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PRESIDENT’S MESSAGE

AFAD  BAŞKANI  AFAD PRESIDENT

DR. FUAT OKTAY

Değerli Okurlar,

Son beş yıldır, 2. Dünya Savaşı’ndan beri şahit 
olduğumuz en büyük insani krizin kurbanlarının 
yaralarını sarmak için olağanüstü bir gayretle 
çalışıyoruz. 

İlk günden beri uyguladığımız “Açık Kapı Politikası” 
ile savaş mağduru Suriyeli sığınmacılara kapımızı 
ve gönlümüzü açtık. Kurduğumuz barınma 
merkezlerinde, dünyanın alışık olduğu kamp 
standartlarını tam anlamıyla “insani” standartlara 
yükselttik; medeni bir kentte sağlanan tüm 
ihtiyaçları bu barınma merkezlerinde karşıladık. Bu 
hizmetimizle 2015 yılında BM tarafından her yıl 
verilen “En İyi Kamu Hizmeti” ödülünü kazandık. 

Dünyayı Sarsan Fotoğraf 

Uluslararası camia, ülkelerinden uzakta cereyan 
eden son yüzyılın en büyük insani krizlerinden 
biriyle mücadele etmek için kayda değer bir çaba 
sarf etmedi. Ta ki 2 Eylül 2015 gününe kadar…

O gün Dünya, Akdeniz’de kumdan kaleler inşa 
etmesi gereken bir sahilde cansız yatan Aylan 
bebeğin fotoğrafıyla sarsıldı. 

Uluslararası kamuoyu, bu fotoğrafın ardından 
görmezden geldiği Suriyeli mülteci kriziyle yüz 
yüze geldi. Yüzbinlerce Suriyeli yeni bir yaşam 
umuduyla Avrupa’ya doğru göç ederken Avrupalı 
devletler çaresizce mültecileri mürekkeple 
damgalamak, boyunlarına ‘’mülteci’’ yazan kart 
takmak gibi ilkel yöntemleri tartıştı. Sonuçta 
sorunun çözümü için yine Türkiye’ye başvurmak 
zorunda kaldı.

Suriye’de iç karışıklıkların başladığı Mart 2011’den 
itibaren din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm 
mağdurlara kapısını ve yüreğini açan hamiyetper-
ver milletimiz, bugün dünyadaki 4,2 milyon Suriyeli 
mültecinin yarısına ev sahipliği yapıyor. 

Dünya’nın İnsani Sigortası: Türkiye

Türkiye, kurum, kuruluş ve STK’larıyla, Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
koordinasyonunda, Dünya için sigorta görevi 
gördü; 21. Yüzyılda yeni Srebrenitsa’ların 
yaşanmasını önledi. Başbakanlık AFAD olarak ilk 
günden beri, tarih önünde taşıdığımız ağır sorum-
luluğun farkında olarak, ihtiyaç sahipleri için 
toplam 25 geçici barınma merkezi kurduk. Yaklaşık 
270,000 kişi Türkiye’nin kanatları altında tüm 
�ziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının 
karşılandığı merkezlerde yeni hayatlarına devam 
ediyor.

For the last �ve years, we have been working with an 
extraordinary e�ort to heal the wounds of victims of 
the largest humanitarian crisis we have witnessed 
since World War II. 

With the “Open Door Policy” we have been applying 
ever since the �rst day, we have opened our doors we 
have strictly upgraded the camping standard the 
world is familiar with up to  the “humanitarian” 
standards; we have met  requirements provided at 
these sheltering centers in a civilized city. Owing to 
this service, we have won the award of “Best Public 
Service” given by UN every year.

Photo that Has Shaken the World 

The international community did not make a notable 
e�ort to �ght against one of the largest humanitarian 
crisis that has taken place away from their countries 
until September 2, 2015...

On that day, the world was shaken with the photo of 
baby Aylan lying dead on the shore where he should 

have built castles from the sand. International commu-
nity has come face to face with the Syrian refugee crisis 
it has ignored following this photograph. While Syrians 
in hundred thousand migrating to Europe with the 
hope of a new life, the European states desperately 
discussed the primitive methods such as stamping 
refugees in ink and writing refugee card around their 
necks. Ultimately, nevertheless they had to apply the 
Republic of Turkey for the solution of problem. 
Starting from March 2011 when the internal turmoil 
has commenced in Syria, our philanthropist nation 
who has opened its gate and heart to all victims regard-
less of religious, language and racial discrimination has 
been hosting half of 4.2 million Syrian refugees in the 
world today.

The Humanitarian Insurance of World: Republic of 
Turkey

In coordination of Premiership Disaster and Emergen-
cy Management Presidency (AFAD), the Republic of 
Turkey together with its institutions, organizations and 
NGOs has functioned as insurance for the whole world 
thus, prevented a new Srebrenica to be experienced in 
the 21st century. Being aware of the heavy responsibil-
itywe bear before the history starting from its �rst day, 
we, as the Premiership AFAD, have built totally 25 
temporary sheltering centers for the needy. Approxi-
mately 270,000 persons under the wings of Republic of 
Turkey continue their new life from the centers where 
all of their physical, social and physiologic require-
ments are met. It has always become our priority for 
the children who have taken refuge in the Republic of  

Dear Readers, Türkiye’ye sığınan çocukların okullarına devam etmeleri, yetişkinler-
in ise savaş sonrasında ülkelerine faydalı olmalarını sağlayacak 
yeteneklerini geliştirmeleri, her zaman önceliğimiz oldu. Milli Eğitim 
Bakanlığımızın işbirliğiyle atılan adımlar neticesinde anaokulundan 
lise son sınıfa kadar 300 bin çocuğu sokaklardan alarak eğitim 
almalarını sağladık. Çabalarımızı son Suriyeli çocuk okula gitmeye 
başlayana dek sürdüreceğiz. Ayrıca barınma merkezlerinde yabancı 
dil, bilgisayar okuryazarlığı, halı dokuma gibi çeşitli serti�ka 
programları açarak 60 bin Suriyeli yetişkini meslek sahibi yaptık. 
Suriye’nin yeniden inşasında, Türk halkının yüreğini açtığı 
kardeşlerimiz en büyük rolü oynayacak; ülkelerinin kalkınmasına 
katkı sağlayacaktır.

Geçici barınma merkezlerimizde sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığı 
işbirliği ile ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugüne dek Suriye ve Iraklı 
sığınmacıların tedavileri kapsamında 300.000 ameliyat
gerçekleştirildi; 11 milyon poliklinik hizmeti sağlandı. 

Mahallelere ayrılan barınma merkezlerinde düzenlenen muhtarlık 
seçimlerinde oy kullanan ve aday olan kardeşlerimiz, hoşgörü ve 
demokrasi kültürünü bizzat tecrübe edebiliyorlar. Erken yaşta 
evliliklerin ve çok eşliliğin engellenmesi için Kadın Komiteleri
aracılığıyla farkındalık kampanyaları yürütülüyor.

AFAD’ın bu çalışmaları, dünyada da geniş yankı buldu; Avrupa Birliği, 
açıkladığı Türkiye İlerleme 2015 Raporu’nda Suriyeli sığınmacılar için 
yapılan çalışmaları, “eşi görülmemiş” ve “hayati” olarak niteledi.

Suriye krizinin yükünü tüm ülkeler paylaşmalı

Suriye krizinin kurbanları için 8 milyar ABD doları kaynak kullanan ve 
Dünya’daki Suriyeli mültecilerin yarısına ev sahipliği yapan ülkemiz, 
her platformda ülke temsilcilerine Suriye krizinin yükünün adil bir 
şekilde paylaşılması için çağrı yaptı.

Ülkemizin ve milletimizin tüm bu fedakârlıklarına karşın, Birleşmiş 
Milletler teşkilatları dâhil uluslararası camianın katkısı, bugüne kadar 
yalnızca 455 milyon dolar oldu. Bu rakam Türkiye’nin mazlumlar için 
kullandığı kaynağın yanında 20’de 1 gibi küçük bir oran olarak 
kalmaktadır.

Suriye krizinde, sürdürülebilir çözüme ulaşılabilmesi için 
sürdürülebilir ortaklıklara adım atılması gerekir. Krizin yükü sadece 
bir ülke tarafından değil, tüm ülkeler tarafından paylaşılmalıdır.

14-16 Ekim tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi 
Küresel İstişareleri’nde de dile getirdiğimiz gibi; uluslararası yük 
paylaşımı yapılmalı, sürdürülebilir bir uluslararası yardım sistemi 
kurulmalı, tüm ülkeler açık kapı politikası uygulamalı, sığınmacılara 
ilişkin farkındalık ve bilinç arttırılmalıdır.

Yeni bir istihdam modeli

Değerli okurlar, Suriye krizinde yakın gelecekte bir çözüme ulaşılması 
mümkün görünmüyor.

Bu sebeple, Suriyeli mültecilerin yeni bir hayata başladıkları ülke-
lerde istihdam edilmeleri büyük önem taşıyor. Suriyeli sığınmacılara 

Turkey to go on their schools and the adults to develop their abilities 
which would ensure them to be useful for their country following the 
war. As a result of steps taken in coordination with our Ministry of Nation-
al Education, 300 thousand children from kindergarten up to high school 
seniors have been taken from the streets and ensured that they get 
education. We shall keep on our e�orts until last Syrian child goes to 
school. In addition, by opening various certi�cate programs such as 
foreign language, computer literacy, carpet weaving, we have caused 60 
thousand Syrian adults to have profession at these sheltering centers. Our 
siblings to whom Turkish people has opened their hearts shall play the 
biggest role in the reconstruction of Syria and make contribution in the 
development of their country. 

In cooperation with Ministry of Health, we have been o�ering free 
medical services from our provisional sheltering centers. Up to date, 
300,000 operations have been materialized within the scope of treatment 
of Syrian and Iraqi refugees. An 11 million – polyclinic service has been 
provided.  

Our siblings who have used vote and become candidate in the headman 
elections held at the sheltering centers divided into neighborhoods have 
been able to personally experience the tolerance and democratic culture. 
In order to prevent early – age marriage and polygamy, awareness 
campaigns are being carried out through Committees of Woman.    

These e�orts of AFAD have found a wide echo in the world as well; in 
2015 – Republic of Turkey Progress Report announced by European 
Union, The endeavors accomplished for the Syrian refugees has been 
quali�ed to be “unprecedented and vital”.

All countries should share the burden of Syrian crisis 

Our country that has used a 8 billion – American dollar source for the 
victims of Syrian crisis and is hosting half of Syrian refugees across the 
globe has made a call to the representatives of the countries to share the 
burden of Syrian crisis I a fair way at all platforms. 

Despite all these sacri�ces of our country and nation, the contribution of 
international community including United Nations up to now has been 
only 455 million dollars. This �gure remains to be a small ratio 20:1 versus 
the source the Republic of Turkey has used for the oppressed. 

To enable a sustainable solution in the Syrian crisis, taking pace towards 
sustainable partnerships are required. The burden of the crisis should not 
be shared by only one country but also all nations. As we have expressed 
also during World Humanitarian Summit Global Consultations held in 
Geneva at dates 14-16 October 2015; sharing the international burden 
should be made, sustainable international aid system should be established, 
all countries should implement the open-door policy and asylum seekers – 
associated awareness and consciousness should be improved.

A new employment model 

Dear readers, it appears that reaching at a solution does not seem 
possible in a near future. Therefore, employment of Syrian refugees in the 
countries where they began a new life carries a great importance. The 
main challenge encountered in the employment of Syrian refugees is not 
providing the work permit but creating the jobs.
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DR. FUAT OKTAY

Değerli Okurlar,

Son beş yıldır, 2. Dünya Savaşı’ndan beri şahit 
olduğumuz en büyük insani krizin kurbanlarının 
yaralarını sarmak için olağanüstü bir gayretle 
çalışıyoruz. 

İlk günden beri uyguladığımız “Açık Kapı Politikası”
ile savaş mağduru Suriyeli sığınmacılara kapımızı 
ve gönlümüzü açtık. Kurduğumuz barınma 
merkezlerinde, dünyanın alışık olduğu kamp 
standartlarını tam anlamıyla “insani” standartlara 
yükselttik; medeni bir kentte sağlanan tüm 
ihtiyaçları bu barınma merkezlerinde karşıladık. Bu 
hizmetimizle 2015 yılında BM tarafından her yıl 
verilen “En İyi Kamu Hizmeti” ödülünü kazandık. 

Dünyayı Sarsan Fotoğraf 

Uluslararası camia, ülkelerinden uzakta cereyan 
eden son yüzyılın en büyük insani krizlerinden 
biriyle mücadele etmek için kayda değer bir çaba 
sarf etmedi. Ta ki 2 Eylül 2015 gününe kadar…

O gün Dünya, Akdeniz’de kumdan kaleler inşa 
etmesi gereken bir sahilde cansız yatan Aylan 
bebeğin fotoğrafıyla sarsıldı. 

Uluslararası kamuoyu, bu fotoğrafın ardından 
görmezden geldiği Suriyeli mülteci kriziyle yüz 
yüze geldi. Yüzbinlerce Suriyeli yeni bir yaşam 
umuduyla Avrupa’ya doğru göç ederken Avrupalı 
devletler çaresizce mültecileri mürekkeple 
damgalamak, boyunlarına ‘’mülteci’’ yazan kart 
takmak gibi ilkel yöntemleri tartıştı. Sonuçta 
sorunun çözümü için yine Türkiye’ye başvurmak 
zorunda kaldı.

Suriye’de iç karışıklıkların başladığı Mart 2011’den 
itibaren din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm 
mağdurlara kapısını ve yüreğini açan hamiyetper-
ver milletimiz, bugün dünyadaki 4,2 milyon Suriyeli 
mültecinin yarısına ev sahipliği yapıyor. 

Dünya’nın İnsani Sigortası: Türkiye

Türkiye, kurum, kuruluş ve STK’larıyla, Başbakanlık 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
koordinasyonunda, Dünya için sigorta görevi 
gördü; 21. Yüzyılda yeni Srebrenitsa’ların 
yaşanmasını önledi. Başbakanlık AFAD olarak ilk 
günden beri, tarih önünde taşıdığımız ağır sorum-
luluğun farkında olarak, ihtiyaç sahipleri için 
toplam 25 geçici barınma merkezi kurduk. Yaklaşık 
270,000 kişi Türkiye’nin kanatları altında tüm 
�ziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının 
karşılandığı merkezlerde yeni hayatlarına devam 
ediyor.

For the last �ve years, we have been working with an 
extraordinary e�ort to heal the wounds of victims of 
the largest humanitarian crisis we have witnessed 
since World War II. 

With the “Open Door Policy” we have been applying 
ever since the �rst day, we have opened our doors we 
have strictly upgraded the camping standard the 
world is familiar with up to  the “humanitarian” 
standards; we have met  requirements provided at 
these sheltering centers in a civilized city. Owing to 
this service, we have won the award of “Best Public 
Service” given by UN every year.

Photo that Has Shaken the World 

The international community did not make a notable 
e�ort to �ght against one of the largest humanitarian 
crisis that has taken place away from their countries 
until September 2, 2015...

On that day, the world was shaken with the photo of 
baby Aylan lying dead on the shore where she should 
have built castles from the sand. International commu-
nity has come face to face with the Syrian refugee crisis 
it has ignored following this photograph. While Syrians 
in hundred thousand migrating to Europe with the 
hope of a new life, the European states desperately 
discussed the primitive methods such as stamping 
refugees in ink and writing refugee card around their 
necks. Ultimately, nevertheless they had to apply the 
Republic of Turkey for the solution of problem. 
Starting from March 2011 when the internal turmoil 
has commenced in Syria, our philanthropist nation 
who has opened its gate and heart to all victims regard-
less of religious, language and racial discrimination has 
been hosting half of 4.2 million Syrian refugees in the 
world today.

The Humanitarian Insurance of World: Republic of 
Turkey

In coordination of Premiership Disaster and Emergen-
cy Management Presidency (AFAD), the Republic of 
Turkey together with its institutions, organizations and 
NGOs has functioned as insurance for the whole world 
thus, prevented a new Srebrenica to be experienced in 
the 21st century. Being aware of the heavy responsibil-
itywe bear before the history starting from its �rst day, 
we, as the Premiership AFAD, have built totally 25 
temporary sheltering centers for the needy. Approxi-
mately 270,000 persons under the wings of Republic of 
Turkey continue their new life from the centers where 
all of their physical, social and physiologic require-
ments are met. It has always become our priority for 
the children who have taken refuge in the Republic of  

Dear Readers, Türkiye’ye sığınan çocukların okullarına devam etmeleri, yetişkinler-
in ise savaş sonrasında ülkelerine faydalı olmalarını sağlayacak 
yeteneklerini geliştirmeleri, her zaman önceliğimiz oldu. Milli Eğitim 
Bakanlığımızın işbirliğiyle atılan adımlar neticesinde anaokulundan 
lise son sınıfa kadar 300 bin çocuğu sokaklardan alarak eğitim 
almalarını sağladık. Çabalarımızı son Suriyeli çocuk okula gitmeye 
başlayana dek sürdüreceğiz. Ayrıca barınma merkezlerinde yabancı 
dil, bilgisayar okuryazarlığı, halı dokuma gibi çeşitli serti�ka 
programları açarak 60 bin Suriyeli yetişkini meslek sahibi yaptık. 
Suriye’nin yeniden inşasında, Türk halkının yüreğini açtığı 
kardeşlerimiz en büyük rolü oynayacak; ülkelerinin kalkınmasına 
katkı sağlayacaktır.

Geçici barınma merkezlerimizde sağlık hizmetlerini Sağlık Bakanlığı 
işbirliği ile ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugüne dek Suriye ve Iraklı 
sığınmacıların tedavileri kapsamında 300.000 ameliyat 
gerçekleştirildi; 11 milyon poliklinik hizmeti sağlandı. 

Mahallelere ayrılan barınma merkezlerinde düzenlenen muhtarlık 
seçimlerinde oy kullanan ve aday olan kardeşlerimiz, hoşgörü ve 
demokrasi kültürünü bizzat tecrübe edebiliyorlar. Erken yaşta 
evliliklerin ve çok eşliliğin engellenmesi için Kadın Komiteleri 
aracılığıyla farkındalık kampanyaları yürütülüyor.

AFAD’ın bu çalışmaları, dünyada da geniş yankı buldu; Avrupa Birliği, 
açıkladığı Türkiye İlerleme 2015 Raporu’nda Suriyeli sığınmacılar için 
yapılan çalışmaları, “eşi görülmemiş” ve “hayati” olarak niteledi.

Suriye krizinin yükünü tüm ülkeler paylaşmalı

Suriye krizinin kurbanları için 8 milyar ABD doları kaynak kullanan ve 
Dünya’daki Suriyeli mültecilerin yarısına ev sahipliği yapan ülkemiz, 
her platformda ülke temsilcilerine Suriye krizinin yükünün adil bir 
şekilde paylaşılması için çağrı yaptı.

Ülkemizin ve milletimizin tüm bu fedakârlıklarına karşın, Birleşmiş 
Milletler teşkilatları dâhil uluslararası camianın katkısı, bugüne kadar 
yalnızca 455 milyon dolar oldu. Bu rakam Türkiye’nin mazlumlar için 
kullandığı kaynağın yanında 20’de 1 gibi küçük bir oran olarak 
kalmaktadır.

Suriye krizinde, sürdürülebilir çözüme ulaşılabilmesi için 
sürdürülebilir ortaklıklara adım atılması gerekir. Krizin yükü sadece 
bir ülke tarafından değil, tüm ülkeler tarafından paylaşılmalıdır.

14-16 Ekim tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi 
Küresel İstişareleri’nde de dile getirdiğimiz gibi; uluslararası yük 
paylaşımı yapılmalı, sürdürülebilir bir uluslararası yardım sistemi 
kurulmalı, tüm ülkeler açık kapı politikası uygulamalı, sığınmacılara 
ilişkin farkındalık ve bilinç artırılmalıdır.

Yeni bir istihdam modeli

Değerli okurlar, Suriye krizinde yakın gelecekte bir çözüme ulaşılması 
mümkün görünmüyor.

Bu sebeple, Suriyeli mültecilerin yeni bir hayata başladıkları ülke-
lerde istihdam edilmeleri büyük önem taşıyor. Suriyeli sığınmacılara 

Turkey to go on their schools and the adults to develop their abilities 
which would ensure them to be useful for their country following the 
war. As a result of steps taken in coordination with our Ministry of Nation-
al Education, 300 thousand children from kindergarten up to high school 
seniors have been taken from the streets and ensured that they get 
education. We shall keep on our e�orts until last Syrian child goes to 
school. In addition, by opening various certi�cate programs such as 
foreign language, computer literacy, carpet weaving, we have caused 60 
thousand Syrian adults to have profession at these sheltering centers. Our 
siblings to whom Turkish people has opened their hearts shall play the 
biggest role in the reconstruction of Syria and make contribution in the 
development of their country. 

In cooperation with Ministry of Health, we have been o�ering free 
medical services from our provisional sheltering centers. Up to date, 
300,000 operations have been materialized within the scope of treatment 
of Syrian and Iraqi refugees. An 11 million – polyclinic service has been 
provided.  

Our siblings who have used vote and become candidate in the headman 
elections held at the sheltering centers divided into neighborhoods have 
been able to personally experience the tolerance and democratic culture. 
In order to prevent early – age marriage and polygamy, awareness 
campaigns are being carried out through Committees of Woman.    

