfus 
hareketleri konusunda tedbirleri almak,Belirlenmiş riskli yerlere 
yetkisiz kişilerin girmesini önlemek.Afet Yönetim ve Koordinasyon 
Bürosu ile koordineli olarak görev ve sorumluluklar yerine getirilir. 
Afet bölgesinde ki insan, bina, araç ve gereçlerin güvenliği sağlanır.
Yiyecek, su, tıbbi malzemeler vs. korunur.Afet bölgesinde düzen ve 
trafik sağlanır, çapulculuk önlenir ve menfi propagandalara mani 
olunur. Arama ve Kurtarma operasyonlarında ve tehlikeli durumlarda 
ekiplerin güvenliği sağlanır. Avcılar Belediyesi AYM binalarına ve afet 
bölgelerine ziyaretçi vb. girişleri düzenlenir. Yasak bölgelere yetkisiz 
kişilerin girmesi önlenir. Güvenliği olmayan bölgelere girilmez işa-
retleri yerleştirilir. Ekipteki güvenlik görevlilerinin belirlediği tehlikeli 
ve güvensiz durumlar servis sorumlusuna bildirilir.
Ambulans giriş çıkış noktaları belirlenir. Ambulans park yerine park 
etmiş araçların kaldırılması sağlanır. Ambulans trafik planı uygu-
lanır; ambulans geliş gidiş yolları açılır, düzenlenir ve uygulamaya 
konur.

Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü

OPE-
RASYON

Arama 
Kurtarma 

Arama kurtarma çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulacak personel ekipman 
araç gereç ve malzeme tespitini yapar ve temin eder.Kurtarma çalışmalarına 
yönelik keşif hizmetlerini yapar.Afetzedeler için arama ve kurtarma çalışmalarının 
yürütülmesini sağlamak.Kurum/kuruluş hizmet binaları, enkaz haline gelen diğer 
binalar, tesisler vb. yerlerde arama ve kurtarma çalışmalarını belirlenecek öncelik 
sırasına göre yapar. Afet öncesinde arama ve kurtarma çalışmalarında öncelik 
verilecek bina ve hassas tesisleri belirlemek.Avcılar Belediyesi Hizmet Binaları, 
vb. kritik tesislerde arama kurtarma çalışmaları yapar. İlçe dâhilindeki mevcut 
arma-kurtarma kapasitesi, araç ve gereçlere sahip olan kuruluşlar ile bu araç ve 
gereçlerin kapasiteleri tespit edilerek çizelgeler oluşturulur. İlçe dâhilinde arama 
ve kurtarma ekipleri bulunan kurum/kuruluşların ilgili ekiplerinin eğitimleri yaptı-
rılarak bu ekiplerin afetlere hazır halde tutulması sağlanır. İlçe dâhilindeki kurum/
kuruluş arama ve kurtarma ekiplerinin teçhizatlarının eksiksiz olarak afetlere 
hazır halde tutulmasını sağlanır. Ölülerin çıkartılmasına yardım eder.Yaralıların 
taşınmasına yardım eder.Her zaman ekiplerinin ve ekipmanların hazır durumda 
olmasını sağlar.

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü (Sivil 
Savunma Birimi) Tüm Müdür-

lükler
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STK ve Gönüllü kuruluşların Arama ve Kurtarma birliklerini afet 
bölgesine yönlendirir, Arama Kurtarma birlikleri ile koordineli bir 
şekilde çalışmasını sağlar.
Ulusal ve uluslararası arama ve kurtarma ekiplerini afet bölgesine 
yönlendirir ve Avcılar Belediyesi adına koordinasyonu sağlar.
Komşu ilçe ve özel kuruluşların itfaiye ve arama kurtarma ekipleri ile 
koordineli olarak çalışma yapılması sağlanır.
Emrinde çalışan personelin bir ekip ruhu içinde zihnen ve bedenen 
hazırlıklı olması sağlanır.

OPE-
RASYON Nakliye 

Afet öncesinde nakliye öncelikleri, nakliye yolları ve nakliye edilecek bölgeleri saptar 
ve planlar.Avcılar ilçesi için belirlenmiş olan, acil durum toplanma alanlarının nere-
lerde olduğunun bilgisini “Tahliye Yerleştirme ve Planlama Hizmetleri Grubu”ndan 
edinmek.Afet bölgesinde görev alacak öncelikli personelin, araç, gereç ve malze-
melerin afet bölgesine naklini sağlamak.Görevli personelin konuşlanma alanı ile 
operasyon alanı arasındaki naklini sağlamak.Afetzedelerin acil barınma yerlerine 
naklini sağlamak.Dışarıdan gelen yardım malzemelerinin toplandığı depolardan, 
yardım dağıtım merkezlerine nakliyesini sağlamak.İş makinelerinin operasyon ala-
nına naklini sağlamak,Kültür varlıklarının nakliyesini sağlamak,Tahliye edilenlerin 
nakliye işlemlerini yapmakAfetzedelere gelen yardım malzemeleri planlanan yerle-
re bünyesindeki taşıtlarla taşınır.Afet Yönetim ve Koordinasyon Bürosu ile koordineli 
olarak görev ve sorumluluklar yerine getirilir..

Ulaşım Müdür-
lüğü 

Fen İşleri Mü-
dürlüğü

Sosyal Destek 
Hizmetleri Mü-

dürlüğü

Emlak ve İstim-
lak Müdürlüğü 

OPE-
RASYON

Tahliye ve 
Yerleştirme

Afet öncesi, sırası ve sonrasında tahliye öncelikleri, tahliye yolları ve 
tahliye edilecek bölgeleri saptamak, planlamak ve uygulamak.
Avcılar ilçesi acil durum toplanma alanlarını belirlemek ve alanların 
kullanıma uygunluğunu kontrol etmek. Acil durumlar için Helikopter 
pisti olabilecek yerleri belirlemek, ilgililerle koordinasyon sağlamak.
Afet bölgesindeki halka tahliye yapılacağının duyurulmasını sağla-
mak,Afet anında tahliyeyi planlar ve uygular.Tahliye edilenlerin afet 
bölgesinden güvenli bölgelere taşınarak yerleştirilmesini sağla-
mak,Gerektiğinde taşınabilir milli servet, kıymetli evrak, eşyalar ve 
gerektiğinde hayvan tahliyesini yapar.Tahliye edilecekler Nakliye Hiz-
met Grubu vasıtası ile afet bölgesinden güvenli bölgelere taşınarak 
yerleştirilmesini sağlar.Afetzedelerin tahliyesi için düşünülen hava, 
kara ve deniz yollarının hasar durumunun ilgili ekiplerce kontrolünü 
sağlamak.Karayolları, Deniz ve hava limanları ile demiryollarında 
seyrüsefer, tahmil ve tahliye ile ilgili tedbirleri aldırmak.
Afet Yönetim ve Koordinasyon Bürosu ile koordineli olarak görev ve 
sorumluluklar yerine getirilir.

Plan ve Proje 
Müdürlüğü

Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü

Zabıta Müdür-
lüğü

Veteriner İşleri 
Müdürlüğü

Emlak ve İstim-
lak Müdürlüğü

Ulaşım Hizmet-
leri Müdürlüğü

Özel Kalem 
Müdürlüğü

OPE-
RASYON Sağlık

Aşı Avcılar Toplum Sağlığı Merkezi aracılığıyla), ilaç ve her türlü tıbbi temini ve 
yeter miktarda stoklanmasını sağlar.Afet bölgesine yeterli personel ile araç, gereç 
ve malzemeyi göndermek, sevk ve idare etmek.
Afet bölgesinde afetzedelere ve çalışan personele triaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı 
yapar.Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisini yapmak,Salgın hastalıkların ön-
lenmesi için gerekli tedbirleri diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte, koordinasyon 
içinde almak ve karantina yalıtım hizmetlerini yürütmek.Hizmet gruplarında görevli 
personelin ve yardım ekiplerinin tıbbi ilk yardım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılan-
masını sağlar. Gerektiğinde malzeme temini konusunda Satın Alma ve Kiralama 
Hizmet Grubu ile koordineli çalışır.Çevre ve su sanitasyonu bakımından risk 
oluşturacak faktörler ile ilgili gerekli bütün tedbirleri diğer kurum ve kuruluşlar ile 
birlikte, koordinasyon içinde almak,Resmi yaralı sayısını belirlemek,
Avcılar Belediyesi AYM’nin sıhhi tahliye ve tedavi hizmetlerinin diğer kurum ve ku-
ruluşlar ile koordinasyonu sağlanır.Bünyesinde revir, vb. gibi sağlık tesisi bulunan 
kurumların yapılacak ilkyardım ve tedavi müdahaleleri için ilk yardım ve tedavi yeri 
olarak hazırlanması sağlanır.Kurum/kuruluşlarda yeterli sayıdaki personelin ilk 
yardım, triaj, afet tıbbı, vb. eğitimlerin verilmesi için gerekli çalışmalar yapılır ve 
koordine edilir.Ambulansları ile afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere yeter 
sayıda ambulansın en az  2  şoför  ve  mevcut sıhhi personeli ile birlikte hazır tutul-
ması sağlanır.Hafif yaralı ve hastalar için afet bölgesinde ilk sıhhi tedbirler alınır, 
tedavisi gerekenlerin hastanelere gönderilmesi sağlanır.Sabit ve seyyar yataklı 
tedavi kurumlarında yatak kapasitelerini arttırıcı ve tedavi hizmetlerini hızlandırıcı 
tedbirler alınır.Fırsat oldukça ölülerin kimlikleri tespit edilir, ölülerin taşınması, 
gömülmesi ve bıraktıkları eşyaların tespit edilmesine yardım edilir.
Afet Yönetim ve Koordinasyon Bürosu ile koordineli olarak görev ve sorumluluklar 
yerine getirilir.AYM ile koordine olarak görev ve sorumluluklar yerine getirilir.

Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü

Veteriner İşleri 
Müdürlüğü

Çevre Koruma 
ve Kontrol Mü-

dürlüğü

OPE-
RASYON ENERJİ 

Önemli ve kritik tesislerde elektrik kesintilerinin önlenmesi ve acil 
ihtiyaçlar için gerekli jeneratörleri planlar, kurdurur ve çalışır 
durumda olmalarını kontrol eder.

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Fen İşleri Mü-
dürlüğü
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Afet bölgesinde etkilenen elektrik, enerji, doğalgaz hatları ve mevcut 
tesislerinin acil onarımını yaptırmasını ve devamlı hizmet verilmesini 
sağlamakAçık alan ve parklarda aydınlatma ihtiyacını sağlar.İlçe dâ-
hilindeki mevcut aydınlatma, araç ve gereçlere sahip olan kuruluşları 
ile birlikte, bu araç ve gereçlerin kapasitelerini tespit ederek çizel-
geler düzenler.Afette çalışacak makine ve araçların akaryakıt ihtiyacı 
için önceden akaryakıt stok kapasitelerini tespit eder, gerektiğinde 
ikmali için planlama yapar,Operasyonel hizmetlerin devamlılığı için, 
sahada çalışan tüm hizmet gruplarına akaryakıt temin ve dağıtımını 
organize eder.Enerji hizmet grubun çalışmalarını ilgili birimlere za-
manında ulaştırılmasını sağlayarak BEDAŞ, AYEDAŞ, TEİAŞ, ASEAŞ, 
İGDAŞ arasında koordinasyonu sağlamakAfete maruz kalan yerlerde 
en kısa ve en etkin bir şekilde elektrik enerjisinin tekrar sağlanma-
sıAfete maruz kalan yerlerdeki elektrik ihtiyacının gerekirse başka 
alanlardan karşılanabilmesini sağlamak,Barınma alanlarının elektrik 
ihtiyacı için gerekli tedbirleri almak.Afet şartları altında Avcılar 
Belediyesi AYM’nin ulaştırma tesis ve araçlarının durumları tespit 
edilerek çalışmaların devamı için gerekli akaryakıt ihtiyacının gideril-
mesi sağlanır.

Ulaşım Müdür-
lüğü

OPE-
RASYON KBRN 

Dekontaminasyon yapmak.Müdahale ekiplerini ve ekipmanlarını hazır tutmak.
KBRN olaylarına ilişkin tespit ve teşhis yapmak.Afet durumunda ortaya çıkan KBRN 
kirliliğini izlemek, oluşabilecek riskleri ve çevreye vereceği zararların boyutunu be-
lirlemek ve gereken önlemlerin alınmasını sağlamak.Meydana gelebilecek ikincil 
afet durumlarına yönelik gereken tedbirleri almak.Tehlikeli Maddeler kapsamında 
gerekli koordinasyonu sağlar.Tehlikeli maddeler nedeniyle oluşabilecek riskleri 
bertaraf etmek üzere gerekli koordinasyonu sağlamak ve ilgililere destek olmak.
Tehlikeli kimyasal maddelerin adı, sınıfı, miktarı ve bulunduğu bölgeler, mahalleler 
belirlenir.Acil durum anlarında tehlikeli kimyasal maddelerin bulunduğu mahalle ve 
bölgelerde hasar gören tesis, fabrika, depo ve işletmeler hakkında bilgi toplamak,
Tehlikeli kimyasal maddelerin bulunduğu ilçe ve bölgelerde risk taşıyan tesis, fabri-
ka, depo ve işletmeler tespit edilir, önlemlerin alınması için harekete geçmek,
Çevre ve toplum sağlığı ile yerleşme güvenliği açısından risk oluşturduğunu öngör-
düğü yerleri önceden tespit etmek ve raporlamak

Çevre 
Müdürlüğü

 