These e�orts of AFAD have found a wide echo in the world as well; in 
2015 – Republic of Turkey Progress Report announced by European 
Union, The endeavors accomplished for the Syrian refugees has been 
quali�ed to be “unprecedented and vital”.

All countries should share the burden of Syrian crisis 

Our country that has used a 8 billion – American dollar source for the 
victims of Syrian crisis and is hosting half of Syrian refugees across the 
globe has made a call to the representatives of the countries to share the 
burden of Syrian crisis I a fair way at all platforms. 

Despite all these sacri�ces of our country and nation, the contribution of 
international community including United Nations up to now has been 
only 455 million dollars. This �gure remains to be a small ratio 20:1 versus 
the source the Republic of Turkey has used for the oppressed. 

To enable a sustainable solution in the Syrian crisis, taking pace towards 
sustainable partnerships are required. The burden of the crisis should not 
be shared by only one country but also all nations. As we have expressed 
also during World Humanitarian Summit Global Consultations held in 
Geneva at dates 14-16 October 2015; sharing the international burden 
should be made, sustainable international aid system should be established, 
all countries should implement the open-door policy and asylum seekers – 
associated awareness and consciousness should be improved.

A new employment model 

Dear readers, it appears that reaching at a solution does not seem 
possible in a near future. Therefore, employment of Syrian refugees in the 
countries where they began a new life carries a great importance. The 
main challenge encountered in the employment of Syrian refugees is not 
providing the work permit but creating the jobs.
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istihdam konusunda karşılaşılan ana zorluk çalışma izni sağlanması 
değil, iş imkânı oluşturmaktır. 

Bütçelerinin bir kısmını sosyal sorumluluk kapsamında kullanan 
büyük bütçeli şirketler bu bütçeleri ile yatırım yapmak yönünde teşvik 
edilmelidir. Sığınmacılara iş imkânı oluşturmak, ev sahibi topluluklar 
ile sığınmacılar arasındaki muhtemel sorunların da önüne 
geçebilecektir. 

Şirketin kazanması durumunda sığınmacılar da kazanacak, dolayısıyla 
ev sahibi toplum ve bölge de kazanacaktır. Sığınmacılar, kazançlarını 
kendi aileleri için harcayacak ve kendi ülkelerine gönderecek, böyle-
likle sürdürülebilir bir sistem oluşturulabilecektir.

Ancak, sistemin geliştirilebilmesi için, BM, AB ve G20 liderlerinin kendi 
şirketlerini sığınmacıların yaşadığı ülkelerde yatırım yapma yönünde 
teşvik etmeleri gerekmektedir. Yapılacak böyle bir çalışmada Türkiye 
olarak pilot ülke olmaya adayız.

Dünyanın her yerindeki mazlumlara ulaşıyoruz

Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. 
Afganistan’da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin 
ardından ivedilikle Afgan halkına 5 ton ilaç ve tıbbi malzeme yardımı 
ulaştırdık.

Yine bu yıl Yemen’de yaşanan insani krizin yaralarının sarılması için 
yardıma muhtaç Yemen halkına, 4400 gıda kolisi ve 6 ton ilaç yardımı 
gönderdik.

Filistin’de İsrail saldırılarına maruz kalan kardeşlerimizin temel gıda 
ihtiyaçlarını karşılamak için 29 Kasım “Filistin Halkıyla Uluslararası 
Dayanışma Günü”nde Mersin Limanı’ndan 1200 ton un yardımını yola 
çıkardık. 13 sevkiyat halinde devam edecek olan yardımlar, 20 Mart 
2016’da yapılacak son sevkiyat ile 15 bin tona tamamlanacak. 
2011’den beri yaptığımız toplam yardım miktarı ise 58,5 tona ulaştı.

İlk günden beri Türkmenlerin yanında olduk

Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize insani yardım faaliyetlerimiz 
Suriye krizinin en başından beri aralıksız devam ediyor. 
Kasım ayında, Rusya’nın bombardımanından kaçan Türkmen ailelerin 
acil ihtiyaçları için, ilk 72 saatte, barınma, beslenme, ısınma, ilaç-tıbbi 
malzeme, kışlık giyim, bebek ihtiyaçları, temizlik ve ev gereçleri gibi 
pek çok türde on binlerce insani yardım malzemesi gönderdik.

Ayrıca, Irak ve Suriye’den gelen 56 bin Türkmen kardeşimizi ülkemizde 
misa�r ediyoruz. Bunlardan 20 bininin yaşadığı barınma merkezlerim-
izi yenileme çalışmalarına başladık. Hatay’daki barınma merke-
zlerinde kalan Türkmen aileleri yeni kuracağımız konteyner kentlerde 
ağırlayacağız.

Zor günlerinde tüm imkânlarımızla milletimizin yanındaydık 

Artvin, Hopa ve Borçka’da aşırı yağışların sebep olduğu sel ve heyelan 
afetleri sonucu maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 
Vatadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; yakınlarına da sabır ve 
başsağlığı niyaz ederim. 

Artvin'deki afetin boyutlarının kontrol altına alınması için Türkiye Afet 
Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı. AFAD koordinasyonunda 
yürütülen çalışmalarda; 447 kişilik bir ekip, 145 araç ve 1 helikopter 
görev aldı. Ekiplerimiz bölgede mahsur kalan 31 kişiyi güvenle tahliye 
etti. Artvin Valiliği emrine de ivedilikle 500 bin TL acil yardım ödeneği 
gönderildi.

Üç gün arayla Malatya’da 5,0; Bingöl’de ise 5,3 büyüklüğünde iki 
deprem meydana geldi. Bazı binaların hasar gördüğü depremlerde, 
AFAD arama kurtarma ekiplerimiz TAMP kapsamında, hızla bölgeye 
sevk edildi.  Kullanılamayacak durumda olan binalar tahliye edildi, ön 
hasar tespitleri tamamlandı; geçici barınma üniteleri kuruldu, acil gıda 
ihtiyacı ve acil yardım ödeneği olay bölgesine ulaştırıldı.

Afetlere her gün daha dayanıklı bir Türkiye için çalışıyoruz 

Geçmişte afetlerde yandan koordinasyon sorununu çözmek için hızla 
tamamladığımız ve tüm bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör ve gerçek kişilerin a�et ve acil durumlarda rol 
ve sorumluluklarını belirleyen TAMP artık etkin bir şekilde kullanılıyor. 
Afetin türü ve boyutuna göre TAMP kapsamındaki 28 hizmet 
grubunun tamamı ya da bir kısmı olay anında devreye alınıyor;  
müdahale çalışmaları Başbakanlık AFAD koordinasyonunda hızla 
başlatılıyor. 

Afet ve acil durumlarda can ve mal kayıplarını en aza azaltmak için 
titizlikle kurgulanan TAMP'ın il bazındaki planlarını da tamamlamak 
üzereyiz. 

TAMP sisteminin ihtiyaç duyduğu, düzenli ve kesintisiz çalışmayı 
sağlayacak ve güçlü bir altyapı desteği sunacak olan 22 AFAD Lojistik 
Merkezimizi de bu yılın başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşri�eriyle açmıştık.

Afetlere her gün daha dayanıklı bir ülke olmak için yaptığımız araştır-
ma ve geliştirme projeleri çerçevesinde; illerde afete maruz kalma 
durumu ve afet riskini önceden belirleyecek Bütünleşik Afet Tehlike 
Haritalarını da 2016 yılında tamamlamış olacağız. “Heyelan – kaya 
düşmesi – çığ” gibi doğal afetler için, afet tehlike haritalarının hazırlan-
ması esaslarının açıklandığı kılavuzları 2014 yılında kullanıma 
sunmuştuk. 

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Projemiz (AYDES) ile afet yönetimi-
nin tüm aşamalarını elektronik ortamda takip edip; afet ve acil durum-
ları daha etkin bir şekilde yönetebiliyoruz.

Değerli okurlar, 

Başbakanlık AFAD olarak afet ve acil durumlara daha hazırlıklı bir ülke 
inşa etmek için aralıksız çalışıyoruz. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz 
proje ve faaliyetlerle dünyada afet yönetiminde örnek gösterilen afet 
yönetim modellerinden birini kurduk. Dünyada da, insani yardım 
alanında “yardım bekleyen” ülke konumundan, “yardımı beklenen” ülke 
konumuna ulaştık.

Ulaştığımız noktayı asla yeterli görmüyoruz; afetlere daha hazır ve 
dünyada lider bir ülke olmak için kendimize sürekli daha yüksek 
hede�er koymaya devam edeceğiz.

The large – budgeted companies which employ some of their budgets within 
extent of the social responsibility projects are to be encouraged towards 
making investment with such budgets. Generation of job facility to the asylum 
seekers shall be likely to hamper also the possible problems between the host 
communities and the refugees.   

Asylum seekers will earn money if the company earns money, so do host 
community and the region. Asylum seekers will spend their earnings to their 
families and transfer it to their own country, in this way, a sustainable system 
shall be likely to be constituted.
However, to enable development of such system, the leaders of UN, EU and 
G20 are required to encourage their own companies towards making 
investment in the countries where the refugees reside. We, as the Republic of 
Turkey, are ready for being candidate to act as a pilot country in such an e�ort 
to be performed. 

We reach at the oppressed across the world

No matter where in the world, we have been always next to the needy. Follow-
ing the 7.5 magnitude – earthquake happened in Afghanistan, we have 
caused 5 ton – drug medical material aid to reach immediately at Afghan people.  

Again, we have sent for 4,400 food packages and 6 tons of medical aid for 
healing the wounds of the humanitarian crisis lived by the needy people in 
Yemen this year. 

In order to ful�ll the basic food needs of our siblings undergone the attacks of 
Israel in Palestine, on November 29th, “International Day of Solidarity with 
Palestinian People” we have expedited 1,200 bags of �our aid from Mersin 
Seaport. The aids to go on in 13 shipments shall reach at 15 thousand tons and 
completed with the last shipment to be made 0n March 20th, 2016. As for the 
total amount of aids, it has reached at 58.5 tons since 2011.  

We stood by the Turkmen since the �rst day

Our humanitarian activities to our Turkman siblings in Syria have been 
uninterruptedly ongoing from the �rst day of Syrian crisis.    
For the urgent needs of Turkman families escaping from the bombardment of 
Russia in November, we have sent a wide range of humanitarian aid materials 
in ten thousands such as sheltering, food, heating, pharmaceutical-medical 
equipment, winter clothing, baby needs, cleaning and household appliances 
within �rst 72 hours.

In addition, we have been hosting 56 thousand Turkmen siblings who came 
from Iraq and Syria in our country. We have started refurbishment operations 
the sheltering centers where 20 thousands hereof live. We shall be hosting the 
Turkman families staying at the sheltering centers in Hatay in the container 
cities we are going to newly establish. 

We were next to our nation with our all facilities during their hard days

Due to Artvin and Borcka �ood and landslide – induced disasters caused by 
excessive precipitations, our 3 citizens have lost their lives. I wish May 
Almighty God have mercy onto our citizens and patience and condolences to 
their relatives. 

To enable dimensions of the disaster in Artvin to taken under control, 
Turkey Disaster Response Plan (TAMP / TDIP) have been activated. 

In the operations carried out ii coordination with   AFAD; a 447 – person team, 
145 vehicles and 1 helicopter were involved. Our teams have safely evacuated 
31 persons who were trapped in the region. TL 500 thousands – emergency 
allowance was immediately transferred to the order of Artvin Governorship as 
well. 

In three day intervals, two earthquakes have happened in magnitude 5.0 in 
Malatya and 5.3 in Bingol. Our AFAD rescue teams within scope of TAMP were 
rapidly forwarded to the earthquake region where some of the buildings were 
damaged. The buildings in position of unusable condition were evacuated and 
their preliminary damage assessments were completed and temporary 
housing units were built and emergency food needs and emergency assistance 
allowance were delivered to the event region.

Every other day, we strive for a more robust Republic of Turkey in disasters every 
day

Having rapidly resolved inter – institutional coordination problems encoun-
tered in the disasters in past by rapidly completion of TAMP which de�ne roles 
and responsibilities of all ministries, public institutions, non-governmental 
organizations, private sector and real entities in time of disaster and emergen-
cy events, TAMP is now being e�ectively used. According to the type and size 
of the disaster, a part or entirety of 28 service groups within TAMP is being 
commissioned in process of such events and the intervention operations are 
being rapidly initiated by Premiership AFAD coordination.

We are also about province – based plans of carefully con�gured TAMP to 
reduce the loss of life and property to a minimum level in disasters and 
emergency events. In the beginning of this year, with the presence of our 
President Recep Tayyip Erdogan, we had opened also our 22 AFAD Logistic 
Centers which are required by TAMP system and shall ensure regular and 
uninterrupted operation and o�er a strong infrastructure support.

Within the framework of research and development in order to become a 
resistant country against the disasters every other day, we shall have complet-
ed also Integrated Disaster Hazard Maps which shall predetermine exposition to 
disaster and risk of disaster in the cities in year 2016. We have introduced the 
guidelines in which the principles of preparation of the disaster hazard map for 
the disasters like "Landslides - falling rocks - avalanche" in 2014. 

With our Disaster Management and Decision Support System Project (AYDES / 
DMDSP), we are able follow all phases of disaster management in an electronic 
environment and manage disasters and emergencies in a more e�ective 
manner.

Dear readers,

As the Premiership AFAD, we have been perpetually working to build a country 
better prepared for the disasters and emergencies. With the projects and 
activities we have actualized in recent years, we have established one of the 
disaster management models shown as a model in managing disaster across 
globe. 

In the world we have reached at the position of a country “help expected” from 
the position of a country “expecting help” in the humanitarian aid. We never 
see the point we have reached is enough, we shall constantly keep on 
designating higher targets for us to become a country which is well – prepared 
and leader in the world.
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istihdam konusunda karşılaşılan ana zorluk çalışma izni sağlanması 
değil, iş imkânı oluşturmaktır. 

Bütçelerinin bir kısmını sosyal sorumluluk kapsamında kullanan 
büyük bütçeli şirketler bu bütçeleri ile yatırım yapmak yönünde teşvik 
edilmelidir. Sığınmacılara iş imkânı oluşturmak, ev sahibi topluluklar 
ile sığınmacılar arasındaki muhtemel sorunların da önüne 
geçebilecektir. 

Şirketin kazanması durumunda sığınmacılar da kazanacak, dolayısıyla 
ev sahibi toplum ve bölge de kazanacaktır. Sığınmacılar, kazançlarını 
kendi aileleri için harcayacak ve kendi ülkelerine gönderecek, böyle-
likle sürdürülebilir bir sistem oluşturulabilecektir.

Ancak, sistemin geliştirilebilmesi için, BM, AB ve G20 liderlerinin kendi 
şirketlerini sığınmacıların yaşadığı ülkelerde yatırım yapma yönünde 
teşvik etmeleri gerekmektedir. Yapılacak böyle bir çalışmada Türkiye 
olarak pilot ülke olmaya adayız.

Dünyanın her yerindeki mazlumlara ulaşıyoruz

Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. 
Afganistan’da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin 
ardından ivedilikle Afgan halkına 5 ton ilaç ve tıbbi malzeme yardımı 
ulaştırdık.

Yine bu yıl Yemen’de yaşanan insani krizin yaralarının sarılması için 
yardıma muhtaç Yemen halkına, 4400 gıda kolisi ve 6 ton ilaç yardımı 
gönderdik.

Filistin’de İsrail saldırılarına maruz kalan kardeşlerimizin temel gıda 
ihtiyaçlarını karşılamak için 29 Kasım “Filistin Halkıyla Uluslararası 
Dayanışma Günü”nde Mersin Limanı’ndan 1200 ton un yardımını yola 
çıkardık. 13 sevkiyat halinde devam edecek olan yardımlar, 20 Mart 
2016’da yapılacak son sevkiyat ile 15 bin tona tamamlanacak. 
2011’den beri yaptığımız toplam yardım miktarı ise 58,5 tona ulaştı.

İlk günden beri Türkmenlerin yanında olduk

Suriye'deki Türkmen kardeşlerimize insani yardım faaliyetlerimiz 
Suriye krizinin en başından beri aralıksız devam ediyor. 
Kasım ayında, Rusya’nın bombardımanından kaçan Türkmen ailelerin 
acil ihtiyaçları için, ilk 72 saatte, barınma, beslenme, ısınma, ilaç-tıbbi 
malzeme, kışlık giyim, bebek ihtiyaçları, temizlik ve ev gereçleri gibi 
pek çok türde on binlerce insani yardım malzemesi gönderdik.

Ayrıca, Irak ve Suriye’den gelen 56 bin Türkmen kardeşimizi ülkemizde 
misa�r ediyoruz. Bunlardan 20 bininin yaşadığı barınma merkezlerim-
izi yenileme çalışmalarına başladık. Hatay’daki barınma merke-
zlerinde kalan Türkmen aileleri yeni kuracağımız konteyner kentlerde 
ağırlayacağız.

Zor günlerinde tüm imkânlarımızla milletimizin yanındaydık 

Artvin, Hopa ve Borçka’da aşırı yağışların sebep olduğu sel ve heyelan 
afetleri sonucu maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. 
Vatadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; yakınlarına da sabır ve 
başsağlığı niyaz ederim. 

Artvin'deki afetin boyutlarının kontrol altına alınması için Türkiye Afet 
Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı. AFAD koordinasyonunda 
yürütülen çalışmalarda; 447 kişilik bir ekip, 145 araç ve 1 helikopter 
görev aldı. Ekiplerimiz bölgede mahsur kalan 31 kişiyi güvenle tahliye 
etti. Artvin Valiliği emrine de ivedilikle 500 bin TL acil yardım ödeneği 
gönderildi.

Üç gün arayla Malatya’da 5,0; Bingöl’de ise 5,3 büyüklüğünde iki 
deprem meydana geldi. Bazı binaların hasar gördüğü depremlerde, 
AFAD arama kurtarma ekiplerimiz TAMP kapsamında, hızla bölgeye 
sevk edildi.  Kullanılamayacak durumda olan binalar tahliye edildi, ön 
hasar tespitleri tamamlandı; geçici barınma üniteleri kuruldu, acil gıda 
ihtiyacı ve acil yardım ödeneği olay bölgesine ulaştırıldı.

Afetlere her gün daha dayanıklı bir Türkiye için çalışıyoruz 

Geçmişte afetlerde yandan koordinasyon sorununu çözmek için hızla 
tamamladığımız ve tüm bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları, özel sektör ve gerçek kişilerin a�et ve acil durumlarda rol 
ve sorumluluklarını belirleyen TAMP artık etkin bir şekilde kullanılıyor. 
Afetin türü ve boyutuna göre TAMP kapsamındaki 28 hizmet 
grubunun tamamı ya da bir kısmı olay anında devreye alınıyor;  
müdahale çalışmaları Başbakanlık AFAD koordinasyonunda hızla 
başlatılıyor. 

Afet ve acil durumlarda can ve mal kayıplarını en aza azaltmak için 
titizlikle kurgulanan TAMP'ın il bazındaki planlarını da tamamlamak 
üzereyiz. 

TAMP sisteminin ihtiyaç duyduğu, düzenli ve kesintisiz çalışmayı 
sağlayacak ve güçlü bir altyapı desteği sunacak olan 22 AFAD Lojistik 
Merkezimizi de bu yılın başında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın teşri�eriyle açmıştık.

Afetlere her gün daha dayanıklı bir ülke olmak için yaptığımız araştır-
ma ve geliştirme projeleri çerçevesinde; illerde afete maruz kalma 
durumu ve afet riskini önceden belirleyecek Bütünleşik Afet Tehlike 
Haritalarını da 2016 yılında tamamlamış olacağız. “Heyelan – kaya 
düşmesi – çığ” gibi doğal afetler için, afet tehlike haritalarının hazırlan-
ması esaslarının açıklandığı kılavuzları 2014 yılında kullanıma 
sunmuştuk. 

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Projemiz (AYDES) ile afet yönetimi-
nin tüm aşamalarını elektronik ortamda takip edip; afet ve acil durum-
ları daha etkin bir şekilde yönetebiliyoruz.

Değerli okurlar, 

Başbakanlık AFAD olarak afet ve acil durumlara daha hazırlıklı bir ülke 
inşa etmek için aralıksız çalışıyoruz. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz 
proje ve faaliyetlerle dünyada afet yönetiminde örnek gösterilen afet 
yönetim modellerinden birini kurduk. Dünyada da, insani yardım 
alanında “yardım bekleyen” ülke konumundan, “yardımı beklenen” ülke 
konumuna ulaştık.

Ulaştığımız noktayı asla yeterli görmüyoruz; afetlere daha hazır ve 
dünyada lider bir ülke olmak için kendimize sürekli daha yüksek 
hede�er koymaya devam edeceğiz.

The large – budgeted companies which employ some of their budgets within 
extent of the social responsibility projects are to be encouraged towards 
making investment with such budgets. Generation of job facility to the asylum 
seekers shall be likely to hamper also the possible problems between the host 
communities and the refugees.   

Asylum seekers will earn money if the company earns money, so do host 
community and the region. Asylum seekers will spend their earnings to their 
families and transfer it to their own country, in this way, a sustainable system 
shall be likely to be constituted.
However, to enable development of such system, the leaders of UN, EU and 
G20 are required to encourage their own companies towards making 
investment in the countries where the refugees reside. We, as the Republic of 
Turkey, are ready for being candidate to act as a pilot country in such an e�ort 
to be performed.

We reach at the oppressed across the world

No matter where in the world, we have been always next to the needy. Follow-
ing the 7.5 magnitude – earthquake happened in Afghanistan, we have 
caused 5 ton – drug medical material aid to reach immediately at Afghan people.  

Again, we have sent for 4,400 food packages and 6 tons of medical aid for 
healing the wounds of the humanitarian crisis lived by the needy people in 
Yemen this year. 

In order to ful�ll the basic food needs of our siblings undergone the attacks of 
Israel in Palestine, on November 29th, “International Day of Solidarity with 
Palestinian People” we have expedited 1,200 bags of �our aid from Mersin 
Seaport. The aids to go on in 13 shipments shall reach at 15 thousand tons and 
completed with the last shipment to be made 0n March 20th, 2016. As for the 
total amount of aids, it has reached at 58.5 tons since 2011.  
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Dear readers,

As the Premiership AFAD, we have been perpetually working to build a country 
better prepared for the disasters and emergencies. With the projects and 
activities we have actualized in recent years, we have established one of the 
disaster management models shown as a model in managing disaster across 
globe. 

In the world we have reached at the position of a country “help expected” from 
the position of a country “expecting help” in the humanitarian aid. We never 
see the point we have reached is enough, we shall constantly keep on 
designating higher targets for us to become a country which is well – prepared 
and leader in the world.
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İnsanlık tarihi boyunca içinde yer aldığımız yaşlı dünya bir çok doğal 
felaket yaşamıştır. Bu felaketler, sebepleri ne olursa olsun, canlı 
yaşamı büyük ölçülerde etkilemiş hatta kimileri birçok canlının 
neslinin tükenmesine dahi sebep olmuştur. 

10) KASIRGA
Bilinen en ölümcül kasırga; 500.000'e yakın kişinin ölümüne sebebi-
yet vermiş olan 1970 Bhola kasırgasıdır. Bu kasırga, 7 Kasım 1970'de 
başlayıp 13 Kasım 1970'te sona erdiğinde, bölgedeki evlerin %85'i 
yok olmuş ve doğrudan etkilenenlerin sayısı 3,5 milyonu bulmuştur.

Kayıtlara geçen en kuvvetli kasırga ise; 4-19 Ekim 1979 tarihlerinde 
Pasi�k Okyanusu'nun kuzeybatısında meydana gelen Tip 
Tayfunu'dur. Bu büyük doğa olayında rüzgar 305 km/s'lik hızlara 
ulaşmıştır.

9) TİPİ
Bilinen en ölümcül tipi; 1972 yılında İran'da 4000 kişinin ölümüne 
yol açan kar fırtınasıdır. 3-9 Şubat 1972 tarihlerinde gerçekleşen bu 
olayda, özellikle güney İran'da 8 metreyi bulan kar, içerisinde 
yaşayanlarla beraber yaklaşık 200 köyü haritadan silmiştir.

8) TOPRAK KAYMASI
16 Aralık 1920 tarihinde büyüklüğü Richter ölçeğine göre 8,5 
civarlarında olduğu düşünülen bir deprem Çin'in Kansu eyaletini 
vurdu. 300 yıldır hiçbir depremin görülmediği bu bölge, depreme 
hazırlıksız yakalanan 200.000 civarında insan çamur, toprak ve taş 
yığınlarının altında kalarak hayatını kaybetti.

7) YANGIN
Orman yangınlarından bilinen en ölümcülü, 8 Ekim 1871'de Ameri-
ka'nın Wisconsin eyaletinin Peshtigo şehrinde gerçekleşen ve 
1500'e yakın insanın ölümüne neden olan yangındır.

1863 yılında Santiago'da gerçekleşen bir kilise yangını ise gelmiş 
geçmiş en ölümcül yangınlardan biridir. Kilisenin tek çıkış kapısının 
önünde oluşan izdiham nedeniyle toplamda 2500'den fazla insan 
hayatını kaybetmiştir.

6) HORTUM
Dünyada oluşan hortumların yarısına yakınının boy gösterdiği 
Bangladeş, 26 Nisan 1989'da kayıtlara Daulatpur-Saturia Hortumu 
olarak geçen olayla sarsılmıştı. Ağaçlar ve evler de dahil olmak üzere 
önüne çıkan herşeyi yerlebir etmiş olan bu hortum, tarihe en çok 
kişinin ölümüne sebebiyet veren hortum olarak geçti. 

1979 Tip Tayfunu 1972 İran

1920 Kansu Iglesia de la Compania Kilisesi - Şili

1989 Daulatpur-Saturia Hortumu

Il a vécu des milliers de canards autour d’un lac. Ces canards organ-
isé di�érents concours et compétitions en douceur et ils attribués 
ceux qui sont venus en premier. Gadro a remporté toutes les 
compétitions qui ont été organisées ces dernières années. Il venait 
d’abord toutes les compétitions comme la natation, plongée, 
marche magni�quement etc il ya de nombreuses années, alors que 
ses amis jouaient autour; Gadro formation était seul et a été très 
ambitieux d’être le champion un jour. Il n’a pas assisté à l’une des 
compétitions sans être sûr de lui-même et il est venu en premier 
DANStous les jeux qui il a assisté.

Récemment, Gadro commencé à dire ses amis qu’il avait l’intention 
de migrer quelque part loin. En fait, il n’était pas heureux. C’était 
une petite place et il estime que le monde est si grand. Son objectif 
était d’être célèbre DANS le monde entier. Etre célèbre à cet 
endroit n’était pas assez pour lui. Il voulait être un monde célèbre 
canard. Récemment, Gadro commencé à dire ses amis qu’il avait 
l’intention de migrer quelque part loin. En fait, il n’était pas
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Intervention is now faster and mor ient
Müdahale artık daha hızlı ve etkili

Logistics Centers

Temelleri 2013 senesinde atılan, proje tamamlandığında sayısı 27’yi bulması 
beklenen AFAD lojistik merkezlerinden 22’si ülkemize ve dünyaya kazandırıldı. 
Afet hallerinde temel ihtiyaçların olabilecek en hızlı ve etkili şekilde ulaştırılmasını 
mümkün kılan lojistik merkezler yalnızca Türkiye’deki vatandaşlara değil, 
dünyanın dört bir yanındaki insanlara yardım eli uzatabilecek.

Our country and the world was gifted with 22 AFAD’s logistics centers, whose 
ground was laid in 2013 and which are expected to amount to 27 once the 
project is complete. The logistics centers, which make the fastest and most 

nt meeting of the most basic needs in the times of disasters, reach out a 
hand not just to the citizens of Turkey but to people all around the world.

DÜNYA İNSANİ GÜNÜ
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

19 Ağustos günü tüm dünyada ‘’Dünya İnsani Günü’’
olarak kutlanan gün için etkinlik düzenlendi.

Récemment, Gadro commencé à dire ses amis qu’il avait 
 migrer quelque part loin. En fait, il n’était pas heureux. 

petite place et il estime que le monde est si grand. 
était d’être célèbre DANS le monde entier. Etre célèbre
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de migrer quelque part loin. En fait, il n’était pas heureux. C’était 
une petite place et il estime que le monde est si grand. Son objectif 
était d’être célèbre DANS le monde entier. Etre célèbre à cet 
endroit n’était pas assez pour lui. Il voulait être un monde célèbre 
canard. Récemment, Gadro commencé à dire ses amis qu’il avait 
l’intention de migrer quelque part loin. En fait, il n’était pas
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Küresel Göç ve Kalkınma Forumunun 
8. Zirve Toplantısı İstanbul'da Başladı

 

8 t h  S u m m i t  M e e t i n g  o f  t h e  G l o b a l  F o r u m  o n
M i g r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  s t a r t s  i n  I s t a n b u l

Suriyeli çocukları sokağa terk 
edemeyiz

8th Summit Meeting of the Global Forum on Migration and Devel-
opment, which has been chaired by our country since July 1, 2014, 
took place in Istanbul between 14 and 16 October 2015.
Prime Minister Ahmet Davutoğlu made an opening speech in the 
Summit.

Indicating that the responsibility for the refugees stems not from 
geographical proximity, but from humanitarian and conscientious 
responsibility as well as sensitivity, Prime Minister Ahmet Davutoğ-
lu said "the conscience belongs to whole humanity, that is to say all 
of us. Therefore, the European Union countries who are a�ected by 
the �ow of migrants and the international community as a whole 
must implement more comprehensive strategies beyond �nancial 
assistance to the Syrians and other asylum-seekers."

In his speech in the inauguration of the Global Forum on Migration 
and Development hold in Lüt� Kırdar International Convention 
and Exhibition Centre, Davutoğlu stressed "The crisis in Syria has 
become the most signi�cant and largest humanitarian tragedy 
inthe world since the Second World War. Due to this crisis, 12 

million  men, women and children who almost make up half of the 
population of Syria have been displaced."

Expressing that more than 4 million Syrians became asylum-seek-
ers in neighbouring countries, while the remaining 7.6 million 
Syrians are internally displaced, Davutoğlu said " If no measures are 
taken, each of them will come to our borders as refugees in the 
next step. If we do not wish to be confronted with a much larger 
wave of refugees, we must say "stop" to the oppression in Syria".

High level o�cials of international organizations, particularly UN 
Deputy-Secretary General, UN High Commissioner for Refugees, 
UN Alliance of Civilizations High Representative and UN Special 
Representative of the Secretary-General for International Migra-
tion as well as representatives of non-governmental organizations 
will attend in the Submit in which 150 countries will be represent-
ed and AFAD (Prime Ministry's Disaster and Emergency Manage-
ment Authority) President Fuat Oktay will participate. 

Speaking in open session held in 8th Summit Meeting of the Global 
Forum on Migration and Development which has started in 
İstanbul on October 14, AFAD President Fuat Oktay expressed "we 
have reached 250 thousand Syrian children and they continue 
their education."  

Underlining that immigration can turn into an opportunity if it is 
managed properly, rather than perceiving it as a threat, Oktay 
reported "Turkey is a country hosting maximum number of 
refugees in the world." 

Stressing that they handled this issue as a main risk management 
rather than crisis management, Oktay said that they evaluated this 
issue as providing support and capacity building, thus they as 
AFAD have established an emergency system in national level for 
the capacity.

W e  c a n n o t  a b a n d o n  S y r i a n  c h i l d r e n  
i n  t h e  s t r e e t s

Ülkemizin 1 Temmuz 2014’den itibaren Başkanı olduğu 
Küresel Göç ve Kalkınma Forumunun 8. Zirve Toplantısı, 
14-16 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu Zirvede açılış konuşmasını 
gerçekleştirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, mülteciler konusunda sorumlu-
luğun coğra� yakınlıktan değil, insani, vicdani sorumluluk-
tan ve duyarlılıktan kaynaklandığını belirterek, "O vicdan, 
tüm insanlığa yani hepimize aittir. Esasen başta göç 
dalgasından etkilenen Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, 
uluslararası toplumun Suriyeliler ve diğer sığınmacılara 
yönelik maddi yardımın da ötesine geçen daha kapsamlı bir 
strateji uygulama zorunluluğu vardır" dedi.

Davutoğlu, Lüt� Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı'nda düzenlenen Küresel Göç ve Kalkınma Forumu'nun 
açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan krizin 2. 
Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın yaşadığı en büyük, en 
ciddi insani trajedi haline geldiğini, bu kriz nedeniyle 

neredeyse Suriye nüfusunun yarısını teşkil eden 12 milyon 
erkek, kadın ve çocuğun yer değiştirmek zorunda kaldığını 
belirtti.

Suriyelilerin 4 milyondan fazlasının komşu ülkelere 
sığınmacı durumuna düşerken, geriye kalan 7,6 milyonunun 
kendi ülkesinde yer değiştirdiğini anlatan Davutoğlu, 
"Bunların her biri, tedbir alınmazsa bir sonraki aşamada 
mülteci olarak hepimizin kapılarına dayanacaklar. Çok daha 
büyük bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya kalmak 
istemiyorsak, Suriye'deki zulme bir an önce 'dur' demek 
zorundayız" diye konuştu.

150 ülkenin temsil edildiği ve AFAD Başkanı  Fuat Oktay'ın 
da iştirak edeceği Zirve’ye, BM Genel Sekreter Vekili, BM 
Mülteciler Yüksek Komiseri, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek 
Temsilcisi, BM Genel Sekreterinin Uluslararası Göç Özel 
Temsilcisi başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların üst 
düzey yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katılıyor. 

İstanbul’da 14 Ekim’de başlayan Küresel Göç ve Kalkınma 
Forumunun 8. Zirve Toplantısında düzenlenen açık 
oturumda konuşan AFAD Başkanı  Fuat Oktay, 250 Bin 
Suriyeli çocuğa ulaşıldığını ve eğitimlerine devam ettiklerini 
açıkladı.

Göçün bir tehdit olarak algılanmaktansa, doğru yönetilmesi 
durumunda fırsata dönüşebileceğini vurgulayan Oktay, 
Türkiye'nin dünyada en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği 
yapan ülke olduğunu kaydetti.

Bu sorunu kriz yönetiminden ziyade temel bir risk yönetim 
konusu olarak ele aldıklarını vurgulayan Oktay, konuyu 
destek verme ve kapasite oluşturma olarak değerlendir-
diklerini, kapasite konusunda da AFAD olarak ulusal 
düzeyde bir acil durum sistemi oluşturduklarını anlattı.
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Küresel Göç Ve Kalkınma Forumunun 
8. Zirve Toplantısı İstanbul'da Başladı

8 t h  S u m m i t  M e e t i n g  o f  t h e  G l o b a l  F o r u m  o n
M i g r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  s t a r t s  i n  I s t a n b u l

Suriyeli çocukları sokağa terk 
edemeyiz

8th Summit Meeting of the Global Forum on Migration and Devel-
opment, which has been chaired by our country since July 1, 2014, 
took place in Istanbul between 14 and 16 October 2015.
Prime Minister Ahmet Davutoğlu made an opening speech in the 
Summit.

Indicating that the responsibility for the refugees stems not from 
geographical proximity, but from humanitarian and conscientious 
responsibility as well as sensitivity, Prime Minister Ahmet Davutoğ-
lu said "the conscience belongs to whole humanity, that is to say all 
of us. Therefore, the European Union countries who are a�ected by 
the �ow of migrants and the international community as a whole 
must implement more comprehensive strategies beyond �nancial 
assistance to the Syrians and other asylum-seekers."

In his speech in the inauguration of the Global Forum on Migration 
and Development hold in Lüt� Kırdar International Convention 
and Exhibition Centre, Davutoğlu stressed "The crisis in Syria has 
become the most signi�cant and largest humanitarian tragedy 
inthe world since the Second World War. Due to this crisis, 12 

million  men, women and children who almost make up half of the 
population of Syria have been displaced."

Expressing that more than 4 million Syrians became asylum-seek-
ers in neighbouring countries, while the remaining 7.6 million 
Syrians are internally displaced, Davutoğlu said " If no measures are 
taken, each of them will come to our borders as refugees in the 
next step. If we do not wish to be confronted with a much larger 
wave of refugees, we must say "stop" to the oppression in Syria".

High level o�cials of international organizations, particularly UN 
Deputy-Secretary General, UN High Commissioner for Refugees, 
UN Alliance of Civilizations High Representative and UN Special 
Representative of the Secretary-General for International Migra-
tion as well as representatives of non-governmental organizations 
will attend in the Submit in which 150 countries will be represent-
ed and AFAD (Prime Ministry's Disaster and Emergency Manage-
ment Authority) President Fuat Oktay will participate. 

Speaking in open session held in 8th Summit Meeting of the Global 
Forum on Migration and Development which has started in 
İstanbul on October 14, AFAD President Fuat Oktay expressed "we 
have reached 250 thousand Syrian children and they continue 
their education."  

Underlining that immigration can turn into an opportunity if it is 
managed properly, rather than perceiving it as a threat, Oktay 
reported "Turkey is a country hosting maximum number of 
refugees in the world." 

Stressing that they handled this issue as a main risk management 
rather than crisis management, Oktay said that they evaluated this 
issue as providing support and capacity building, thus they as 
AFAD have established an emergency system in national level for 
the capacity.

W e  c a n n o t  a b a n d o n  S y r i a n  c h i l d r e n  
i n  t h e  s t r e e t s

Ülkemizin 1 Temmuz 2014’den itibaren Başkanı olduğu 
Küresel Göç ve Kalkınma Forumunun 8. Zirve Toplantısı,  
14-16 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu Zirvede açılış konuşmasını 
gerçekleştirdi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, mülteciler konusunda sorumlu-
luğun coğra� yakınlıktan değil, insani, vicdani sorumluluk-
tan ve duyarlılıktan kaynaklandığını belirterek, "O vicdan, 
tüm insanlığa yani hepimize aittir. Esasen başta göç 
dalgasından etkilenen Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, 
uluslararası toplumun Suriyeliler ve diğer sığınmacılara 
yönelik maddi yardımın da ötesine geçen daha kapsamlı bir 
strateji uygulama zorunluluğu vardır" dedi.

Davutoğlu, Lüt� Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı'nda düzenlenen Küresel Göç ve Kalkınma Forumu'nun 
açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan krizin 2. 
Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın yaşadığı en büyük, en 
ciddi insani trajedi haline geldiğini, bu kriz nedeniyle 

neredeyse Suriye nüfusunun yarısını teşkil eden 12 milyon 
erkek, kadın ve çocuğun yer değiştirmek zorunda kaldığını 
belirtti.

Suriyelilerin 4 milyondan fazlasının komşu ülkelere 
sığınmacı durumuna düşerken, geriye kalan 7,6 milyonunun 
kendi ülkesinde yer değiştirdiğini anlatan Davutoğlu, 
"Bunların her biri, tedbir alınmazsa bir sonraki aşamada 
mülteci olarak hepimizin kapılarına dayanacaklar. Çok daha 
büyük bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya kalmak 
istemiyorsak, Suriye'deki zulme bir an önce 'dur' demek 
zorundayız" diye konuştu.

150 ülkenin temsil edildiği ve AFAD Başkanı  Fuat Oktay'ın 
da iştirak edeceği Zirve’ye, BM Genel Sekreter Vekili, BM 
Mülteciler Yüksek Komiseri, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek 
Temsilcisi, BM Genel Sekreterinin Uluslararası Göç Özel 
Temsilcisi başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların üst 
düzey yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katılıyor. 

İstanbul’da 14 Ekim’de başlayan Küresel Göç ve Kalkınma 
Forumunun 8. Zirve Toplantısında düzenlenen açık 
oturumda konuşan AFAD Başkanı  Fuat Oktay, 250 Bin 
Suriyeli çocuğa ulaşıldığını ve eğitimlerine devam ettiklerini 
açıkladı.

Göçün bir tehdit olarak algılanmaktansa, doğru yönetilmesi 
durumunda fırsata dönüşebileceğini vurgulayan Oktay, 
Türkiye'nin dünyada en yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği 
yapan ülke olduğunu kaydetti.

Bu sorunu kriz yönetiminden ziyade temel bir risk yönetim 
konusu olarak ele aldıklarını vurgulayan Oktay, konuyu 
destek verme ve kapasite oluşturma olarak değerlendir-
diklerini, kapasite konusunda da AFAD olarak ulusal 
düzeyde bir acil durum sistemi oluşturduklarını anlattı.
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Türkiye'nin Suriye'deki savaş nedeniyle gelenlere kapılarını 
açtığını ifade eden Oktay, şöyle konuştu:
"Temelde Türkiye hükümeti 'açık kapı' politikasını 
benimsedi. Kapılarımızı 2011'de açtık. Şu an rakam 
milyonları bulmuş durumda. Suriyeli mülteci sayısı 2,1 
milyondan daha fazla. Avrupa'ya yüzlerce kişi geliyor. 
Türkiye 5 yıldan daha kısa sürede 2,1 milyon mülteciyi kabul 
etti. Kamplarda standartları yükseltmeye çalışıyoruz. 
Kamplarda sadece barınma ve gıda sağlamadık. Hak ettikleri 
onurlu yaşamı getirmeye çalıştık. Bu bireyler için müre�eh 
olmak son derece önemli kavramlar. Her bir çocuk için 
eğitim olanakları tanıdık. Sadece eğitim değil, ailelere 
geleceğe dair umut sunmak istedik. Sağlık bakım hizmetleri 
sağladık. Savaş sonrasında kullanabilecekleri beceriler 
kazanmalarını sağladık. Bir yönetim sistemi entegre etmeye 
çalıştık. Kendi gelecekleri için tasarruf yapmalarını sağladık. 
Kamplarda kendi temsilcilerini seçtiler. Bu temsilciler kamp 
yönetiminde kendi topluluklarını temsil etti. Kendi sivil 
toplum kuruluşlarını kurma fırsatını buldular."

Dr. Fuat Oktay, kamplarda 300 bin mülteci bulunduğunu, 
bunun 270 bininin Suriyeli, gerisinin de Iraklı olduğunu 
belirterek, 1,7 milyondan fazla Suriyeli'nin kampların dışında 
yaşadığını kaydetti. Bunlar için de kurslar düzenlediklerini 
dile getiren Oktay, 250 bin çocuğun eğitim olanaklarına 
erişiminin sağlandığını anlattı.