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü 

Ruhsat ve Dene-
tim Müdürlüğü

Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü

OPE-
RASYON

Hasar 
Tespit

Öncelikli ve kritik tesisler başta olmak üzere binalarda, altyapıda (su, 
kanalizasyon, arıtma vb.) ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön 
hasar boyutunu ivedilikle belirler ve üst makamları bilgilendirmek,
Öncelikli ve kritik tesisler başta olmak üzere binalarda, altyapıda 
(su, kanalizasyon, arıtma vb.) oluşan hasarların tespitini yapmak, 
yaptırmak,Boşaltılması ve acil yıktırılması gereken binaları tespit 
etmek, ikamet edilmemesini sağlatmak,İlçenin son durumunu uydu 
fotoğraflarıyla tespit eder ve hasarlı bölgelere ilişkin bilgi sağlamak,
Mülkiyeti Avcılar Belediyesi’nin olan binaların/yapıların hasar duru-
munu tespit etmek,

Plan ve Proje 
Müdürlüğü

Destek Hiz.
Müdürlüğü

Zabıta Müdür-
lüğü

Vet. İşleri Müd.
Emlak ve İstim-

lak Müd.
Ulaş. Hiz. Müd.

Özel K. Müd.

OPE-
RASYON

Gıda Tarım 
ve Hayvan-

cılık

Afet bölgesinde sahipsiz ve barınaksız hayvanların tespit ve değerlendirmesini 
yapmak,Afet sonrasında hayvan kaynaklı her tür salgın hastalığın önlenmesi için 
gerekli tedbirleri almak.Afetzede çiftçilerin bitkisel, hayvansal ve su ürünleri 
üretimindeki zarar tespitlerini yapmak,Afet sonrasında evcil hayvanlar, sokak 
hayvanları, büyükbaş/ küçükbaş ve kümes hayvanlarında ortaya çıkabilecek has-
talıklarla mücadele için gerekli aşılama ve tedavi çalışmaları yapmak, bu amaçla 
aşı, dezenfeksiyon ve hijyen malzemeleri temin etmek.Gıda güvenliği konusunda 
gerekli çalışmaları yapmak,Afet sonrası zarar gören tarım arazilerinin tekrar 
tarıma elverişli hale getirilmesi ve afet sonrasında tarım arazilerinin kirlenmesini 
önlemeye yönelik çalışmalar yapmak.Beslenme Hizmet Grubu’na gerekli gıda 
ihtiyacının tedarikini sağlamak için, deniz yoluyla gelecek olan malzemelerin 
depolanacağı alanları belirler.Afet bölgesinde sahipsiz ve barınaksız hayvanların 
tespit ve değerlendirmeleri yapılarak afet sonrasında bunlardan kaynaklanacak her 
türlü bulaşıcı hastalığın önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, İlçemiz dâhilinde 
tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerin, arazi ve ürünlerinde meydana gelen za-
rarların giderilerek, gerektiğinde afetzede çiftçilerin banka borçlarının ertelenmesi 
ve tekrar kredi sağlanması işlemleri yürütülür.

Veteriner İşleri 
Müdürlüğü

Sağlık Müdür-
lüğü

Özel Kalem 
Müdürlüğü

OPE-
RASYON

Altyapı 
Hizmetleri

Afet bölgesinde etkilenen su, kanalizasyon, arıtma vb. alt yapı tesisle-
rinin acil onarımını yaptırmak ve devamlı hizmet vermesini sağlamak. 
Sağlattırmak.Geçici barınma ve bakım ünitelerinin, temiz su ve kana-
lizasyon tesislerinin ihtiyacını sağlamak ve bu tesislerin kontrolörünü 
yapmak.İçme kullanma sularının arıtım ve dezenfeksiyonunu sağlar.
Bölge dışı ve mevcut altyapı ekiplerini afet bölgesine yönlendirmek, 
sevk ve idaresini yapmak

Fen İşleri Müdür-
lüğü

Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü
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Mahalle içi hasar gören su, kanalizasyon, arıtma, vb. alt yapı tesis 
ve hizmetlerinin acil onarımını yapar, yaptırır ve devamlı hizmet ver-
mesini sağlamak,Yerleşim alanlarının su ve kanalizasyon hatlarının 
durumunu gösterir plan, bilgi ve cetvelleri düzenlemek,

OPE-
RASYON Barınma 

Afetzedelerin acil barınma hizmetlerine yönelik çalışmaları; bu alanların afet ris-
ki, altyapı ve ulaşım durumu gibi faktörleri göz önünde bulundurarak planlamak, 
bu alanların belli dönemlerde kontrolünü yapmak, ortaya çıkan değişiklikler varsa 
(imar değişikliği, yapılaşma vb.) alternatif alan belirlemek,Afetzedelerin acil barın-
ma hizmetlerine yönelik çalışmaları yürütür. Afetzedelerin acil barınmaları, gıda, 
temizlik, sağlık ve sosyal ihtiyaçları için gerekli tesislerin hazırlanmasını ve altyapı-
sının kurulmasını sağlamak,Çadırkent konteynır kent vb. acil barınma merkezlerinin 
yürütülmesi için AFAD’la koordineli çalışmak,Acil barınma alanlarına ilişkin stan-
dartları belirlemek.Avcılar Belediyesi’ne ait tesislerin kapasitesini belirler.Kamu 
ile özel sektöre ait binaların, sosyal tesislerin, otellerin, kampların kapasitelerinin 
tespitini ve planlamasını yapmak, protokollerinin yapılmasını sağlamak,Çadır kent, 
konteynır kent, vb. acil barınma merkezlerini koordineli bir şekilde yönetmek,
kayıtlarını tutmak,

Plan proje Müdür-
lüğü

Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü
Destek hizmet-
leri Müdürlüğü
Temizlik İşleri 

Müdürlüğü
Spor İşleri Mü-

dürlüğü
Zabıta Müdür-

lüğü
 

OPE-
RASYON Beslenme

Afet sonrası afetzedelerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için 
gerekli planlama ve hazırlıkları yapmak.
Afetzedelerin beslenme hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
Beslenme için gerekli tesisler kurulmasını sağlamak.
Afet bölgesine yiyecek, içecek, su teminini sağlamak.
Gıda dağıtım standartlarını belirler.
Gıda tedarik zincirini kurmak ve dağıtımını yapmaktır

Sosyal Destek 
Müdürlüğü

Ruhsat ve Dene-
tim Müdürlüğü

Zabıta Müdür-
lüğü

OPE-
RASYON

Psikososyal 
Destek 

Afetlerde çalışacak olan bütün personele ve afetzedelere psikososyal destek eği-
timlerinin verilmesini sağlamak.Afet hallerinde afetzedelerin temel ihtiyaçlarının ve 
psikososyal destek ihtiyaçlarının tespit edilmesini sağlamak.Tespit edilen ihtiyaçla-
rın ve ihtiyaç sahiplerinin ilgili hizmet gruplarına bildirilmesini sağlamak,
Afetzedelerin normal hayata uyum sağlaması için sosyo- kültürel etkinlikler 
planlamak ve yapmak,İncinebilir grupların ihtiyaçlarına göre özel güçlendirme 
çalışmaları yapmak.Afetten etkilenen korunmaya muhtaç bireyleri kurum bakımına 
almak.Çadır kent vb. geçici toplu bakım merkezleri işletilir.Afetzedelerin geçici ba-
rınma, giyinme ve bakım vs. tüm ihtiyaçları belirlenir ve bu ihtiyaçların giderilmesi 
sağlanır.Yardım toplama ve dağıtım merkezleri çalıştırılır.Birbirlerini kaybedenler 
ve parçalanmış aileler buluşturulur ve birleştirilmesi sağlanır.İşsiz ve kimsesiz-
lere yardım edilir.Gerektiğinde tahliye ve seyrekleştirme işlerine yardım edilir.
Acil Yardım ve Sağlık Ekipleri ile Defin hizmetleri grubu ile önceden işbirliğine 
giderek ölülerin yakınlarına psikososyal destek vermek için planlama ve kapasite 
geliştirme çalışmaları yapar.

Kadın Aile Hiz-
metleri Müdür-

lüğü

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü

Basın Yayın 
Halkla ilişkiler 

Müdürlüğü

Spor Müdürlüğü

Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü

OPE-
RASYON

Enkaz 
kaldırma 

Afet öncesi enkazların dökümünün yapılacağı sahalar ile alternatif 
sahaların tespitini yapmak, planlamakArama ve kurtarma çalışma-
ları bittikten sonra bina, tesisler ve çevredeki enkazın kaldırılmasını 
sağlamak.Yıkılması gereken hasarlı binaların yıkılması, yıktırılması 
ve enkazın kaldırılmasını sağlamak,İlçe dâhilindeki mevcut enkaz 
kaldırma kapasitesi, araç ve gereçlere sahip olan kamu kurum/ku-
ruluşlar ile söz konusu kamu kurum/kuruluşların araç ve gereçlerin 
kapasitelerini tespit etmek,Başta ana arterler olmak üzere tıkanan 
yollar üzerindeki enkazı öncelikle kaldırılır ve molozları temizlenir.
Avcılar Belediyesi AYM Hizmet Binaları, planda görevli kurum/ku-
ruluş hizmet binaları vb. kritik tesislerde enkaz kaldırılır.Binalarda 
meydana gelen basit bozukluklar onarılır, tehlikeli durumda olanların 
desteklenmesi veya yıkılması önceden sağlanır.Yukarıdaki görev-
lerden fırsat buldukça ölülerin taşınmasına ve gömülmesine yardım 
edilir.Enkazların döküm sahalarına taşınması ile ilgili araç ve perso-
nel planlaması yapılır.Enkaz döküm sahalarına nakledilen enkazlarla 
ilgili geri dönüşüm projeleri geliştirilir ve uygulanır.