Okul çağındaki diğer Suriyeli çocuklara da ulaşılması gerek-
tiğine dikkat çeken Sn. Oktay, bu çocukları sokaklara terk 
edemeyeceklerini dile getirdi ve bu konuda uluslararası 
camianın daha çok sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Başbakan, AFAD Fotoğraf  Sergisini
Ziyaret Etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da düzenlenen 
Küresel Göç ve Kalkınma Forumu 8. Zirvesi’nde yaptığı 
açılış konuşmasının ardından AFAD’ın açtığı “Güvenli 
Liman: Türkiye” fotoğraf sergisini ziyaret etti.
Sergi, Türkiye’nin Suriyeli ve Iraklı sığınmacılara AFAD 
koordinasyonunda yaptığı insani yardımları anlatıyor.

Güvenli Liman: Türkiye fotoğraf sergisi, ülkemizin 5 
yıldır Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar için Başbakanlık 
AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiği insani 
yardımların bir özetini çiziyor. Sergide; Kobani krizi 
sırasında 3 günde 200 bin Kobanili sığınmacının 
ülkemize kabulünden, BM’nin bu yılki Kamu Hizmeti 
Ödülünü alan AFAD barınma merkezlerinden ve Irak’a 
yapılan insani yardımlardan çeşitli kareler bulunuyor.

150 ülkenin temsil edildiği zirveye BM Genel Sekreter 
Vekili, BM Mülteciler Yüksek Komiseri, BM
Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi, BM Genel 
Sekreterinin Uluslararası Göç Özel Temsilcisi başta 
olmak üzere, uluslararası kuruluşların üst düzey 
yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.

Expressing that Turkey has opened its doors for Syrians coming 
due to the war in Syria, Oktay said "Turkey has adopted 'open 
door" policy. We have opened our doors in 2011. Now, the 
number of Syrians has almost reached millions. The number of 
Syrian refugees is more than 2.1 millions. Hundreds of people go to 
Europe. Turkey has accepted 2.1 millions of refugees within a 
period of time shorter than 5 years. We endeavour to improve the 
standards in camps. We have not only provided shelter and food, 
but also made e�orts s o t hat t hey c an h ave t he l ife w ith d ignity 
which they deserve. To these individuals, being prosperous is 
extremely important notions. We have provided education oppor-
tunities for each child. We not only wanted to o�er education for 
the families, but also hope for the future. We have renders 
health-care services. We ensured them to gain some skills that they 
can use after the war. We tried to integrate a management system. 
We made sure that they can make savings for their own future. 
They have elected their own representatives in the camps. These 
representatives represented their own communities in the camp 
management. They had a chance to establish their own non-gov-
ernmental organizations".

Specifying that there are 300 thousand refugees of which 270 
thousand is Syrian and the remaining is from Iraqi in the camps, Dr. 
Fuat Oktay reported "More than 1.7 million Syrians live outside the 
camps." Expressing that they have held courses for them, Oktay 
told " 250 thousand children can receive education".

Drawing attention to the need for reaching other school age Syrian 
children, Mr. Oktay said that they cannot abandon these children in 
the street and international communities must assume more 
responsibility for this issue.

Following his opening speech in the 8th Summit of the Global 
Forum on Migration and Development organized in İstanbul, 
Prime Minister Ahmet Davutoğlu has paid a visit to the photogra-
phy exhibition "Safe Harbour: Turkey" hold by AFAD. The humani-
tarian aids provided by Turkey for Syrian and Iraqi asylum-seekers 
are depicted in the exhibition.

The photography exhibition "Safe Harbour: Turkey" summarises 
the humanitarian aids that our country has provided for Syrian 
and Iraqi asylum-seekers under the coordination of Prime Minis-
try's AFAD for 5 years. In the exhibition, there are several photo-
graphs ranging from the acceptance of 200 thousand Kobani 
asylum-seekers in 3 days during Kobani crisis to AFAD shelters for 
which Public Service Award is won and the humanitarian aids 
provided for Iraq.

High level o�cials of international organizations, particularly UN 
Deputy-Secretary General, UN High Commissioner for Refugees, 
UN Alliance of Civilizations High Representative and UN Special 
Representative of the Secretary-General for International Migra-
tion as well as representatives of non-governmental organiza-
tions have attended in the Submit in which 150 countries will be 
represented.
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Türkiye'nin Suriye'deki savaş nedeniyle gelenlere kapılarını 
açtığını ifade eden Oktay, şöyle konuştu:
"Temelde Türkiye hükümeti 'açık kapı' politikasını 
benimsedi. Kapılarımızı 2011'de açtık. Şu an rakam 
milyonları bulmuş durumda. Suriyeli mülteci sayısı 2,1 
milyondan daha fazla. Avrupa'ya yüzlerce kişi geliyor. 
Türkiye 5 yıldan daha kısa sürede 2,1 milyon mülteciyi kabul 
etti. Kamplarda standartları yükseltmeye çalışıyoruz. 
Kamplarda sadece barınma ve gıda sağlamadık. Hak ettikleri 
onurlu yaşamı getirmeye çalıştık. Bu bireyler için müre�eh 
olmak son derece önemli kavramlar. Her bir çocuk için 
eğitim olanakları tanıdık. Sadece eğitim değil, ailelere 
geleceğe dair umut sunmak istedik. Sağlık bakım hizmetleri 
sağladık. Savaş sonrasında kullanabilecekleri beceriler 
kazanmalarını sağladık. Bir yönetim sistemi entegre etmeye 
çalıştık. Kendi gelecekleri için tasarruf yapmalarını sağladık. 
Kamplarda kendi temsilcilerini seçtiler. Bu temsilciler kamp 
yönetiminde kendi topluluklarını temsil etti. Kendi sivil 
toplum kuruluşlarını kurma fırsatını buldular."

Dr. Fuat Oktay, kamplarda 300 bin mülteci bulunduğunu, 
bunun 270 bininin Suriyeli, gerisinin de Iraklı olduğunu 
belirterek, 1,7 milyondan fazla Suriyeli'nin kampların dışında 
yaşadığını kaydetti. Bunlar için de kurslar düzenlediklerini 
dile getiren Oktay, 250 bin çocuğun eğitim olanaklarına 
erişiminin sağlandığını anlattı.

Okul çağındaki diğer Suriyeli çocuklara da ulaşılması gerek-
tiğine dikkat çeken Sn. Oktay, bu çocukları sokaklara terk 
edemeyeceklerini dile getirdi ve bu konuda uluslararası 
camianın daha çok sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Başbakan, AFAD Fotoğraf  Sergisini
Ziyaret Etti

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da düzenlenen 
Küresel Göç ve Kalkınma Forumu 8. Zirvesi’nde yaptığı 
açılış konuşmasının ardından AFAD’ın açtığı “Güvenli 
Liman: Türkiye” fotoğraf sergisini ziyaret etti.
Sergi, Türkiye’nin Suriyeli ve Iraklı sığınmacılara AFAD 
koordinasyonunda yaptığı insani yardımları anlatıyor.

Güvenli Liman: Türkiye fotoğraf sergisi, ülkemizin 5 
yıldır Suriyeli ve Iraklı sığınmacılar için Başbakanlık 
AFAD koordinasyonunda gerçekleştirdiği insani 
yardımların bir özetini çiziyor. Sergide; Kobani krizi 
sırasında 3 günde 200 bin Kobanili sığınmacının 
ülkemize kabulünden, BM’nin bu yılki Kamu Hizmeti 
Ödülünü alan AFAD barınma merkezlerinden ve Irak’a 
yapılan insani yardımlardan çeşitli kareler bulunuyor.

150 ülkenin temsil edildiği zirveye BM Genel Sekreter 
Vekili, BM Mülteciler Yüksek Komiseri, BM
Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi, BM Genel 
Sekreterinin Uluslararası Göç Özel Temsilcisi başta 
olmak üzere, uluslararası kuruluşların üst düzey 
yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
katıldı.

Expressing that Turkey has opened its doors for Syrians coming 
due to the war in Syria, Oktay said "Turkey has mainly adopted 
'open door" policy. We have opened our doors in 2011. Now, the 
number of Syrians has almost reached millions. The number of 
Syrian refugees is more than 2.1 millions. Hundreds of people go to 
Europe. Turkey has accepted 2.1 millions of refugees within a 
period of time shorter than 5 years. We endeavour to improve the 
standards in camps. We have not only provided shelter and food, 
but also made e�orts so that they can have the life with dignity 
which they deserve. To these individuals, being prosperous is 
extremely important notions. We have provided education oppor-
tunities for each child. We not only wanted to o�er education for 
the families, but also hope for the future. We have renders 
health-care services. We ensured them to gain some skills that they 
can use after the war. We tried to integrate a management system. 
We made sure that they can make savings for their own future. 
They have elected their own representatives in the camps. These 
representatives represented their own communities in the camp 
management. They had a chance to establish their own non-gov-
ernmental organizations".

Specifying that there are 300 thousand refugees of which 270 
thousand is Syrian and the remaining is from Iraqi in the camps, Dr. 
Fuat Oktay reported "More than 1.7 million Syrians live outside the 
camps." Expressing that they have held courses for them, Oktay 
told " 250 thousand children can receive education".

Drawing attention to the need for reaching other school age Syrian 
children, Mr. Oktay said that they cannot abandon these children in 
the street and international communities must assume more 
responsibility for this issue.

Following his opening speech in the 8th Summit of the Global 
Forum on Migration and Development organized in İstanbul, 
Prime Minister Ahmet Davutoğlu has paid a visit to the photogra-
phy exhibition "Safe Harbour: Turkey" hold by AFAD. The humani-
tarian aids provided by Turkey for Syrian and Iraqi asylum-seekers 
are depicted in the exhibition.

The photography exhibition "Safe Harbour: Turkey" summarises 
the humanitarian aids that our country has provided for Syrian 
and Iraqi asylum-seekers under the coordination of Prime Minis-
try's AFAD for 5 years. In the exhibition, there are several photo-
graphs ranging from the acceptance of 200 thousand Kobani 
asylum-seekers in 3 days during Kobani crisis to AFAD shelters for 
which Public Service Award is won and the humanitarian aids 
provided for Iraq.

High level o�cials of international organizations, particularly UN 
Deputy-Secretary General, UN High Commissioner for Refugees, 
UN Alliance of Civilizations High Representative and UN Special 
Representative of the Secretary-General for International Migra-
tion as well as representatives of non-governmental organiza-
tions have attended in the Submit in which 150 countries will be 
represented.
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D e p u t y  P M  Y a l ç ı n  A k d o ğ a n  m e e t s  w i t h
S y r i a n  T u r k m e n s

Başbakan Yardımcısı 
Yalçın Akdoğan, Suriyeli
Türkmenlerle Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcımız Yalçın Akdoğan, Hatay'ın Yayladağı 
ilçesinde, Suriyeli Türkmenlerin yaşadığı AFAD çadır kentini 
ziyaret etti.

AFAD Başkanı Fuat Oktay'ın eşlik ettiği Başbakan 
Yardımcımız Yalçın Akdoğan, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, iç 
savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye'ye sığınan ve 
AFAD Yayladağı-1 ve Yayladağı-2 çadır kentlerinde  
yaşamlarını sürdüren Suriyeli Türkmen ve Arap kökenli 
misa�rlerimizle bir araya geldi.

Yayladağı-2 çadır kenti içerisinde yer alan kütüphaneyi 
gezen Başbakan Yardımcımız Akdoğan, çocuklarla sohbet 
ederek, onlara oyuncak verdi. Akdoğan, 517 çadırın 
bulunduğu ve yaklaşık 3 bin kişinin kaldığı çadır kentte bazı 
Türkmen ailelerin çadırlarına konuk oldu.

Buranın ilk kurulan çadır kentlerden biri olduğunu belirten 
Akdoğan, burada kalanların eğitim, barınma ve sağlık 
ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, "Buranın hızlı bir 
şekilde yenileme çalışması var. İnşallah çalışmalar 
tamamlandığında buradaki kardeşlerimiz daha rahat bir 
ortama kavuşacak. Bu çadırları da kaldırmış olacağız. Burası 
konteyner kent olunca daha iyi olacak" diye konuştu.

Our Deputy PM Yalçın Akdoğan has visited AFAD tent city in 
Yayladağı province of Hatay where Syrian Turkmens live.

Our Deputy PM Yalçın Akdoğan, accompanied by AFAD 
President Fuat Oktay, has come together with our guests 
who are Syrian Turkmen and Arabic origin, �ed from their 
country due to the civil war and took refuge in Turkey, keep 
living in AFAD Yayladağı-1 and Yayladağı-2 tent city in 
Yayladağı province of Hatay.

Taking a tour in the library in Yayladağı-2 tent city, our 
Deputy PM Akdoğan has talked to the children and gave 
them toys. Akdoğan visited tents of some Turkmen families 
in the tent city having 517 tents where almost 3 thousand 
people stay.

Indicating that it is one of the tent cities established for the 
�rst time and expressing that education, shelter and health 
care needs of the people living here are all satis�ed, 
Akdoğan said "Currently, we perform a renewal work here. 
Hopefully, once these works are completed, our brothers 
and sisters will have more comfortable environment. Then, 
we will dismantle these tents. This place will be better once 
we turn it into container city."

Türkiye, her zaman Türkmenlerin 
yanında
Akdoğan, Yayladağı ilçesindeki Öğretmenevi'nde Türkmenlerle 
basına kapalı olarak bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı 
açıklamada, bugün Hatay'da Suriyelilerin kaldığı geçici barınma 
merkezlerini ziyaret ettiklerini, onları dinlediklerini ve onlarla kucak-
laştıklarını belirtti.

Yayladağı'nda iki çadır kentin yer aldığını anlatan Akdoğan, bunun 
bir tanesinde 517 çadırın bulunduğunu ve 3 bin 70 kişinin kaldığını, 
diğerinde de 2 bin nüfusun yaşadığını, bunlardan birinde sadece 
Türkmenlerin, diğerinde de Arap kökenli komşularımızın barındığını 
kaydetti.

Buraların daha önce geçici süre için çadır kent şeklinde 
oluşturulduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcımız Akdoğan, şöyle 
devam etti:

"Buraları şimdi yeniliyoruz ve konteyner kent haline getiriyoruz. 
Eğitim, sağlık ihtiyaçları ve diğer konularda Suriyeli kardeşlerimizin 
en iyi şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekenler yapılıyor. 
Türkiye'de 56 bin civarında Türkmen soydaşımız, Irak ve Suriye'den 
geldi. Bunlardan 20 bin Türkmen, Türkiye'de kamplarda kalıyor. Biz 
Suriye'den, Irak'tan gelen mazluma hiçbir zaman kimliğini sormadık. 
Türkmen mi, Arap mı, Yezidi mi hangi dinden, mezhepten, ırktan 
bunu sorgulamadan, mazluma sahip çıkıp, kucağımızı açtık. Aynı 
şekilde Türkiye'de de Suriyeli kardeşlerimize hizmet vermeye devam 
ediyoruz."

In his statement following the closed-door meeting where 
Akdoğan has come together with Turkmens in Teacher's Lodge in 
Yayladağı, Akdoğan speci�ed that they have visited temporary 
refugee camps where Syrians live in Hatay, listened the refugees 
and embraced them.

Implying that there are two tent cities available in Yayladağı, 
Akdoğan reported "one of these tent cities has 517 tents where 
3070 people live;  2000 people live in other tent city as well as 
Turkmens and our Arabic origin neighbours live separately in 
these tent cities".

Underlining that tent cities are established here temporary before-
hand, our Deputy PM Akdoğan continued his speech as follows:

"Currently, we renew these tent cities and turn them into contain-
er city. What is required in order for our Syrian brothers and sisters 
to sustain their lives in best manner such as education, health care 
and others are made. Almost 56 thousand Turkmen cognates have 
emigrated from Iraq and Syria to Turkey. 20 thousand Turkmens of 
those live in the camps in Turkey. We have never asked the 
oppressed people emigrating from Iraq for their identities. We 
have looked after and embraced these oppressed people without 
questioning whether they are Turkmen or Arabic or Yazidi or 
without questioning their religion, sect or race. Similarly, we keep 
providing services for our Syrian brothers and sisters in Turkey".

12
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D e p u t y  P M  Y a l ç ı n  A k d o ğ a n  m e e t s  w i t h
S y r i a n  T u r k m e n s

Başbakan Yardımcısı 
Yalçın Akdoğan, Suriyeli
Türkmenlerle Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcımız Yalçın Akdoğan, Hatay'ın Yayladağı 
ilçesinde, Suriyeli Türkmenlerin yaşadığı AFAD çadır kentini 
ziyaret etti.
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AFAD Yayladağı-1 ve Yayladağı-2 çadır kentlerinde  
yaşamlarını sürdüren Suriyeli Türkmen ve Arap kökenli 
misa�rlerimizle bir araya geldi.

Yayladağı-2 çadır kenti içerisinde yer alan kütüphaneyi 
gezen Başbakan Yardımcımız Akdoğan, çocuklarla sohbet 
ederek, onlara oyuncak verdi. Akdoğan, 517 çadırın 
bulunduğu ve yaklaşık 3 bin kişinin kaldığı çadır kentte bazı 
Türkmen ailelerin çadırlarına konuk oldu.

Buranın ilk kurulan çadır kentlerden biri olduğunu belirten 
Akdoğan, burada kalanların eğitim, barınma ve sağlık 
ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, "Buranın hızlı bir 
şekilde yenileme çalışması var. İnşallah çalışmalar 
tamamlandığında buradaki kardeşlerimiz daha rahat bir 
ortama kavuşacak. Bu çadırları da kaldırmış olacağız. Burası 
konteyner kent olunca daha iyi olacak" diye konuştu.

Our Deputy PM Yalçın Akdoğan has visited AFAD tent city in 
Yayladağı province of Hatay where Syrian Turkmens live.

Our Deputy PM Yalçın Akdoğan, accompanied by AFAD 
President Fuat Oktay, has come together with our guests 
who are Syrian Turkmen and Arabic origin, �ed from their 
country due to the civil war and took refuge in Turkey, keep 
living in AFAD Yayladağı-1 and Yayladağı-2 tent city in 
Yayladağı province of Hatay.

Taking a tour in the library in Yayladağı-2 tent city, our 
Deputy PM Akdoğan has talked to the children and gave 
them toys. Akdoğan visited tents of some Turkmen families 
in the tent city having 517 tents where almost 3 thousand 
people stay.

Indicating that it is one of the tent cities established for the 
�rst time and expressing that education, shelter and health 
care needs of the people living here are all satis�ed, 
Akdoğan said "Currently, we perform a renewal work here. 
Hopefully, once these works are completed, our brothers 
and sisters will have more comfortable environment. Then, 
we will dismantle these tents. This place will be better once 
we turn it into container city."

Türkiye, her zaman Türkmenlerin 
yanında
Akdoğan, Yayladağı ilçesindeki Öğretmenevi'nde Türkmenlerle 
basına kapalı olarak bir araya geldiği toplantının ardından yaptığı 
açıklamada, bugün Hatay'da Suriyelilerin kaldığı geçici barınma 
merkezlerini ziyaret ettiklerini, onları dinlediklerini ve onlarla kucak-
laştıklarını belirtti.

Yayladağı'nda iki çadır kentin yer aldığını anlatan Akdoğan, bunun 
bir tanesinde 517 çadırın bulunduğunu ve 3 bin 70 kişinin kaldığını, 
diğerinde de 2 bin nüfusun yaşadığını, bunlardan birinde sadece 
Türkmenlerin, diğerinde de Arap kökenli komşularımızın barındığını 
kaydetti.

Buraların daha önce geçici süre için çadır kent şeklinde 
oluşturulduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcımız Akdoğan, şöyle 
devam etti:

"Buraları şimdi yeniliyoruz ve konteyner kent haline getiriyoruz. 
Eğitim, sağlık ihtiyaçları ve diğer konularda Suriyeli kardeşlerimizin 
en iyi şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekenler yapılıyor. 
Türkiye'de 56 bin civarında Türkmen soydaşımız, Irak ve Suriye'den 
geldi. Bunlardan 20 bin Türkmen, Türkiye'de kamplarda kalıyor. Biz 
Suriye'den, Irak'tan gelen mazluma hiçbir zaman kimliğini sormadık. 
Türkmen mi, Arap mı, Yezidi mi hangi dinden, mezhepten, ırktan 
bunu sorgulamadan, mazluma sahip çıkıp, kucağımızı açtık. Aynı 
şekilde Türkiye'de de Suriyeli kardeşlerimize hizmet vermeye devam 
ediyoruz."

In his statement following the closed-door meeting where 
Akdoğan has come together with Turkmens in Teacher's Lodge in 
Yayladağı, Akdoğan speci�ed that they have visited temporary 
refugee camps where Syrians live in Hatay, listened the refugees 
and embraced them.

Implying that there are two tent cities available in Yayladağı, 
Akdoğan reported "one of these tent cities has 517 tents where 
3070 people live;  2000 people live in other tent city as well as 
Turkmens and our Arabic origin neighbours live separately in 
these tent cities".