Fen İşleri Müdür-
lüğü

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü

Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü

Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü

OPE-
RASYON Defin

Vefat edenlerin kimliklerini tespit etmek, gerektiğinde foto film vb. 
gibi yöntemleri kullanmak,Resmi ölü sayısını belirlemek,
Vefat edenlere ait ölüm raporlarını gerekli birimlere iletmek,
Cesetlerin bozulmasını önlemek için soğuk hava depolarını ve toplu 
mezar yerlerini belirlemek.Hayatını kaybeden yapancı ülke vatandaş-
larının kimlik, defin veya ülkesine gönderilmesine yönelik planlama-
ları Kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirir.
Kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda, toplu mezar yerleri, 
ölülerin bekletilmesi için soğuk hava depolarından istifade, seyyar 
ölü yıkama ve defin işleri için gerekli mevcut dini ve idari imkan ve 
kabiliyetleri sürekli olarak değerlendirilir ve geliştirilir.
Mevcut mezar alanlarının yetersiz kalması ihtimaline karşı ek mezar 
yeri

Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü

Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü
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olarak kullanılacak alanların tespiti yapılır.İhtiyaç duyulabilecek tabut 
ihtiyacıyla ilgili planlama yapılır.Defin işlemleri için ihtiyaç duyulacak, 
kefen, ceset torbası tedariki ile ilgili afet öncesi planlamalar yapılır.
Müdahale çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirir,
Bu plan dâhilinde Arama ve Kurtarma Hizmet Grubu, Enkaz Kaldırma 
Hizmet Grubu ve Sağlık Hizmet Grubu ekipleri kendi asil görevlerini 
tamamladıktan sonra veya fırsat buldukça ölülerin kimliklerinin 
belirlenmesi, taşınması ve gömülmesi için Defin Hizmet Grubuna 
yardımcı olunur.

LOJİS-
TİK

Hizmet 
Grupları 
Lojistiği

Avcılar Belediyesi AYM kullanılamaz durumda olması halinde mobil afet yönetim 
merkezi sistemlerini devreye sokmak.Operasyon planlarında belirlenen konuşlan-
ma alanında hizmet gruplarının hizmet vereceği alanları ihtiyaca göre oluşturmak.
Afet bölgesine giden Avcılar Belediyesi personelinin ve yardım ekiplerinin beslenme 
ve barınmasını sağlamak üzere gerekli tesisleri kurmak, işletmek.
120 saatten sonra afet bölgesinde görev yapan STK’ lara ihtiyaçlar dâhilinde bes-
lenme ve barınma hizmetleri sunmak.Kaynak ve olanakların yeterliliğinin takibi ve 
iyileştirmeler için de planlamalar yapmaktan sorumludur.

Fen İşleri Müdür-
lüğü

Tüm Müdür-
lükler

LOJİS-
TİK

Teknik 
Destek

Operasyonda arama, kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerinde 
kullanılacak iş makinesi ve araç gereç desteği sağlamak,Operas-
yonda kullanılan makine, araç ve ekipman arızalarının giderilmesini 
sağlamak.Afet bölgesindeki arızaların onarımı için teknik personel ve 
ekipman sevkiyatını yönlendirmek.Hizmet Grubu bazında afetler-
de kullanılacak iş makinaları envanterini çıkarır.Afette kullanılan 
makine ve araçların arızası durumunda, arıza tespiti yapar,Afet 
yerinde arızalanan makine ve araçların tamir edileceği atölyeleri 
önceden tespit eder,Teknik Destek ve İkmal Hizmet Grubu, planda 
görevli tüm araç, gereç ve ekipman bilgilerine yönelik “Teknik Destek 
Havuzu” oluşturur.Kaynak (araç) ve olanakların yeterliliğinin takibi 
ve iyileştirmeler için de planlamalar yapmaktan sorumludur.Bu ekip 
afet/acil durum anı ve sonrasında olayın gelişmesine yönelik tüm 
kaynakların durumunu ve acil durum ile baş edebilirlik durumunu 
değerlendirip stratejiler geliştirerek Servis Amiri vasıtası ile Olay 
Komuta Merkezine sunar.