Underlining that tent cities are established here temporary before-
hand, our Deputy PM Akdoğan continued his speech as follows:

"Currently, we renew these tent cities and turn them into contain-
er city. What is required in order for our Syrian brothers and sisters 
to sustain their lives in best manner such as education, health care 
and others are made. Almost 56 thousand Turkmen cognates have 
emigrated from Iraq and Syria to Turkey. 20 thousand Turkmens of 
those live in the camps in Turkey. We have never asked the 
oppressed people emigrating from Iraq for their identities. We 
have looked after and embraced these oppressed people without 
questioning whether they are Turkmen or Arabic or Yazidi or 
without questioning their religion, sect or race. Similarly, we keep 
providing services for our Syrian brothers and sisters in Turkey".
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AFAD Başkanının, Cenevre’deki 
Küresel İstişarelerde İkili Görüşmeleri

Dünya İnsani Zirvesi 
Küresel İstişareleri
Cenevre’de Gerçekleşti

G l o b a l  C o n s u l t a t i o n s  f o r  t h e
W o r l d  H u m a n i t a r i a n  S u m m i t
t a k e s  p l a c e  i n  G e n e v a

Bölgesel İstişarelerle Mayıs 2014’te başlayarak Mayıs 
2016’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Dünya İnsani 
Zirvesi’ne doğru devam eden süreç, zirveden önceki son 
durağına ulaştı. Zirve öncesi son ve en kapsamlı istişare 
toplantısı olan ‘Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’ 
Cenevre’de başladı. AFAD heyetinin katıldığı toplantının 
açılışını BM Genel Sekreter Yardımcısı Stephen O’brien 
yaptı. AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay’ın katılarak iki oturum-
da konuşma yaptığı Küresel İstişareler 14-16 Ekim 
tarihlerinde  gerçekleşti.

Bölgesel ve tematik 10 istişare toplantısının çıktılarının 
değerlendirilerek karara bağlanacağı ‘Dünya İnsani 
Zirvesi Küresel İstişareleri’ Cenevre’de başladı. Bugüne 
kadar 5 kıtada 8 bölgesel ve 2 tematik olmak üzere düzen-
lenen 10 istişarede, zirveye giden bir yol haritası olan 
‘Danışma Süreci Sentez Raporu’ oluşturuldu. Zirveye 
giden son adım olan Küresel İstişareler ise sentez 
raporundaki eylem noktaları ve tavsiyeler konularında 
belirleyici oldu. 14 – 16 Ekim tarihleri boyunca devam 
eden toplantının açılışını BM Genel Sekreter 
Yardımcısı Stephen O’brien yaptı. AFAD heyetinin 
katıldığı açılış sonrası toplantı düzenlenen ana ve yan 
oturumlarla devam etti. AFAD heyeti, BM Genel Sekreter 
Yardımcısı O’brien ve Dünya İnsani Zirve Sekretaryası 
Başkanı Dr. Jemilah Mahmood ile kısa süreli görüşmeler 
gerçekleştirdi.

‘Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’nin 2. gününde 
AFAD Başkanı Sn. Dr. Fuat Oktay, ikili görüşmelere başladı. 
Avrupa Komisyonu, BM ve İsviçre’den yetkililerle ikili 
görüşmeler yapacak olan AFAD Başkanı, ilk görüşmesini 
Avrupa Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynağından Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva ile gerçekleştirdi. 
Türk Dışişleri yetkilerinin de bulunduğu görüşme sonrası 
AFAD Başkanı, Dünya İnsani Zirve Sekreteryası Başkanı Dr. 
Jemilah Mahmood ile bir araya geldi.

‘Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’nin 2. günü, İsviçre 
Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter ve BM Genel Sekreter 
Yardımcısı Jan Eliasson’ın konuşmaları ile  açıldı. Günün ilk 

oturumu olan ‘Yeni Çözümlerle 
Umut İnşa Etmek’ adlı panel 
sonrasında AFAD Başkanı Dr. 
Fuat Oktay, yoğun geçecek 
programının başlangıcın yaptı. 
İstişareler kaspamında ‘Mülte-
ciler İçin Yeni Bir Yol’ ve 
‘Zorunlu Yer Değiştirme ve 
Göç’ iki önemli oturumda 
konuşma yapan AFAD Başkanı; 
Avrupa Komisyonu, BM ve 
İsviçre’den yetkililerle ikili 
görüşmeler de gerçekleştirdi.

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, 
İkili görüşmelerin geniş yer 
kapladığı programının baş-
langıcını, Avrupa Komisyonu 
Bütçe ve İnsan Kaynağından 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
KristalinaGeorgieva görüşmesi 
ile yaptı. 

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Levent Murat Burhan ve Çok Tara�ı Siyasi İşler Genel Müdürü 
Büyükelçi Hasan Ulusoy’un da hazır  bulunduğu görüşme 
yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ana konularını, 
geçtiğimiz Mayıs ayında BM’nin gerçekleştirdiği ‘İnsani 
Yardımların Finansmanı Üst Düzey Paneli’ ve panelin 
çıktılarının Dünya İnsani Zirvesi’ne yansıtılması oluşturdu.

Dünya İnsani Zirvesi Sekretarya 
Başkanı İle Görüşme 

Dünya İnsani Zirvesi Sekretarya Başkanı Dr. Jemillah 
Mahmood ile gerçekleştirilen görüşmede bugüne kadarki 
süreç ele alındı. AFAD Başkanı Oktay, bugüne kadarki uyumlu 
ve pozitif çalışmaları için teşekkür ettiği Sekretarya başkanı 
ile Dünya İnsani Zirvesi’ne giden süreçte alınan yolu 
değerlendirdi.

The ongoing process towards the World Humanitarian Summit, 
which has started with regional consultations in May 2014 and will 
be held in İstanbul in May 2015, has reached its last phase before 
the summit. "Global Consultations for the World Humanitarian 
Summit", the last and most comprehensive of the consultation 
meeting before the summit, has started in Geneva. UN Under-Sec-
retary General Stephen O'brien inaugurated the meeting that 
AFAD committee attended. The Global Consultations that AFAD 
President Dr. Fuat Oktay attended and made speech in two 
sessions were held between October 14 and 16.

"Global Consultations for the World Humanitarian Summit", in 
which the outputs of 10 regional and thematic consultation 
meetings will be evaluated and �nalised, has started in Geneva. In 
8 regional and 2 thematic consultation meeting, in total 10 consul-
tation meetings, which have been held in 5 continents so far, 
"Consultation Synthesis Report " which is a roadmap leading to the 
summit has been created. The Global Consultations, the last step 
toward the summit, has become determinative in terms of actions 
and suggestions set out in the synthesis report. UN Under-Secre-
tary General Stephen O'brien inaugurated the meeting lasting 
between October 14 and 16. The meeting in which AFAD commit-
tee attended continued with main and secondary sessions held 
following the opening meeting. AFAD Committee performed 
short-term negotiations with UN Under-Secretary General O'brien 
and the Chief of the World Humanitarian Summit Secretariat Dr. 
Jemilah Mahmood.

Fuat Oktay started his program 
which appears to be busy. 
Having spoken in two impor-
tant sessions "A New Path for 
Refugees" and "Forced 
Displacement and Migration" 
within the scope of consulta-
tions,  AFAS President conduct-
ed bilateral negotiations with 
the o�cials from European 
Commission, UN and Switzer-
land.

AFAD President Dr. Fuat Oktay 
started his program composed 
of several bilateral negotiations 
with the negotiation he 
conducted with European 
Commission Vice-President of 
the Budget and Human 
Resources Kristalina Georgieva. 

The meeting, in which Ambassador and Deputy Under-Secretary of 
the Ministry of Foreign A�airs of Turkey Levent Murat Burhan and 
Ambassador and Director General for Multilateral Political A�airs 
Hasan Ulusoy attended, lasted almost half an hour. The main 
themes of the negotiation were composed of "High Level Panel on 
Humanitarian Financing" and re�ecting the outputs of the panel 
on the World Humanitarian Summit.

The process to date is handled in the negotiation conducted with 
the Chief of the World Humanitarian Summit Secretariat Dr. 
Jemillah Mahmood. AFAD President Dr. Fuat Oktay has evaluated 
the progress, made in the process leading to the World Humanitar-
ian Summit, with Chief of Secretariat to whom he thanked for her 
harmonic and positive works.

Bilateral  Discussions of  President of  AFAD 
at  Global  Consultations in Geneva

AFAD President Dr. Fuat Oktay has started bilateral negotiations in 
the 2nd day of "the Global Consultations for World Humanitarian 
Summit." AFAD President, who will conduct bilateral negotiations 
with the o�cials from UN and Switzerland, has conducted his �rst 
negotiation with European Commission Vice-President of the 
Budget and Human Resources Kristalina Georgieva. Following the 
meeting in which the foreign a�airs' o�cials of Turkey attended, 
AFAD President came together with the Chief of the World Huma-
nitarian Summit Secretariat Dr. Jemilah Mahmood.

Swiss Foreign Minister Didier Burkhalter and UN Deputy Secretary 
General Jan Eliasson inaugurated the 2nd day of the "Global 
Consultations for the World Humanitarian Summit with their 
speeches. Following the panel named "Generating Hope with New 
Solutions" which is the �rst session of the day, AFAD President Dr. 

Negotiation is  conducted with the Chief  of  the
World Humanitarian Summit Secretariat
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AFAD Başkanının, Cenevre’deki 
Küresel İstişarelerde İkili Görüşmeleri

Dünya İnsani Zirvesi 
Küresel İstişareleri
Cenevre’de Gerçekleşti

G l o b a l  C o n s u l t a t i o n s  f o r  t h e
W o r l d  H u m a n i t a r i a n  S u m m i t
t a k e s  p l a c e  i n  G e n e v a

Bölgesel İstişarelerle Mayıs 2014’te başlayarak Mayıs 
2016’da İstanbul’da gerçekleştirilecek Dünya İnsani 
Zirvesi’ne doğru devam eden süreç, zirveden önceki son 
durağına ulaştı. Zirve öncesi son ve en kapsamlı istişare 
toplantısı olan ‘Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’ 
Cenevre’de başladı. AFAD heyetinin katıldığı toplantının 
açılışını BM Genel Sekreter Yardımcısı Stephen O’brien 
yaptı. AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay’ın katılarak iki oturum-
da konuşma yaptığı Küresel İstişareler 14-16 Ekim 
tarihlerinde  gerçekleşti.

Bölgesel ve tematik 10 istişare toplantısının çıktılarının 
değerlendirilerek karara bağlanacağı ‘Dünya İnsani 
Zirvesi Küresel İstişareleri’ Cenevre’de başladı. Bugüne 
kadar 5 kıtada 8 bölgesel ve 2 tematik olmak üzere düzen-
lenen 10 istişarede, zirveye giden bir yol haritası olan 
‘Danışma Süreci Sentez Raporu’ oluşturuldu. Zirveye 
giden son adım olan Küresel İstişareler ise sentez 
raporundaki eylem noktaları ve tavsiyeler konularında 
belirleyici oldu. 14 – 16 Ekim tarihleri boyunca devam 
eden toplantının açılışını BM Genel Sekreter 
Yardımcısı Stephen O’brien yaptı. AFAD heyetinin 
katıldığı açılış sonrası toplantı düzenlenen ana ve yan 
oturumlarla devam etti. AFAD heyeti, BM Genel Sekreter 
Yardımcısı O’brien ve Dünya İnsani Zirve Sekretaryası 
Başkanı Dr. Jemilah Mahmood ile kısa süreli görüşmeler 
gerçekleştirdi.

‘Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’nin 2. gününde 
AFAD Başkanı Sn. Dr. Fuat Oktay, ikili görüşmelere başladı. 
Avrupa Komisyonu, BM ve İsviçre’den yetkililerle ikili 
görüşmeler yapacak olan AFAD Başkanı, ilk görüşmesini 
Avrupa Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynağından Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva ile gerçekleştirdi. 
Türk Dışişleri yetkilerinin de bulunduğu görüşme sonrası 
AFAD Başkanı, Dünya İnsani Zirve Sekreteryası Başkanı Dr. 
Jemilah Mahmood ile bir araya geldi.

‘Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’nin 2. günü, İsviçre 
Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter ve BM Genel Sekreter 
Yardımcısı Jan Eliasson’ın konuşmaları ile  açıldı. Günün ilk 

oturumu olan ‘Yeni Çözümlerle 
Umut İnşa Etmek’ adlı panel 
sonrasında AFAD Başkanı Dr. 
Fuat Oktay, yoğun geçecek 
programının başlangıcın yaptı. 
İstişareler kaspamında ‘Mülte-
ciler İçin Yeni Bir Yol’ ve 
‘Zorunlu Yer Değiştirme ve 
Göç’ iki önemli oturumda 
konuşma yapan AFAD Başkanı; 
Avrupa Komisyonu, BM ve 
İsviçre’den yetkililerle ikili 
görüşmeler de gerçekleştirdi.

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, 
İkili görüşmelerin geniş yer 
kapladığı programının baş-
langıcını, Avrupa Komisyonu 
Bütçe ve İnsan Kaynağından 
Sorumlu Başkan Yardımcısı 
KristalinaGeorgieva görüşmesi 
ile yaptı. 

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi 
Levent Murat Burhan ve Çok Tara�ı Siyasi İşler Genel Müdürü 
Büyükelçi Hasan Ulusoy’un da hazır  bulunduğu görüşme 
yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşmenin ana konularını, 
geçtiğimiz Mayıs ayında BM’nin gerçekleştirdiği ‘İnsani 
Yardımların Finansmanı Üst Düzey Paneli’ ve panelin 
çıktılarının Dünya İnsani Zirvesi’ne yansıtılması oluşturdu.

Dünya İnsani Zirvesi Sekretarya 
Başkanı İle Görüşme 

Dünya İnsani Zirvesi Sekretarya Başkanı Dr. Jemillah 
Mahmood ile gerçekleştirilen görüşmede bugüne kadarki 
süreç ele alındı. AFAD Başkanı Oktay, bugüne kadarki uyumlu 
ve pozitif çalışmaları için teşekkür ettiği Sekretarya başkanı 
ile Dünya İnsani Zirvesi’ne giden süreçte alınan yolu 
değerlendirdi.

The ongoing process towards the World Humanitarian Summit, 
which has started with regional consultations in May 2014 and will 
be held in İstanbul in May 2015, has reached its last phase before 
the summit. "Global Consultations for the World Humanitarian 
Summit", the last and most comprehensive of the consultation 
meeting before the summit, has started in Geneva. UN Under-Sec-
retary General Stephen O'brien inaugurated the meeting that 
AFAD committee attended. The Global Consultations that AFAD 
President Dr. Fuat Oktay attended and made speech in two 
sessions were held between October 14 and 16.

"Global Consultations for the World Humanitarian Summit", in 
which the outputs of 10 regional and thematic consultation 
meetings will be evaluated and �nalised, has started in Geneva. In 
8 regional and 2 thematic consultation meeting, in total 10 consul-
tation meetings, which have been held in 5 continents so far, 
"Consultation Synthesis Report " which is a roadmap leading to the 
summit has been created. The Global Consultations, the last step 
toward the summit, has become determinative in terms of actions 
and suggestions set out in the synthesis report. UN Under-Secre-
tary General Stephen O'brien inaugurated the meeting lasting 
between October 14 and 16. The meeting in which AFAD commit-
tee attended continued with main and secondary sessions held 
following the opening meeting. AFAD Committee performed 
short-term negotiations with UN Under-Secretary General O'brien 
and the Chief of the World Humanitarian Summit Secretariat Dr. 
Jemilah Mahmood.

Fuat Oktay started his program 
which appears to be busy. 
Having spoken in two impor-
tant sessions "A New Path for 
Refugees" and "Forced 
Displacement and Migration" 
within the scope of consulta-
tions,  AFAS President conduct-
ed bilateral negotiations with 
the o�cials from European 
Commission, UN and Switzer-
land.

AFAD President Dr. Fuat Oktay 
started his program composed 
of several bilateral negotiations 
with the negotiation he 
conducted with European 
Commission Vice-President of 
the Budget and Human 
Resources Kristalina Georgieva. 

The meeting, in which Ambassador and Deputy Under-Secretary of 
the Ministry of Foreign A�airs of Turkey Levent Murat Burhan and 
Ambassador and Director General for Multilateral Political A�airs 
Hasan Ulusoy attended, lasted almost half an hour. The main 
themes of the negotiation were composed of "High Level Panel on 
Humanitarian Financing" and re�ecting the outputs of the panel 
on the World Humanitarian Summit.

The process to date is handled in the negotiation conducted with 
the Chief of the World Humanitarian Summit Secretariat Dr. 
Jemillah Mahmood. AFAD President Dr. Fuat Oktay has evaluated 
the progress, made in the process leading to the World Humanitar-
ian Summit, with Chief of Secretariat to whom he thanked for her 
harmonic and positive works.

Bilateral  Discussions of  President of  AFAD 
at  Global  Consultations in Geneva

AFAD President Dr. Fuat Oktay has started bilateral negotiations in 
the 2nd day of "the Global Consultations for World Humanitarian 
Summit." AFAD President, who will conduct bilateral negotiations 
with the o�cials from UN and Switzerland, has conducted his �rst 
negotiation with European Commission Vice-President of the 
Budget and Human Resources Kristalina Georgieva. Following the 
meeting in which the foreign a�airs' o�cials of Turkey attended, 
AFAD President came together with the Chief of the World Huma-
nitarian Summit Secretariat Dr. Jemilah Mahmood.

Swiss Foreign Minister Didier Burkhalter and UN Deputy Secretary 
General Jan Eliasson inaugurated the 2nd day of the "Global 
Consultations for the World Humanitarian Summit with their 
speeches. Following the panel named "Generating Hope with New 
Solutions" which is the �rst session of the day, AFAD President Dr. 

Negotiation is  conducted with the Chief  of  the
World Humanitarian Summit Secretariat
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Dünya İnsani Zirvesi  
Küresel İstişarelerinde 
İkili Görüşmeler

Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’nin 2. Gününde ikili 
görüşmelere başlayan AFAD Başkanı  Dr. Fuat Oktay, İsviçre 
Dışişleri Bakanlığı İnsani Yardım Birimi Başkanı ve Büyükelçi 
Manuel Bessler ile buluştu. Buluşmanın ardından Avrupa 
Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Korunma Genel Müdürü 
Monique Pariat ile de bir toplantı gerçekleştirdi.

‘Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’nin 2. gün programı 
AFAD Başkanı Fuat Oktay’ın başında bulunduğu AFAD heyeti 
için yoğun geçti. İstişarelerin başladığını sabah erken 
saatlerde ikili görüşmelerine başlayan AFAD Başkanı ve 
heyeti İsviçre Dışişleri Bakanlığı İnsani Yardım Birimi Başkanı 
ve Büyükelçi Manuel Bessler ile buluştu. Buluşmanın 
ardından Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Korunma 
yeni Genel Müdürü Monique Pariat ile de bir toplantı 
gerçekleştirdi.

‘’Türkiye, Filipinlere de Nepal’e de 
yardım götürmekte gerçekten hızlıydı’’

İsviçre İnsani Yardım Birimi Başkanı Bessler ile AFAD 
Başkanı’nın gerçekleştirdiği ikili görüşmede kurumların 
birbirine yapabileceği katkılar ele alındı. İki kurum arasında 
işbirliği geliştirilmesine yönelik olarak ortak tatbikat �kri 
değerlendirildi. Görüşme sırasında Bessler, Türkiye’nin 
insani yardımlarına değinerek “Türkiye, Filipinlere de 
Nepal’e yardım götürmekte gerçekten hızlıydı.” şeklinde 
konuştu.

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Korunma yeni 
Genel Müdürü Monique Pariat ve ekibi ile buluşan AFAD 
Başkanı ve beraberindeki heyet, gelecek Aralık ayında 
yapılacak akran değerlendirmesini ele aldı. AB Sivil Korunma 
ve Afet Risk Yönetimi İşbirliği Çerçevesi kapsamında, her üye 
gibi AFAD’a da uygulanacak akran değerlendirmesi, ikili 
görüşmenin konularından birini oluşturdu.

‘Mülteciler İçin 
Yeni Bir Yol’ Arayışı

Birleşmiş Milletlerin bir organizasyonu olan ‘Dünya İnsani 
Zirvesi Küresel İstişareleri’ kapsamında düzenlenen 
‘Mülteciler İçin Yeni Bir Yol’ adlı oturumda AFAD Başkanı 
Fuat Oktay konuştu. Türkiye’nin çalışmaları ile ‘küresel 
kamusal fayda’ sağladığını vurgulayan AFAD Başkanı, bu 
yüzden ülkemizin ayırdığı �nansal kaynağın BM’nin 
�nansal takip sistemine tekrar dahil edilmesi gerektiğini 
ifade etti. Güvenli bölge önerisine değinen AFAD Başkanı, 
dünyadaki insani sistemin alarm verdiğinin altını çizdi.

AFAD Başkanı  Fuat Oktay, istişareler kaspamında ‘Mülteciler 
İçin Yeni Bir Yol’ adlı oturumda kapsamlı bir konuşma yaptı. 
Türkiye’nin uluslararası toplumdan sığınmacılarla ilgili 
beklentilerini dile getiren Oktay, ülkemizin Suriyeliler 
konusunda yaptıklarıyla ‘küresel kamusal fayda’ sağladığını 
belirtti. Bu yüzden Türkiye’nin Suriyeliler için ayırdığı maddi 
kaynağın BM’nin �nansal takip sistemine tekrar dahil 
edilmesi gerektiğini ifade etti. AFAD Başkanı Fuat Oktay, 
yaptığı konuşmada “Suriyelilere yapılan insani yardımın, 
sağladığı küresel fayda nedeniyle, küresel insani yardımdır.” 
cümlesini dile getirdi.

İnsanların mülteci, sığınmacı ya da yerinden edilmiş 
olmasına sebep veren siyasi krizlerin çözüme ulaştırılarak 
barışın sağlanmasının kalıcı olacağına dikkat çeken Fuat 
Oktay, “Kısa vadede politik çözüm mümkün değilse, krizden 
etkilenenlerin kendi ülkelerinde emniyet altında olacakları 
güvenli bölgeler oluşturulmalıdır.” dedi.

“Dünya İnsani Sistemi Alarm Veriyor”

Küresel İstişareler başlayana kadar yapılan 8 bölgesel, 
2 tematik istişarenin katılımcılarının yanı sıra Avrupa 
Komisyonu’nun da insani yardım konusunda bazı endişelere 
sahip olduğunu kaydeden Oktay, Türkiye’nin dünya insani 
sistemine ilişkin tespitlerini aktardı. “İnsani ihtiyaçlar 
giderek artıp daha kompleks hale gelirken dünya insani 
sistemi bununlar başa çıkmakta zorlanıyor. İnsani 
müdahaleler yerelleştirilmeli, özel sektör daha fazla dahil 
olmalı ve �nansal açıklar kapatılmalıdır. Uluslararası insani 
yardım hukukuna saygı gösterilmeli, özellikle çatışma 
bölgelerine insani yardım ulaşımı geliştirilmeli ve insani 
sistem daha bütünsel bir yapıya kavuşturulmalıdır.” diyen 
AFAD Başkanı Fuat Oktay, katılımcıları Mayıs 2016’da 
İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Dünya İnsani Zirvesi’ne 
davet ederek tamamladı.

Dr. Fuat Oktay, President of AFAD who started bilateral 
discussions on the 2nd day of World Humanitarian 
Summit Global Consultations met with Ambassador 
Manuel Bessler President of Switzerland the Ministry of 
Foreign A�airs Humanitarian Aid Department.  After this 
meeting another meeting took place with General 
Director of European Commission Humanitarian Aid and 
Civil Protection Monique Pariat.

2nd day of World Humanitarian Summit Global Consul-
tations was busy for AFAD committee lead by President 
of AFAD Fuat Oktay. President of AFAD and AFAD 
committee who started bilateral discussions early on the 
day consultations started met with Ambassador Manuel 
Bessler President of Switzerland the Ministry of Foreign 
A�airs Humanitarian Aid Department.  After this 
meeting another meeting took place with General 
Director of European Commission Humanitarian Aid and 
Civil Protection Monique Pariat.

In the bilateral discussion between Switzerland Humani-
tarian Aid Department President Bessler and President 
of AFAD, contributions of both institutions to each other 
were discussed. An idea of joint exercise for developing 
a cooperation between both institutions is considered. 
During the discussion Bessler mentioned humanitarian 
aids of Turkey and said; “Turkey was really quick to bring 
aid to both Philippines and Nepal”. 

President of AFAD and AFAD committee who met with 
new General Director of European Commission Humani-
tarian Aid and Civil Protection Monique Pariat discussed 
peer assessment to be made on next December. Peer 
assessment to be applied to AFAD like any other 
member within the scope of EU Civil Protection and 
Disaster Risk Management Cooperation Framework 
Agreement formed one of the subjects of bilateral 
discussion.

AFAD President Fuat Oktay has spoken in the session named " A 
New Way for Refugees" held under the "Global Consultations for 
the World Humanitarian Summit" which is UN organization. Under-
lining that "global public bene�t" is provided by the works of 
Turkey, AFAD President expressed "therefore, �nancial resources 
allocated by our country must be included in the �nancial tracking 
system of the United Nations." Referring to the o�er for safe zone, 
AFAD President underlined that humanitarian system in the world 
is on alert.

AFAD President Fuat Oktay made a comprehensive speech in the 
session named " A New Way for Refugees" held under the consulta-
tions. Expressing Turkey's expectations on the asylum-seekers 
from the international community, Oktay stated that our country 
provided "global public bene�t" with its actions for Syrians. He 
expressed that the �nancial resources, allocated by Turkey for 
Syrians, must be included in the �nancial tracking system of the 
United Nations. In his speech, AFAD President said "The humanitar-
ian aid provided for Syrians is global humanitarian aid just because 
the global bene�t it provides".

Drawing attention that the peace established by solving the 
political crisis, which causes people to become refugee/asylum- 
seeker or makes them displaced, will be permanent, Fuat Oktay 
said "unless the political solution is possible in the short-term, the 
safe zones, where those a�ected by the crisis will be safe in their 
own country, must be created".

Reporting that not only the participants of 8 regional and 2 
thematic consultations, held until the Global Consultations start, 
but also European Commission have some concerns regarding the 
humanitarian aid, Oktay conveyed Turkey's determinations on the 
world humanitarian system. Saying that "As the humanitarian 
needs rapidly increase and become more complex, the world 
humanitarian system has di�culty in dealing with these needs. The 
humanitarian interventions must be localised, the private sector 
must be involved more and �nancial de�cits must be met. Interna-
tional law on humanitarian assistance must be respected, the way 
that the humanitarian aid is transported to the con�ict area must 
be developed and the humanitarian system must have more 
integrated structure.", AFAD President Fuat Oktay completed his 
speech by inviting the participants to the "World Humanitarian 
Summit" to be held in İstanbul in May 2016. 

" W o r l d  H u m a n i t a r i a n  S y s t e m  i s  o n  a l e r t "  

“ T u r k e y  w a s  r e a l l y  q u i c k  t o  b r i n g  a i d  
t o  b o t h  P h i l i p p i n e s  a n d  N e p a l ”
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Dünya İnsani Zirvesi  
Küresel İstişarelerinde 
İkili Görüşmeler

Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’nin 2. Gününde ikili 
görüşmelere başlayan AFAD Başkanı  Dr. Fuat Oktay, İsviçre 
Dışişleri Bakanlığı İnsani Yardım Birimi Başkanı ve Büyükelçi 
Manuel Bessler ile buluştu. Buluşmanın ardından Avrupa 
Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Korunma Genel Müdürü 
Monique Pariat ile de bir toplantı gerçekleştirdi.

‘Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’nin 2. gün programı 
AFAD Başkanı Fuat Oktay’ın başında bulunduğu AFAD heyeti 
için yoğun geçti. İstişarelerin başladığını sabah erken 
saatlerde ikili görüşmelerine başlayan AFAD Başkanı ve 
heyeti İsviçre Dışişleri Bakanlığı İnsani Yardım Birimi Başkanı 
ve Büyükelçi Manuel Bessler ile buluştu. Buluşmanın 
ardından Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Korunma 
yeni Genel Müdürü Monique Pariat ile de bir toplantı 
gerçekleştirdi.

‘’Türkiye, Filipinlere de Nepal’e de 
yardım götürmekte gerçekten hızlıydı’’

İsviçre İnsani Yardım Birimi Başkanı Bessler ile AFAD 
Başkanı’nın gerçekleştirdiği ikili görüşmede kurumların 
birbirine yapabileceği katkılar ele alındı. İki kurum arasında 
işbirliği geliştirilmesine yönelik olarak ortak tatbikat �kri 
değerlendirildi. Görüşme sırasında Bessler, Türkiye’nin 
insani yardımlarına değinerek “Türkiye, Filipinlere de 
Nepal’e yardım götürmekte gerçekten hızlıydı.” şeklinde 
konuştu.

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Korunma yeni 
Genel Müdürü Monique Pariat ve ekibi ile buluşan AFAD 
Başkanı ve beraberindeki heyet, gelecek Aralık ayında 
yapılacak akran değerlendirmesini ele aldı. AB Sivil Korunma 
ve Afet Risk Yönetimi İşbirliği Çerçevesi kapsamında, her üye 
gibi AFAD’a da uygulanacak akran değerlendirmesi, ikili 
görüşmenin konularından birini oluşturdu.

‘Mülteciler İçin 
Yeni Bir Yol’ Arayışı

Birleşmiş Milletlerin bir organizasyonu olan ‘Dünya İnsani 
Zirvesi Küresel İstişareleri’ kapsamında düzenlenen 
‘Mülteciler İçin Yeni Bir Yol’ adlı oturumda AFAD Başkanı 
Fuat Oktay konuştu. Türkiye’nin çalışmaları ile ‘küresel 
kamusal fayda’ sağladığını vurgulayan AFAD Başkanı, bu 
yüzden ülkemizin ayırdığı �nansal kaynağın BM’nin 
�nansal takip sistemine tekrar dahil edilmesi gerektiğini 
ifade etti. Güvenli bölge önerisine değinen AFAD Başkanı, 
dünyadaki insani sistemin alarm verdiğinin altını çizdi.

AFAD Başkanı  Fuat Oktay, istişareler kaspamında ‘Mülteciler 
İçin Yeni Bir Yol’ adlı oturumda kapsamlı bir konuşma yaptı. 
Türkiye’nin uluslararası toplumdan sığınmacılarla ilgili 
beklentilerini dile getiren Oktay, ülkemizin Suriyeliler 
konusunda yaptıklarıyla ‘küresel kamusal fayda’ sağladığını 
belirtti. Bu yüzden Türkiye’nin Suriyeliler için ayırdığı maddi 
kaynağın BM’nin �nansal takip sistemine tekrar dahil 
edilmesi gerektiğini ifade etti. AFAD Başkanı Fuat Oktay, 
yaptığı konuşmada “Suriyelilere yapılan insani yardımın, 
sağladığı küresel fayda nedeniyle, küresel insani yardımdır.” 
cümlesini dile getirdi.

İnsanların mülteci, sığınmacı ya da yerinden edilmiş 
olmasına sebep veren siyasi krizlerin çözüme ulaştırılarak 
barışın sağlanmasının kalıcı olacağına dikkat çeken Fuat 
Oktay, “Kısa vadede politik çözüm mümkün değilse, krizden 
etkilenenlerin kendi ülkelerinde emniyet altında olacakları 
güvenli bölgeler oluşturulmalıdır.” dedi.

“Dünya İnsani Sistemi Alarm Veriyor”

Küresel İstişareler başlayana kadar yapılan 8 bölgesel, 
2 tematik istişarenin katılımcılarının yanı sıra Avrupa 
Komisyonu’nun da insani yardım konusunda bazı endişelere 
sahip olduğunu kaydeden Oktay, Türkiye’nin dünya insani 
sistemine ilişkin tespitlerini aktardı. “İnsani ihtiyaçlar 
giderek artıp daha kompleks hale gelirken dünya insani 
sistemi bununlar başa çıkmakta zorlanıyor. İnsani 
müdahaleler yerelleştirilmeli, özel sektör daha fazla dahil 
olmalı ve �nansal açıklar kapatılmalıdır. Uluslararası insani 
yardım hukukuna saygı gösterilmeli, özellikle çatışma 
bölgelerine insani yardım ulaşımı geliştirilmeli ve insani 
sistem daha bütünsel bir yapıya kavuşturulmalıdır.” diyen 
AFAD Başkanı Fuat Oktay, katılımcıları Mayıs 2016’da 
İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Dünya İnsani Zirvesi’ne 
davet ederek tamamladı.

Dr. Fuat Oktay, President of AFAD who started bilateral 
discussions on the 2nd day of World Humanitarian 
Summit Global Consultations met with Ambassador 
Manuel Bessler President of Switzerland the Ministry of 
Foreign A�airs Humanitarian Aid Department.  After this 
meeting another meeting took place with General 
Director of European Commission Humanitarian Aid and 
Civil Protection Monique Pariat.

2nd day of World Humanitarian Summit Global Consul-
tations was busy for AFAD committee lead by President 
of AFAD Fuat Oktay. President of AFAD and AFAD 
committee who started bilateral discussions early on the 
day consultations started met with Ambassador Manuel 
Bessler President of Switzerland the Ministry of Foreign 
A�airs Humanitarian Aid Department.  After this 
meeting another meeting took place with General 
Director of European Commission Humanitarian Aid and 
Civil Protection Monique Pariat.

In the bilateral discussion between Switzerland Humani-
tarian Aid Department President Bessler and President 
of AFAD, contributions of both institutions to each other 
were discussed. An idea of joint exercise for developing 
a cooperation between both institutions is considered.  
During the discussion Bessler mentioned humanitarian 
aids of Turkey and said; “Turkey was really quick to bring 
aid to both Philippines and Nepal”. 

President of AFAD and AFAD committee who met with 
new General Director of European Commission Humani-
tarian Aid and Civil Protection Monique Pariat discussed 
peer assessment to be made on next December. Peer 
assessment to be applied to AFAD like any other 
member within the scope of EU Civil Protection and 
Disaster Risk Management Cooperation Framework 
Agreement formed one of the subjects of bilateral 
discussion.

AFAD President Fuat Oktay has spoken in the session named " A 
New Way for Refugees" held under the "Global Consultations for 
the World Humanitarian Summit" which is UN organization. Under-
lining that "global public bene�t" is provided by the works of 
Turkey, AFAD President expressed "therefore, �nancial resources 
allocated by our country must be included in the �nancial tracking 
system of the United Nations." Referring to the o�er for safe zone, 
AFAD President underlined that humanitarian system in the world 
is on alert.

AFAD President Fuat Oktay made a comprehensive speech in the 
session named " A New Way for Refugees" held under the consulta-
tions. Expressing Turkey's expectations on the asylum-seekers 
from the international community, Oktay stated that our country 
provided "global public bene�t" with its actions for Syrians. He 
expressed that the �nancial resources, allocated by Turkey for 
Syrians, must be included in the �nancial tracking system of the 
United Nations. In his speech, AFAD President said "The humanitar-
ian aid provided for Syrians is global humanitarian aid just because 
the global bene�t it provides".

Drawing attention that the peace established by solving the 
political crisis, which causes people to become refugee/asylum- 
seeker or makes them displaced, will be permanent, Fuat Oktay 
said "unless the political solution is possible in the short-term, the 
safe zones, where those a�ected by the crisis will be safe in their 
own country, must be created".

Reporting that not only the participants of 8 regional and 2 
thematic consultations, held until the Global Consultations start, 
but also European Commission have some concerns regarding the 
humanitarian aid, Oktay conveyed Turkey's determinations on the 
world humanitarian system. Saying that "As the humanitarian 
needs rapidly increase and become more complex, the world 
humanitarian system has di�culty in dealing with these needs. The 
humanitarian interventions must be localised, the private sector 
must be involved more and �nancial de�cits must be met. Interna-
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" W o r l d  H u m a n i t a r i a n  S y s t e m  i s  o n  a l e r t "  

“ T u r k e y  w a s  r e a l l y  q u i c k  t o  b r i n g  a i d  
t o  b o t h  P h i l i p p i n e s  a n d  N e p a l ”



‘Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’nin 3. gününde 
‘Zorunlu Yer Değiştirme ve Göç’ adlı oturumda konuşan 
AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, yerinden edilen ya da mülteci 
durumuna gelen insan sayısının 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonraki en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı. 60 milyona 
ulaşan yerinden edilmiş ve mülteci durumundaki insan 
sayısının yaklaşık 12 milyonu Suriyelilerden oluştuğunu 
belirten AFAD Başkanı, Türkiye’nin yalnız kendine 
sığınanlara değil 5 kıtada 50 ülkeye AFAD koordinasyonunda 
insani yardım ulaştırdığını ifade etti.

Suriye’den kaçan insanların yarısından fazlasının Türkiye’ye 
sığındığına dikkat çeken AFAD Başkanı, yurt içinde dünya 
standartlarının çok üzerindeki 25 barınma merkezinde 300 
bine yakın Suriyeli’nin kaldığını kaydetti.  AFAD Başkanı 
“Barınma merkezlerinde eğitimden sağlığa, meslek 
kurslarından bankacılık hizmetlerine kadar üst düzey bir 
imkan sağlıyoruz. Uluslararası pek çok temsilci AFAD’ın 
kurduğu barınma merkezlerinin insanlık tarihinin en iyi 
kampları olduğunu defaatle söyledi. Bununla birlikte 
Türkiye’deki Suriyelilerin %15’i barınma merkezlerinde 
kalıyor, uluslararası toplum sorumluluk üstlenmeli ve yardım 
etmeli” şeklinde konuştu. Türkiye’nin AFAD koordi-
nasyonunda STK’lar eliyle de sınırın Suriye tarafına yardım 
ulaştırdığını belirten Oktay,  bugüne kadar 18 bin araçlık 
yardımın gönderildiğini söyledi.
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P r e s i d e n t  o f  I r a q i  T u r k m e n  
F r o n t  v i s i t s  D r .  F u a t  O k t a y

AFAD Başkanı,  
“100  yıl sonra çocuklarımız 
bizimle iftihar edecektir.” 

N u m b e r  o f  r e f u g e e s  h i t s  a l l - t i m e
h i g h  a f t e r  W o r l d  W a r  I I

Mülteci Sayısı, 2. Dünya 
Savaşından Sonraki En 
Yüksek Seviyeye Çıktı
 

‘Dünya İnsani Zirvesi Küresel İstişareleri’ kapsamında 
düzenlenen ‘Zorunlu Yer Değiştirme ve Göç’ adlı oturumda 
AFAD Başkanı Fuat Oktay konuştu. Cenevre’de yaptığı 
konuşmada dünya genelinde 60 milyon insanın ya mülteci 
olduğunu ya da yerinden edildiğini vurgulayan AFAD 
Başkanı, Türkiye’nin yalnızca kendine sığınanlara değil 5 
kıtada 50 ülkeye AFAD koordinasyonunda insani yardım 
götürdüğünü ifade etti.

5 Kıtada  50 Ülkeye AFAD

Irak Türkmen Cephesi 
Başkanı’ndan Dr. Fuat 
Oktay’a Ziyaret

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. 
Fuat Oktay, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi ile 
makamında bir araya geldi.

AFAD Başkanı Oktay, Irak’ta herkese ırk, 
din, dili, mezhep ayrımı yapmadan 
insani yardım ulaştırdıklarını hatırla-
tarak, “100 yıl sonra çocuklarımız bu 
konuda bizimle iftihar edecektir.” dedi.

Irak’ta geçtiğimiz yıl başlayan iç 
karışıklıkların ardından bölgeye 800 
insani yardı tırı gönderdiklerini belirten  
Oktay, Duhok ve Zaho’da ayrıca 35 bin 
kişilik kamplar kurduklarını dile getirdi. 
Bu kamplarda kalan Türkmenlerin 
Ezidilere kucak açtığına dikkat çeken 
Oktay, AFAD’ın kurduğu kamplarda 
birlikte yaşama kültürü oluştuğunu 
ifade etti. 

Oktay, bugüne kadar Irak’taki 
Türkmenlerin daima yanında olduk-
larını söyleyerek, bundan sonra da 
yanında olacaklarının altını çizdi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi de AFAD Başkanı 
Oktay’a ve AFAD çalışanlarına teşekkürlerini sunarak 
Türkiye’nin gücünü daima yanında hissettiklerini beyan etti.

AFAD President spoke in the session named 
"Forced Displacement and Migration" held 
under "the Global Consultations for the World 

Humanitarian Summit". Stressing that 60 million people around 
the world are refugee or has been displaced in his speech in 
Geneva, AFAD President said "Turkey has not only provided 
assistance for those taking refuge in Turkey, but also the refugees 
in 50 countries in 5 continents under the coordination of AFAD."

Speaking in the session named "Forced Displacement and Migra-
tion" on the 3rd day of "the Global Consultations for the World 
Humanitarian Summit", AFAD President Dr. Fuat Oktay underlined 
"the number of people who are displaced or become refugee hits 
all-time high after World War II".  Stating that the number of people 
who become refugee has reached 60 million and almost 12 million 
of these refugees is Syrian, AFAD President said "Turkey has not 
only provided humanitarian assistance for those taking refuge in 
Turkey, but also those in 50 countries in 5 continents under the 
coordination of AFAD".

Drawing attention to the fact that more than half of the people 
�eeing from Syria has took refuge in Turkey, AFAD President 
reported "almost 300 thousand Syrians live in 25 refugee centres 
with higher standards in domestic. AFAD President said "We 
provide high level opportunities ranging from the education to 
health care, vocational courses to the banking services in the 
refugee centres. Many international representatives repeatedly 
expressed that the refugee centres established by AFAD are the 
best centres of the humanitarian history. Moreover, 15% of the 
Syrians in turkey live in these refugee centres, the international 
community must assume responsibility and provide assistance".

Stating that Turkey has provided assistance to the Syrian side by 
means of NGOs in coordination with AFAD, Oktay said "18-thou-
sand vehicle assistances have been provided so far".

The President of AFAD (Prime Ministry's Disaster and Emergen-
cy Management Authority) Dr. Fuat Oktay met the President of 

Iraqi Turkmen Front Erşad Salihi in his o�ce.

Reminding that they have provided 
humanitarian aid for everyone in Iraqi 
without making any discriminations such as 
race, religion, language and sect, AFAD 
President Oktay said "100 years later, our 
children will take pride in us for this issue."

Stating that they have sent 800 humanitari-
an aid trucks to the region after the domes-
tic disturbances commencing in Iraq last 
year, Oktay said "we also established the 
camps for 35 thousand people in Duhok 
and Zaho". Drawing attention to the fact 
that Turkmens living here have embraced 
Yazidis, Oktay expressed that the culture of 
living together is created in the camps 
established by AFAD.