Fen İşleri Müdür-
lüğü

Ulaşım Müdür-
lüğü

Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü

Zabıta  Müdür-
lüğü

Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü

LOJİS-
TİK

Kaynak 
Yönetimi

Afet ve acil durumlarda çalışacak özel personel, uzman, malzeme, araç gereç, 
makine ve ekipman ihtiyaç tespiti ve temini için kaynak yönetimi planlaması 
yapmak, temin etmek.Görevli personeli, tüm kullanılan malzemeleri, araç ve 
gereçleri, makinaları, ekipmanları vb. kayıt altına almak.Kaynak israfını kontrol 
etmek, denetlemek, iş gücü ve kamu görevlileri takip programı yapmak,Karşılıklı 
yardımlaşma protokollerini devreye sokarak il içi, il dışı ve yurt dışındaki kurum ve 
kuruluşlardan ihtiyaçlarını temin etme yoluna gider.Afet ve Acil Durum Müdahale 
Planı kapsamında; afet ve acil durumlarda çalışacak personel ihtiyacına yönelik 
insan kaynağı planlamasını yapar ve ilgili birimlerden talep eder,Müdahale 
çalışmalarında görevli personeli kayıt altına alır. Takip programı yapar.Sorumlu 
olacak teknik personel ve operasyon personelinin (operatör, atölye personeli vb.) 
envanterini çıkarır ve görevlendirmeleri yapar.Afet durumunda personelin ve gö-
nüllülerin çalışma saatlerini (puantajı) tam ve doğru bir şekilde izler ve kayıtlarını 
tutar.Afet ve acil durumlarda Avcılar Belediyesi ile gönüllü çalışacak kuruluşlar ve 
vatandaşların kayıtlarını, çalışma sürelerini koordine eder.

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdür-

lüğü

Fen İşleri Mü-
dürlüğü

Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü

Temizlik işleri 
Müdürlüğü

Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

LOJİS-
TİK

STK 
Gönüllü 

Hizmetler

Gönüllü ve STK’lar ile her türlü yardım faaliyetlerinin yürütülmesini 
sağlamak,İlçe Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlar ve ilgili 
kurumlarla koordinasyon çalışmalarını yürütmek,Afet öncesi, Avcılar 
Belediyesi ile gönüllü çalışacak kurum, kuruluş ve vatandaşları 
belirlemek, gerekli iletişimleri sağlamak ve kayıtlarını tutmak,STK 
ve Gönüllü kuruluşların kısa sürede faaliyete geçmelerini sağlar.STK 
ve Gönüllü kuruluşların Arama ve Kurtarma birlikleri ile koordineli 
bir şekilde çalışmasını sağlar.STK ve Gönüllü kuruluşların bilgi ve 
belgelerini güncel tutar.STK ve Gönüllü kuruluşların personel, araç 
ve gereçle kapasitelerini tespit eder.Bu ekip STK’lar ile işbirliği yapar 
ve operasyona yönelik hizmetlerde destek sağlar.Uluslararası kuru-
luşlardan gelen yardım ve ekiplerin AB-AYM ile iletişimini sağlar.
Liman, Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Siteleri ve Elektrik Üretim 
A.Ş: Başkanlıklarıyla oluşabilecek risklerin bertarafı için sürekli ileti-
şimin sağlanması.Talep edilen ihtiyaçları STK’lar eliyle ilan etmek,
STK’lar ve gönüllüler ile ileri dağıtım noktaları kurmak, yönetmek,
Gelen talepler doğrultusunda yardımların dağıtım merkezlerine iletil-
mesini sağlamak.Yardım dağıtım çalışmalarına yardım etmek,

Özel Kalem Mü-
dürlüğü

Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü 

Basın ve Halkla 
İlişkiler Müdür-

lüğü

LOJİS-
TİK Dağıtım

Dağıtım kriterlerini belirlemek, çalışmaları yürütmek.Gıda güvenliği 
için denetim yaptırmak ve soğuk hava depoları kurdurmak.Talep 
edilen ihtiyaçları ilan etmek ve tedarik zinciri kurmak,

Sosyal Destek 
Hizmetleri Mü-

dürlüğü

İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal 
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Afetzedelere gönderilen ayni bağışların önceden belirlenmiş depolar-
da toplanmasını ve tasnifini sağlamak,İleri dağıtım noktaları kurmak, 
yönetmek,Ayni bağışları kayıt altına almak.Gelen talepler doğrultu-
sunda yardımların dağıtım merkezlerine iletilmesini sağlamak.
Yardım dağıtım merkezlerini belirlemek ve çalıştırmak
Yardım dağıtım çalışmalarını yürütmek,

İşler Müdür-
lüğü

Spor İşleri 
Müdürlüğü

PLAN-
LAMA

Bilgi 
Yönetimi 

Değerlen-
dirme

Elde edilen verileri kayıt altına almak, raporlamak, arşivlemek ve yedeklemek.Tüm 
prosedürleri doküman haline getirmek.Vardiya bilgileri hazırlamak,Çalışmalara 
ilişkin raporlama yapmak.Operasyonel planlar üzerinden alana ilişkin yürütülecek 
çalışmalarda ilk bilgileri derlemek.Gelen bilgileri değerlendirerek seviye belirleme-
sine temel teşkil edecek raporlar hazırlamak.Afet ve acil durumlara ilişkin genel 
bilgiler ışığında müdahale çalışmalarına karar vericilerin yön vermesini sağlamak 
amacıyla durum tespiti yapmak.Çalışmaların tüm aşamalarını değerlendirerek 
müdahale çalışmalarına ait sonuç bildirgesini yayımlamak,Kullanılan kaynakların 
(personel, ekipman, malzeme vb.) dönüş planlamasını yapmak,Hizmet Gruplarında 
yer alan AÇO ve DÇO’nun sistem (ABİS) üzerinden araç gereç ve personel bilgilerinin 
güncellemesini takip eder, yapmayan birimleri uyarır. Olay Komutanına rapor verir.

Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü

Mali Mizmetler 
Müdürlüğü

Yazı işleri Mü-
dürlüğü

Bilgi İşlem mü-
dürlüğü

PLAN-
LAMA

Operasyonel ve taktik planları izlemek, uyumsuzlukları tespit etmek.
Afetin hemen sonrası öncelikle etki ve ihtiyaç analizi yapabilmek için 
gerekli bilgiler toplanır.
Personelin üstleneceği görevlerin tespiti yapılırken ortaya çıkan 
ihtiyaçlar göz önünde bulundurulur.
Zamanla afetin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan ihtiyaçların 
tespitine yönelik bilgi ve belgelerin toplanması, değerlendirilmesi, 
saklanması ve kullanılması sağlanır.

Fen İşleri Müdür-
lüğü

Ulaşım Müdür-
lüğü

Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü
Zabıta  Müdür-

lüğü
Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü

FİNANS Satın Alma

Afet ve acil durumlarda temini gerekli acil ihtiyaçları satın almak veya kiralamak,
Afet bölgesinde yerel kaynaklardan temin edilemeyen ihtiyaçların satın alma ve 
kiralama hizmetlerini yapmak.Satın alma, kiralama ve el koymaya ilişkin belge 
ve kayıtların korunmasını sağlamak.Satın alma veya kiralama işlemleri ile ilgili 
sözleşme ve protokollerin yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.Acil durumlarda 
dışarıdan alınan malzemelerin belgelerini tutmak,Maliyet ve personel birimi tara-
fından kendilerine sunulan personel kaynak ve çeşitli harcamalarla ilgili finansal 
verileri gösteren raporu hazırlamak ve bunu ilgili birimlere iletmektirAfet Acil 
Eylem Planı çerçevesinde ihtiyaç duyulan konularla gerekli karşılıklı yardımlaş-
ma, sözleşme ve protokollerin yapılması ve uygulanması sağlanır.Halktan gelen 
bağışlar konusunda gerekli kayıtların tutulması hususunda Muhasebe Grubu ile 
koordineli çalışılır.

Emlak İstimlak 
Müdürlüğü

Mali Hizmetler 
M Destek Hiz-

metleri Müdür-
lüğü üdürlüğü

FİNANS
Muhasebe 
bütçe ra-
porlama

Müdahale çalışmalarına katılan personelin isimlerini, çalışma süre-
lerini kaydetmek ve puantajını yapmak.
Müdahale çalışmalarına ilişkin harcamaları kayıt altına almak.
Harcamaları muhasebeleştirmek.
Harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,
Acil yardım ödeneklerini sağlamak.
Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu 
aşamalarında, ödeme emri belgesi ve eki belgeleri usulünce incele-
mek ve kontrol etmek.
Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde 
bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılma-
sını sağlamak.
Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini kont-
rol ederek, uygun olanların ödenmesini sağlamak,
Kurumlarca Özel hesaptan yapılacak ödemelerin muhasebe kayıtla-
rını tutmak.
Bu grup, afet sonrası yapılan masrafları, fiili harcamaları kayıt altına 
alınmasından sorumludur.
Afet anında oluşacak kayıplardan kaynaklanacak tazminatların 
hesaplanmasından sorumludur.

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Emlak ve İstim-
lak Müdürlüğü

FİNANS Zarar Tes-
pit Hizmet 

Afet sonrası meydana gelen bina, taşınır emtia, tarım (Hayvancılık, 
tarım arazisi), sanayi ve imalat, alt yapı (Kanalizasyon, su, elektrik, 
doğal gaz,) ulaşım, turizm, bilişim, bankacılık, sağlık vb. konular ve 
sektörlerde meydana gelen iktisadi ve mali kayıplara ilişkin kayıtları 
ilgili hizmet gruplarından, kurum ve kuruluşlardan toplamak,Zarar 
tespit hesabını yapmak ve raporlamak,Zararın mali bilançosunu 
çıkarmakAfet sonrası meydana gelen zararla ilgili kayıtların tam ve 
doğru olarak yapılması sağlanır.Afet anında oluşacak kayıplardan 
kaynaklanacak tazminatlar hesaplanır.

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü

Özel Kalem 
Müdürlüğü

Fen İşleri Mü-
dürlüğü

Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü

İmar ve Şehirci-
lik Müdürlüğü
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