Saying that they have been stuck by 
Turkmens in Iraq so far, Oktay stressed that 
they also will stick by them after today.

Thanking AFAD President Oktay and AFAD personnel, the 
President of Iraqi Turkmen Front Erşad Salihi said "we always feel 
the power of Turkey". 

AFAD President says
"100 years later, our children

will take pride in us".

A F A D  i s  i n  5 0  c o u n t r i e s  i n  5  c o n t i n e n t s
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A F A D  i s  i n  5 0  c o u n t r i e s  i n  5  c o n t i n e n t s
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Oktay: “Türkiye Kötü Günde de 
Pakistan’ın Yanında”

O k t a y  s a y s :  " T u r k e y  s t i c k s  b y  P a k i s t a n  i n
g o o d  t i m e s  a n d  b a d  t i m e s "

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sohail Mahmood, 
Pakistan ve Türkiye arasında afet yönetiminde işbirliği 
fırsatlarını görüşmek üzere, Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Fuat Oktay’ı 
makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Mahmood, Pakistan’da yaşanan afetler 
sonrasında Türkiye’nin yaptığı yardımlar için müteşekkir 
olduklarını ve Türkiye’nin yardımlarını çok önemse-
diklerini söyledi. Mahmood, afet sonrası acil yardım, 
kapasite inşası gibi faaliyetler yürüten Pakistan Doğal 
Afet Yönetim Merkezi ile AFAD’ın uzman değişimi ve 
eğitim gibi alanlarda ikili işbirlikleri geliştirilebileceğini 
belirtti.

“Türkiye, iyi günde de kötü günde, her zaman 
Pakistan’ın yanında oldu. Bundan sonra da olmaya 
devam edecektir” açıklamasını yapan AFAD Başkanı Dr. 
Fuat Oktay, Pakistan’da meydana gelen afetleri sanki 
Türkiye’de olmuş gibi hissettiklerini ifade etti. 
Türkiye’de afet yönetimin yaşanan dönüşümden de 
bahseden Oktay, Türkiye’de kriz yönetiminden risk 
yönetimine geçildiğini kaydetti.

Doğal ve teknolojik afetler ile ilgili ayrı ayrı çalışmalar 
yapıldığını anlatan Oktay, hazırladıkları Türkiye Afet 
Müdahale Planı ile bakanlıklar, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları dahil, bütün paydaşların içerisinde bulun-
duğu ve yerel boyutu da bulunan dinamik bir sistem 
oluşturduklarını vurguladı.

Risk yönetimi kapsamında, Türkiye çapında doğal ve 
teknolojik afet risk haritaları hazırlandığını da sözlerine 
ekleyen Oktay, acil durumlarda, Suriye örneğinde 
olduğu gibi büyük bir kapasiteye ve tecrübeye sahip 
olan AFAD’ın, bu tecrübeleri her zaman Pakistan ile 
paylaşabileceğini dile getirdi.

Ambassador of Pakistan in Ankara Sohail Mahmood has 
paid a visit to AFAD (Prime Ministry's Disaster and 
Emergency Management Authority) President Dr. Fuat 
Oktay in his o�ce to discuss collaboration opportunities 
in the disaster management between Pakistan and 
Turkey.

Ambassador Mahmood said they are grateful for the aid 
provided by Turkey following the disasters which took 
place in Pakistan and they value the aids by Turkey. 
Mahood stated "Natural Disaster Management Centre of 
Pakistan conducting activities such as emergency relief, 
capacity building and AFAD can develop bilateral cooper-
ation in the �elds such as expert exchange and training."

Expressing "Turkey always has stuck by Pakistan in good 
times and bad times, also will continue to stick by 
Pakistan from now on.", AFAD President Dr. Fuat Oktay 
said "we felt the disasters which occurred in Pakistan as if 
they occurred in Turkey ".

Citing the transformation of disaster management in 
Turkey, Oktay reported "the crisis management is 
replaced by risk management in Turkey".

Telling that studies are separately conducted for the 
natural and technological disaster, Oktay underlined to 
have established dynamic system having local dimen-
sion, in which all the stakeholders such as ministries, 
private sector, non-governmental organizations took 
place, by means of Disaster Response Plan of Turkey they 
drew up.

Saying that natural and technological disaster risk maps 
have been drawn up throughout Turkey within the scope 
of risk management, Oktay expressed "AFAD, having 
large capacity and experience in case of emergency just 
as in Syria example, can share its experiences with 
Pakistan at any time".

W e  h a v e  a  l o t  t o  l e a r n  f r o m  A F A D

AFAD’dan Öğreneceğimiz Çok Şey Var

İstanbul’da 14 Ekim’de başlayan ve üç gün süren Küresel Göç 
ve Kalkınma Forumunun 8. Zirve Toplantısına katılan 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. 
Fuat Oktay önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay toplantıda; Yunanistan Göç 
Bakan Vekili Giannis Muzales, Litvanya Başbakanlık 1. 
Yardımcısı Rimantas Vaitkus ve Litvanya Büyükelçisi Audris 
Bruzga, BM Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Cihan Sultanoğlu 
ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhatro ile bir 
araya geldi.

Yunanistan Göç Bakanı  Muzales, daha önce ziyaret ettikleri 
AFAD kamplarından çok etkilendiklerini belirterek, bu 
konuda “AFAD’tan öğreneceğimiz çok şey var” dedi.

Yunanistan’da Suriyeli sığınmacılar için kuracakları kamplar 
ile ilgili Türkiye’nin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak 
istediklerini ifade eden Muzales, Avrupa’nın yeniden 
yerleştirme politikası izlemesi ve mültecilerin ülkelere eşit 
oranda dağıtılması gerektiğini kaydetti.

AFAD Başkanı Oktay da barınma merkezlerinde eğitim, 
sağlık, altyapı hizmetleriyle bir sistem kurduklarını anlatarak 
bu sistem ile bu yıl BM Kamu Hizmetleri Ödülü’nü aldıklarını 
hatırlattı.

Bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını da 
kaydeden Oktay, Yunanistan’a barınma merkezi inşası 
ve yönetimi konusunda destek vereceklerini dile getirdi.

AFAD (Prime Ministry's Disaster and Emergency Management 
Authority) President Dr. Fuat Oktay, participating in the 8th 
Summit Meeting of the Global Forum on Migration and Develop-
ment that  started in İstanbul on October 14 and will continue for 
three days, has conducted signi�cant bilateral negotiations.

In the meeting, AFAD President Dr. Fuat Oktay met with Greek 
Alternate Minister of Migration A�airs Giannis Muzales, First 
Deputy Chancellor of Lithuania Rimantas Vaitkus and Ambassa-
dor of Lithuania Audris Bruzga, UN Assistant Secretary General 
Ayşe Cihan Sultanoğlu and UN Resident Coordinator in Turkey 
Kamal Malhatro.

Stating that they have been impressed by AFAD camps they 
visited beforehand, Greek Alternate Minister of Migration A�airs 
Muzales said "we have a lot to learn from AFAD".

Expressing that they would like to bene�t from the knowledge 
and experiences of Turkey for the camps they will establish for 
Syrian refugees in Greece, Muzales reported "Europe must pursue 
the resettlement policy and distribute the refugees to the 
countries on an equal basis".

Telling that they have established the system including the 
education, health -care and infrastructure services in the refugee 
centres, AFAD President Oktay reminded to have been granted 
Public Services Award of the United Nations for this system this 
year.

Indicating that they are ready to share their knowledge and 
experience, Oktay said "we will provide Greece with assistance for 
the construction and management of refugee centres."
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Oktay: “Türkiye Kötü Günde de 
Pakistan’ın Yanında”

O k t a y  s a y s :  " T u r k e y  s t i c k s  b y  P a k i s t a n  i n
g o o d  t i m e s  a n d  b a d  t i m e s "

Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Sohail Mahmood, 
Pakistan ve Türkiye arasında afet yönetiminde işbirliği 
fırsatlarını görüşmek üzere, Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Fuat Oktay’ı 
makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Mahmood, Pakistan’da yaşanan afetler 
sonrasında Türkiye’nin yaptığı yardımlar için müteşekkir 
olduklarını ve Türkiye’nin yardımlarını çok önemse-
diklerini söyledi. Mahmood, afet sonrası acil yardım, 
kapasite inşası gibi faaliyetler yürüten Pakistan Doğal 
Afet Yönetim Merkezi ile AFAD’ın uzman değişimi ve 
eğitim gibi alanlarda ikili işbirlikleri geliştirilebileceğini 
belirtti.

“Türkiye, iyi günde de kötü günde, her zaman 
Pakistan’ın yanında oldu. Bundan sonra da olmaya 
devam edecektir” açıklamasını yapan AFAD Başkanı Dr. 
Fuat Oktay, Pakistan’da meydana gelen afetleri sanki 
Türkiye’de olmuş gibi hissettiklerini ifade etti. 
Türkiye’de afet yönetimin yaşanan dönüşümden de 
bahseden Oktay, Türkiye’de kriz yönetiminden risk 
yönetimine geçildiğini kaydetti.

Doğal ve teknolojik afetler ile ilgili ayrı ayrı çalışmalar 
yapıldığını anlatan Oktay, hazırladıkları Türkiye Afet 
Müdahale Planı ile bakanlıklar, özel sektör, sivil toplum 
kuruluşları dahil, bütün paydaşların içerisinde bulun-
duğu ve yerel boyutu da bulunan dinamik bir sistem 
oluşturduklarını vurguladı.

Risk yönetimi kapsamında, Türkiye çapında doğal ve 
teknolojik afet risk haritaları hazırlandığını da sözlerine 
ekleyen Oktay, acil durumlarda, Suriye örneğinde 
olduğu gibi büyük bir kapasiteye ve tecrübeye sahip 
olan AFAD’ın, bu tecrübeleri her zaman Pakistan ile 
paylaşabileceğini dile getirdi.

Ambassador of Pakistan in Ankara Sohail Mahmood has 
paid a visit to AFAD (Prime Ministry's Disaster and 
Emergency Management Authority) President Dr. Fuat 
Oktay in his o�ce to discuss collaboration opportunities 
in the disaster management between Pakistan and 
Turkey.

Ambassador Mahmood said they are grateful for the aid 
provided by Turkey following the disasters which took 
place in Pakistan and they value the aids by Turkey. 
Mahood stated "Natural Disaster Management Centre of 
Pakistan conducting activities such as emergency relief, 
capacity building and AFAD can develop bilateral cooper-
ation in the �elds such as expert exchange and training."

Expressing "Turkey always has stuck by Pakistan in good 
times and bad times, also will continue to stick by 
Pakistan from now on.", AFAD President Dr. Fuat Oktay 
said "we felt the disasters which occurred in Pakistan as if 
they occurred in Turkey ".

Citing the transformation of disaster management in 
Turkey, Oktay reported "the crisis management is 
replaced by risk management in Turkey".

Telling that studies are separately conducted for the 
natural and technological disaster, Oktay underlined to 
have established dynamic system having local dimen-
sion, in which all the stakeholders such as ministries, 
private sector, non-governmental organizations took 
place, by means of Disaster Response Plan of Turkey they 
drew up.

Saying that natural and technological disaster risk maps 
have been drawn up throughout Turkey within the scope 
of risk management, Oktay expressed "AFAD, having 
large capacity and experience in case of emergency just 
as in Syria example, can share its experiences with 
Pakistan at any time".

W e  h a v e  a  l o t  t o  l e a r n  f r o m  A F A D

AFAD’dan Öğreneceğimiz Çok Şey Var

İstanbul’da 14 Ekim’de başlayan ve üç gün süren Küresel Göç 
ve Kalkınma Forumunun 8. Zirve Toplantısına katılan 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. 
Fuat Oktay önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay toplantıda; Yunanistan Göç 
Bakan Vekili Giannis Muzales, Litvanya Başbakanlık 1. 
Yardımcısı Rimantas Vaitkus ve Litvanya Büyükelçisi Audris 
Bruzga, BM Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Cihan Sultanoğlu 
ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Kamal Malhatro ile bir 
araya geldi.

Yunanistan Göç Bakanı  Muzales, daha önce ziyaret ettikleri 
AFAD kamplarından çok etkilendiklerini belirterek, bu 
konuda “AFAD’tan öğreneceğimiz çok şey var” dedi.

Yunanistan’da Suriyeli sığınmacılar için kuracakları kamplar 
ile ilgili Türkiye’nin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak 
istediklerini ifade eden Muzales, Avrupa’nın yeniden 
yerleştirme politikası izlemesi ve mültecilerin ülkelere eşit 
oranda dağıtılması gerektiğini kaydetti.

AFAD Başkanı Oktay da barınma merkezlerinde eğitim, 
sağlık, altyapı hizmetleriyle bir sistem kurduklarını anlatarak 
bu sistem ile bu yıl BM Kamu Hizmetleri Ödülü’nü aldıklarını 
hatırlattı.

Bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını da 
kaydeden Oktay, Yunanistan’a barınma merkezi inşası 
ve yönetimi konusunda destek vereceklerini dile getirdi.

AFAD (Prime Ministry's Disaster and Emergency Management 
Authority) President Dr. Fuat Oktay, participating in the 8th 
Summit Meeting of the Global Forum on Migration and Develop-
ment that  started in İstanbul on October 14 and will continue for 
three days, has conducted signi�cant bilateral negotiations.

In the meeting, AFAD President Dr. Fuat Oktay met with Greek 
Alternate Minister of Migration A�airs Giannis Muzales, First 
Deputy Chancellor of Lithuania Rimantas Vaitkus and Ambassa-
dor of Lithuania Audris Bruzga, UN Assistant Secretary General 
Ayşe Cihan Sultanoğlu and UN Resident Coordinator in Turkey 
Kamal Malhatro.

Stating that they have been impressed by AFAD camps they 
visited beforehand, Greek Alternate Minister of Migration A�airs 
Muzales said "we have a lot to learn from AFAD".

Expressing that they would like to bene�t from the knowledge 
and experiences of Turkey for the camps they will establish for 
Syrian refugees in Greece, Muzales reported "Europe must pursue 
the resettlement policy and distribute the refugees to the 
countries on an equal basis".

Telling that they have established the system including the 
education, health -care and infrastructure services in the refugee 
centres, AFAD President Oktay reminded to have been granted 
Public Services Award of the United Nations for this system this 
year.

Indicating that they are ready to share their knowledge and 
experience, Oktay said "we will provide Greece with assistance for 
the construction and management of refugee centres."
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AFAD, BM 70. GENEL KURUL
GÖRÜŞMELERİNE KATILDI

Birleşmiş Milletler (BM) 70. Genel Kurul  görüşmeleri 
haftasında New York’ta bulunan AFAD Başkanı 

Fuat Oktay, İngiltere Eski Başbakanı ve BM Küresel 
Eğitim Özel Temsilcisi ile görüştü.

President of AFAD Fuat Oktay who is in New York for 
United Nations (UN) 70th General Assembly

discussions met with former Prime Minister of
England and UN Global Education Special Delegate. 
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İngiltere Eski Başbakanı:
“Yükünüzü Paylaşmak İstiyoruz”

BM Genel Kurulu haftasında New York’ta bulunan AFAD 
Başkanı  Dr. Fuat Oktay, İngiltere Eski Başbakanı ve BM Küre-
sel Eğitim Özel Temsilcisi Gordon Brown ile ikili bir görüşme 
gerçekleştirdi. İkilinin beraberindeki heyetlerle katıldığı 
görüşmede İngiltere Eski Başbakanı, “Türkiye 
muazzam bir iş çıkarıyor, yükünüzü paylaşmak istiyoruz.” 
dedi. Hilton Vakfı Başkanı’nın da katıldığı görüşmeden 
Suriyelilere daha fazla destek sözü çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) 70. Genel Kurul görüşmeleri 
haftasında ikili görüşmeler yapan AFAD Başkanı Dr. Fuat 
Oktay, ilk ikili görüşmesini İngiltere Eski Başbakanı ve BM 
Küresel Eğitim Özel Temsilcisi Gordon Brown ve 
beraberindeki heyetle gerçekleştirdi. AFAD Başkanı’nın Türk 
dışişleri yetkililerinden oluşan heyeti, ‘Theirworld’ Vakfı 
Başkanı Sarah Brown, ‘Theirworld’ Vakfı Direktörü Gil McNeil, 
Hilton Vakfı Başkanı Peter Laugharn ile aynı masada buluştu. 
Suriye krizinin etkilerinin ve Türkiye’deki Suriyeli çocukların 
eğitiminin heyetler tarafından ele alındığı toplantıda Oktay, 
muhataplarına “Türkiye’deki tüm Suriyeli çocukların eğitime 
kazandırılması için 1 milyar dolarlık kaynak gerekiyor.” dedi 
ve ekledi “Türkiye olarak zaten 250 bin Suriyeli çocuğa 
eğitim veriyoruz ve eğitim alan çocuk sayısını yıl sonuna 
kadar 400 bine çıkarmak için çalışıyoruz, toplamda 700 bin 
çocuğa ulaşmamız gerekiyor.” dedi.

AFAD President Dr. Fuat Oktay, who was in New York for UN Gener-
al Assembly Week, conducted bilateral negotiation with the 
Former Prime Minister of UK and UN Special Envoy for Global 
Education Gordon Brown. In the meeting Mr. Oktay and Mr. Brown 
participated together with their committees, the Former Prime 
Minister of UK said "Turkey does a great job, we want to share your 
load". The promise for supporting Syrians more is made in the 
meeting that President of Hilton Foundation participated.

Conducting bilateral negotiations in 70th session of the United 
Nations (UN) General Assembly, AFAD President Fuat Oktay 
conducted his �rst bilateral negotiation with the Former Prime 
Minister of UK and UN Special Envoy for Global Education Gordon 
Brown and the committee accompanying him. AFAD President's 
committee composed of the o�cials of the Ministry of Foreign 
A�airs of the Republic of Turkey sat around the same table with the 
President of "Theirworld" Foundation Sarah Brown, Director of 
"Theirworld" Foundation Gil McNeil and President of Hilton 
Foundation Peter Laugharn. During the meeting that the e�ects of 
Syrian crisis and the education of the Syrian children in Turkey 
were addressed by the committees, Oktay said "$1 billion fund is 
required so that all the Syrian children in Turkey can receive educa-
tion. We, as Turkey, already provide 250 thousand Syrian children 
with education and make e�orts to increase the number of 
children receiving education to 400 thousand until the end of year, 
we must reach 700 thousand children in total".   
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Türkiye’nin Suriye insani krizi konusunda neleri başardığını 
yayımlanan raporlardan sonra anladıklarını belirten İngiltere 
Eski Başbakanı ve heyeti, Türkiye’ye ne tür katkılar yapabi-
leceklerini öğrenmek istediklerini ifade ettiler. Görüşmede 
Türk heyetine hitaben “Türkiye Muazzam Bir İş Çıkarıyor, 
Yükünüzü Paylaşmak İstiyoruz. İkili görüşme talebim, 
AFAD’a daha çok odaklanmak istememden kaynaklanıyor.” 
diyen BM Küresel Eğitim Özel Temsilcisi Gordon Brown, 
küçük pilot projelerle işe başlayabileceklerini kaydetti. 
AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ise AFAD’ın uluslararası 
kuruluşlarla çok yakın çalıştığını söyleyerek bir ortaklık 
geliştirilebileceğini, karşılıklı iletişim kişilerinin atanmasıyla 
sağlıklı bir kurumsal diyalog sağlanabileceğini ifade etti.

Eğitimde belirli bir alana odaklanarak Türkiye’deki 
Suriyelilere destek olmak istediklerini kaydeden İngiltere 
Eski Başbakanı Brown ve heyeti maddi destek sağlamak için 
de çalışacaklarını ifade etti. AFAD Başkanı ise “Projelerimize 
sponsor olarak yahut sponsor bularak destek 
sağlayabilirsiniz. Çok şe�af bir sistemimiz var, donörler 
verdikleri desteğin nereye gittiğini takip edebilirler.” 
şeklinde konuştu.  Hilton Vakfı Başkanı Peter Laugharn ise 
çok cüzi bir miktar olsa da 2 milyon dolarlık bir bağışla 
Suriyelilerin eğitimine yardım etmeye başlayacaklarını 
belirterek �nansal destek sözü verdi.

Stating that they understood what Turkey has achieved in Syria 
humanitarian crisis after the report published, the Former Prime 
Minister of UK and its committee expressed that they want to 
learn how they can support Turkey. Addressing the committee of 
Turkey in the meeting and saying that "Turkey does a great job, 
we want to share your load. Thus, my request for bilateral negoti-
ation stem from my desire to focus on AFAD more", UN Special 
Envoy for Global Education Gordon Brown stressed "we can start 
with small pilot projects."

Saying that AFAD is in close collaboration with international 
organizations, AFAD President Dr. Fuat Oktay expressed "AFAD 
can develop the partnership and healthy corporate communica-
tion can be achieved by means of assigning mutual contacts."

Stating that they want to support Syrians in Turkey with a particu-
lar focus on the education, the Former Prime Minister of UK 
Browns and its committee said that they would endeavour to 
provide �nancial support. On the other hand, AFAD President said 
"You can support our projects by either sponsoring them or 
�nding sponsors for our projects. We have pretty much transpar-
ent system, the donors can track where their supports are used." 
Stating that they will start providing assistance for the education 
of Syrians with $2 million grant even if it is small amount, the 
President of Hilton Foundation Peter Laugharn made the �nancial 
support promise.

Brown: “AFAD’a Daha Çok
Odaklanmak İstiyorum”

Hilton Vakfı’ndan Çocukların Eğitimi 
İçin Finansal Destek Sözü

Former Prime Minister of UK
"We want to share your load"

Brown: “I want to focus on AFAD more"

H i l t o n  F o u n d a t i o n  m a k e s  a  � n a n c i a l  s u p p o r t
p r o m i s e  f o r  t h e  e d u c a t i o n  o f  c h i l d r e n
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700 Bin Çocuktan Oluşan Bir Nesli 
Kurtarmak İçin Çalışıyoruz
BM Genel Kurulu haftasında New York’ta düzenlenen ‘Kriz ve 
Acil Durumlarda Eğitim’ konulu üst düzey toplantıya AFAD 
Başkanı Dr. Fuat Oktay, İngiltere Eski Başbakanı Gordon 
Brown’ın özel davetlisi olarak, katıldı. Yaptığı konuşmayla 
aralarında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, 
Norveç Dışişleri Bakanı  Borge Brende, İnsanı Yardım ve Kriz 
Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides gibi 
önemli isimlerin bulunduğu bir kitleye hitap eden AFAD 
Başkanı, Türkiye’nin 700 bin çocuktan oluşan bir nesli 
korumak için çalıştığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 70. Genel Kurul görüşmeleri 
haftasında ABD’ye giden AFAD Başkanı Oktay, New York’taki 
üst düzey bir toplantıda konuşma yaptı. AFAD Başkanı 
konuşmasıyla, aralarında ABD, Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika’dan dışişleri, eğitim ve planlama bakanları bulunan 
özel bir kitleye hitap etti. Toplantı, ‘Eğitim İçin Küresel İş 
Koalisyonu’ ve ‘Theirworld’ adlı STK’lar tarafından İngiltere 
Eski Başbakanı ve BM Küresel Eğitim Özel Temsilcisi Gordon 
Brown’ın öncülüğünde ‘Kriz ve Acil Durumlarda Eğitim’ 
konusuyla düzenlendi. Konuşmasında Türkiye’nin en fazla 
sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirten 
Oktay, Türkiye’nin eğitim konusunda gösterdiği gayretlerle 
700 bin çocuktan oluşan Suriyeli nesli kaybolmaktan 
kurtardığını ifade etti.

AFAD President Dr. Fuat Oktay participated to top level meeting 
regarding "Education in Crisis and Emergency" held in New York in 
the UN General Assembly Week as special guest of the Former 
Prime Minister of UK Gordon Brown. Addressing to the group 
composed of signi�cant people such as United States Deputy 
Secretary of State Antony Blinken, Norwegian Minister of Foreign 
A�airs Borge Brende, EU Commissioner for Humanitarian Aid and 
Crisis Management Christos Stylianides in his speech, AFAD 
President stressed that Turkey has made e�orts to protect a gene-
ration composed of 700.000 children.

AFAD President, going to USA for the 70th Session of the United 
Nations (UN) General Assembly, delivered his speech in top level 
meeting in New York. AFAD President addressed a special group 
composed of the Ministers of Foreign A�airs, Education and 
Planning from USA, Europe, Middle East and Africa. The meeting 
regarding "Education in Crisis and Emergency" was organized by 
Global Business Coalition for Education and NGOs named "Their-
world" under the guidance of the Former Prime Minister of UK and 
UN Special Envoy for Global Education Gordon Brown. Stating in 
his speech that Turkey hosts maximum number of the 
asylum-seekers, Oktay expressed "Turkey has protected the Syrian 
generation composed of 700.000 children from being lost with its 
e�orts made for the education".
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Suriyeli çocuklara verilen eğitim hizmetlerini katılımcılara 
anlatan AFAD Başkanı Fuat Oktay, Türkiye’de bulunan 
Suriyelilerin üçte birini okul çağındaki çocuklardan 
oluştuğunu kaydederek “250 bin Suriyeli çocuk barınma 
merkezi içinde ve dışındaki okullarda hâlihazırda eğitim 
alıyor, bu sayıyı 400 bine çıkarmak için çalışıyoruz.” dedi. 700 
bin çocuktan oluşan bir neslin eğitimi ve korunması için 
çaba harcadıklarını kaydeden Oktay, eğitim alan Suriyeli 
çocuk sayısının artması için çalışma yapıldığını belirtti. ABD 
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Antony Blinken ise “Okul olmadan 
çocuklar her şeylerini kaybeder. Bunun olmaması gerekli. 
Hala umut var ama…” cümlelerini kaydederken İngiltere Eski 
Başbakanı ve BM Küresel Eğitim Özel Temsilcisi Gordon 
Brown ise bakan ve üst düzey yönetici kitlesine hitap ederek 
“1 milyon Suriyeli çocuk var okula gidemeyen, bunlar için bir 
şey yapmamız gerekli. Beyrut’ta bir çocuk mühendis olmak 
istediğini, çünkü ülkesine dönünce onu yeniden inşa 
edilmesine katkı sağlamak istediğini söyledi. 1 milyon 
çocuğa Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a destek vererek eğitim 
imkânı sağlayabiliriz. Buna destek vereceğinizi umuyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Suriyeliler için yapılan çalışmalara da değinen AFAD Başkanı 
Fuat Oktay, “Türkiye, AFAD koordinasyonunda 2 milyondan 
fazla Suriyeli misa�re ev sahipliği yapıyor ve tüm misa�rleri 
biyometrik kayıt altına aldı.”dedi. 

Telling the participants about the education services provided for 
Syrian children, AFAD President Fuat Oktay underlined that 
one-third of Syrians in Turkey are children at school-age and said 
"250.000 children already receives education in the schools inside 
and outside the refugee centres, we make e�orts to increase this 
�gure to 400.000". Reporting that they made e�orts for the educa-
tion and protection of the generation composed of 700.000 
children, Oktay stated that the study has been carried out to 
increase the number of Syrian children receiving education. United 
States Deputy Secretary of State Antony Blinken said "Children will 
lose everything they have without school.. It should not happen. 
There is still hope, but...". Addressing the ministers and top level 
executives, the Former Prime Minister of UK and UN Special Envoy 
for Global Education Gordon Brown said "there are 1 million Syrian 
children who cannot receive education, we must do something for 
them. A child from Beirut says that he wants to be an engineer, as 
he would like to contribute to the reconstruction of his country 
once he returns to his country. We can support Turkey, Jordan and 
Lebanon and thus provide 1 million children with the education 
opportunity. We hope that you will support it."

Referring to the works carried out for Syrians, AFAD President Fuat 
Oktay urged "Turkey hosts more than 2 million Syrians under the 
coordination of AFAD and all the guests have been registered in 
biometric system".

Türkiye’deki Suriyelilerin Üçte Biri
Okul Çağında

Uluslararası Maddi Destek Yalnızca 
455 Milyon Dolar

W e  m a k e  g r e a t  e � o r t s  t o  s a v e  a
g e n e r a t i o n  o f  7 0 0 . 0 0 0  c h i l d r e n

O n e - t h i r d  o f  S y r i a n s  i n  T u r k e y  a r e
a t  s c h o o l  a g e

I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  S u p p o r t  i s  O n l y
$ 4 5 5  M i l l i o n  
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700 Bin Çocuktan Oluşan Bir Nesli 
Kurtarmak İçin Çalışıyoruz
BM Genel Kurulu haftasında New York’ta düzenlenen ‘Kriz ve 
Acil Durumlarda Eğitim’ konulu üst düzey toplantıya AFAD 
Başkanı Dr. Fuat Oktay, İngiltere Eski Başbakanı Gordon 
Brown’ın özel davetlisi olarak, katıldı. Yaptığı konuşmayla 
aralarında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, 
Norveç Dışişleri Bakanı  Borge Brende, İnsanı Yardım ve Kriz 
Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides gibi 
önemli isimlerin bulunduğu bir kitleye hitap eden AFAD 
Başkanı, Türkiye’nin 700 bin çocuktan oluşan bir nesli 
korumak için çalıştığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 70. Genel Kurul görüşmeleri 
haftasında ABD’ye giden AFAD Başkanı Oktay, New York’taki 
üst düzey bir toplantıda konuşma yaptı. AFAD Başkanı 
konuşmasıyla, aralarında ABD, Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika’dan dışişleri, eğitim ve planlama bakanları bulunan 
özel bir kitleye hitap etti. Toplantı, ‘Eğitim İçin Küresel İş 
Koalisyonu’ ve ‘Theirworld’ adlı STK’lar tarafından İngiltere 
Eski Başbakanı ve BM Küresel Eğitim Özel Temsilcisi Gordon 
Brown’ın öncülüğünde ‘Kriz ve Acil Durumlarda Eğitim’ 
konusuyla düzenlendi. Konuşmasında Türkiye’nin en fazla 
sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirten 
Oktay, Türkiye’nin eğitim konusunda gösterdiği gayretlerle 
700 bin çocuktan oluşan Suriyeli nesli kaybolmaktan 
kurtardığını ifade etti.

AFAD President Dr. Fuat Oktay participated to top level meeting 
regarding "Education in Crisis and Emergency" held in New York in 
the UN General Assembly Week as special guest of the Former 
Prime Minister of UK Gordon Brown. Addressing to the group 
composed of signi�cant people such as United States Deputy 
Secretary of State Antony Blinken, Norwegian Minister of Foreign 
A�airs Borge Brende, EU Commissioner for Humanitarian Aid and 
Crisis Management Christos Stylianides in his speech, AFAD 
President stressed that Turkey has made e�orts to protect a gene-
ration composed of 700.000 children.

AFAD President, going to USA for the 70th Session of the United 
Nations (UN) General Assembly, delivered his speech in top level 
meeting in New York. AFAD President addressed a special group 
composed of the Ministers of Foreign A�airs, Education and 
Planning from USA, Europe, Middle East and Africa. The meeting 
regarding "Education in Crisis and Emergency" was organized by 
Global Business Coalition for Education and NGOs named "Their-
world" under the guidance of the Former Prime Minister of UK and 
UN Special Envoy for Global Education Gordon Brown. Stating in 
his speech that Turkey hosts maximum number of the 
asylum-seekers, Oktay expressed "Turkey has protected the Syrian 
generation composed of 700.000 children from being lost with its 
e�orts made for the education".
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Suriyeli çocuklara verilen eğitim hizmetlerini katılımcılara 
anlatan AFAD Başkanı Fuat Oktay, Türkiye’de bulunan 
Suriyelilerin üçte birini okul çağındaki çocuklardan 
oluştuğunu kaydederek “250 bin Suriyeli çocuk barınma 
merkezi içinde ve dışındaki okullarda hâlihazırda eğitim 
alıyor, bu sayıyı 400 bine çıkarmak için çalışıyoruz.” dedi. 700 
bin çocuktan oluşan bir neslin eğitimi ve korunması için 
çaba harcadıklarını kaydeden Oktay, eğitim alan Suriyeli 
çocuk sayısının artması için çalışma yapıldığını belirtti. ABD 
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Antony Blinken ise “Okul olmadan 
çocuklar her şeylerini kaybeder. Bunun olmaması gerekli. 
Hala umut var ama…” cümlelerini kaydederken İngiltere Eski 
Başbakanı ve BM Küresel Eğitim Özel Temsilcisi Gordon 
Brown ise bakan ve üst düzey yönetici kitlesine hitap ederek 
“1 milyon Suriyeli çocuk var okula gidemeyen, bunlar için bir 
şey yapmamız gerekli. Beyrut’ta bir çocuk mühendis olmak 
istediğini, çünkü ülkesine dönünce onu yeniden inşa 
edilmesine katkı sağlamak istediğini söyledi. 1 milyon 
çocuğa Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a destek vererek eğitim 
imkânı sağlayabiliriz. Buna destek vereceğinizi umuyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Suriyeliler için yapılan çalışmalara da değinen AFAD Başkanı 
Fuat Oktay, “Türkiye, AFAD koordinasyonunda 2 milyondan 
fazla Suriyeli misa�re ev sahipliği yapıyor ve tüm misa�rleri 
biyometrik kayıt altına aldı.”dedi. 

Telling the participants about the education services provided for 
Syrian children, AFAD President Fuat Oktay underlined that 
one-third of Syrians in Turkey are children at school-age and said 
"250.000 children already receives education in the schools inside 
and outside the refugee centres, we make e�orts to increase this 
�gure to 400.000". Reporting that they made e�orts for the educa-
tion and protection of the generation composed of 700.000 
children, Oktay stated that the study has been carried out to 
increase the number of Syrian children receiving education. United 
States Deputy Secretary of State Antony Blinken said "Children will 
lose everything they have without school.. It should not happen. 
There is still hope, but...". Addressing the ministers and top level 
executives, the Former Prime Minister of UK and UN Special Envoy 
for Global Education Gordon Brown said "there are 1 million Syrian 
children who cannot receive education, we must do something for 
them. A child from Beirut says that he wants to be an engineer, as 
he would like to contribute to the reconstruction of his country 
once he returns to his country. We can support Turkey, Jordan and 
Lebanon and thus provide 1 million children with the education 
opportunity. We hope that you will support it."

Referring to the works carried out for Syrians, AFAD President Fuat 
Oktay urged "Turkey hosts more than 2 million Syrians under the 
coordination of AFAD and all the guests have been registered in 
biometric system".
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Oktay, Türkiye’nin Suriyeliler için 7.6 milyar dolarlık bir 
kaynak ayırdığının altını çizdi ve buna karşılık uluslararası 
camiadan gelen desteğin yalnız 455  milyon dolar civarında 
kaldığını vurguladı. Norveç Dışişleri Bakanı Borge Brende ise 
Dünya üzerinde 80 milyon çocuğun eğitim göremediğine 
dikkat çekerek “Tüm acil durumlarda eğitime ayrılan pay 
yalnızca yüzde bir. Bu oranı artırmalıyız.”dedi.

AFAD’ın Suriyelilerin barınması için kurduğu geçici barınma 
merkezlerinin, dinleyiciler arasında bulunan pek çok kişi 
tarafından da defalarca ziyaret edildiğini vurgulayan AFAD 
Başkanı, “Barınma merkezleri dünya standartlarının çok 
üzerinde ancak burada 300 bin Suriyeli barınıyor, kalanı 
şehirlerde kalıyor.” dedi. Uluslararası camianın ve 
uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğini 
kaydeden Başkan Oktay, kalıcı çözümün elde edilmesi için 
uğraş verilmesi gerektiğini belirtti. 

İnsanı Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri 
Christos Stylianides de "Küresel hedef olan yüzde 4’lük 
kısma ulaşmak için tüm donörleri acil durumlarda eğitim için 
daha fazla fon ayırmaya çağırıyorum.” dedikten sonra 
Türkiye’nin yaptıklarını yakından takip ettiklerini ve 
ellerinden gelen desteği sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Oktay underlined that Turkey has allocated $7.6 billion fund for 
Syrians, however, the �nancial support received from the interna-
tional community is only $455 million." Drawing attention to the 
fact that 80 million children on the world cannot receive education, 
Norwegian Minister of Foreign A�airs said "the share allocated for 
the education in case of all emergency cases is only one percent. 
We must increase this rate".

Stressing that temporary refugee centres, established by AFAD in 
order for Syrians to take shelter in, have been visited by the great 
number of people among the audiences many times, AFAD 
President said "The refugee centres are above the standards on the 
world, however, 300.000 Syrians live in here and the remaining of 
them lives in the cities." President Oktay underlined that 
the international community and international community 
(international community) must do their parts, also indicated 
that efforts must be made to ensure perma-nent solution.

Having told that "I call for all of the donors to reach 4% of them, 
which is global target, and allocate more funds for the education in 
case of emergencies", EU Commissioner for Humanitarian Aid and 
Crisis Management Christos Stylianides said that they have closely 
followed the actions of Turkey and made e�orts to o�er the 
support to the full extent of their power".

Uluslararası Toplum Üzerine Düşeni Yapmalı
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Syrians, however, the �nancial support received from the interna-
tional community is only $455 million." Drawing attention to the 
fact that 80 million children on the world cannot receive education, 
Norwegian Minister of Foreign A�airs said "the share allocated for 
the education in case of all emergency cases is only one percent. 
We must increase this rate".

Stressing that temporary refugee centres, established by AFAD in 
order for Syrians to take shelter in, have been visited by the great 
number of people among the audiences many times, AFAD 
President said "The refugee centres are above the standards on the 
world, however, 300.000 Syrians live in here and the remaining of 
them lives in the cities." President Oktay underlined that the 
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nent solution.

Having told that "I call for all of the donors to reach 4% of them, 
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followed the actions of Turkey and made e�orts to o�er the 
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Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G-20 üyesi 
ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının katıldığı yıllık 
olağan toplantıların onuncusu. 1 Aralık 2014'te dönem 
başkanlığını üstlenen Türkiye'nin ev sahipliğinde, 15-16 
Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti.

Tenth annual meeting of G20 that the heads of the states,
G20 members and representing the largest economies 
of the world, attended took place in Antalya on 15-16
November 2015 under the presidency of Turkey 
assumed on 1 December 2015.
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G20 Zirvesine Türkiye Ev Sahipliği Yaptı 
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Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve 
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan Group of 20 (20 
Grubu), G20 adıyla bilinir.

G20 ülkelerini; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, 
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney 
Afrika, Güney Kore, Hindistan,  İngiltere, İtalya, Japonya, 
Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa 
Birliği Komisyonu oluşturuyor. Bu yıl ülkemizin ev 
sahipliğinde gerçekleşen 2015 G-20 Antalya zirvesi, 
dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G-20 üyesi 
ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının katıldığı yıllık 
olağan toplantıların onuncusu. 1 Aralık 2014'te dönem 
başkanlığını üstlenen Türkiye'nin ev sahipliğinde, 15-16 
Kasım tarihlerinde Antalya'nın  Serik ilçesinin Belek 
mahallesinde düzenlendi.

B20 - W20 Mülteci Kadınlar Ortak 
Paneli Antalya'da Düzenlendi

Group of 20, which is made up of 19 of the world largest economies 
and EU commission, is known as G20.

G20 countries are Germany, United States of America, Argentina, 
Australia, Brazil, China, Indonesia, France, South Africa, South 
Korea, India, United Kingdom, Italy, Japan, Canada, Mexico, Russia, 
Saudi Arabia, Turkey and EU Commission. Tenth annual meeting of 
2015 G20 Antalya Summit, hosted by our country and held this 
year, that the heads of states, which are members of G20 and 
represent the largest 20 economies of the world, participated was 
held in Belek district of Serik County in Antalya on 15-16 November 
under the presidency of Turkey assumed on 1 December 2015. 

Kadın mültecilerin durumunun tartışıldığı ve B20 ve W20 
ortak girişimiyle Antalya'da düzenlenen Panel, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla 
başladı.

Mülteci Kadınlar Paneli, Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başlayan ve dünyanın en 
büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi 
öncesi gerçekleştirildi. 

Panel, Türkiye'nin G20 dönem başkanlığında hayata 
geçirilen W20 ve G20 ülkelerinin iş dünyası liderlerini temsil 
eden B20 ortak girişimiyle düzenlendi.

Emine Erdoğan etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, Suriye 
krizinde Türkiye'nin ilk günden beri açık kapı politikası 
uyguladığını anlatarak Suriyeli mültecilerin yarısının 
Türkiye'de yaşadığını ifade etti.

ABD doları tutarında bir kaynak kullandığını belirten 
Erdoğan, buna rağmen uluslararası camianın katkısının 
yalnızca 417 milyon ABD doları olduğunu kaydetti.
Suriyeli sığınmacıların her birinin istatistikten öte, birer 
anne, baba, kardeş olduğunu dile getiren Sayın Erdoğan, 
ülkemizde dünyaya gelen bebek sayısını da 65 bin olarak 
açıkladı.

Emine Erdoğan: Türkiye'de 65 bin 
Suriyeli bebek dünyaya geldi

Panel, organized in Antalya by joint initiative of B20 and W20 that 
the status of refugee women was addressed, started by the 
opening speech delivered by Emine Erdoğan, wife of the President 
Erdoğan.

The Panel on Refugee Women took place before G20 Leaders
Summit, starting under the auspices of the President Recep Tayyip
Erdoğan in Antalya and bringing the largest 20 economies of the 
world together.

Panel is organised by joint initiative of W20, which is created 
during Turkish G20 presidency, and B20 representing the business 
leaders of G20 countries.

In her opening speech, Emine Erdoğan pointed out that Turkey has 

and expressed that half of Syrian refugees live in Turkey.

Noting that Turkey has spent almost $8 billion fund for our Syrian
guests so far, Erdoğan said "the support by international communi-
ty is only $417 million."

Saying that Syrian refugees are not just statistics, but mother, 
father and sibling, First Lady Erdoğan said "the number of baby 
born in our country is 65.000"
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T u r k e y  h o s t s  G 2 0  S u m m i t

G20 Zirvesine Türkiye Ev Sahipliği Yaptı
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Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülke ve 
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşan Group of 20 (20 
Grubu), G20 adıyla bilinir.

G20 ülkelerini; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri,
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney 
Afrika, Güney Kore, Hindistan,  İngiltere, İtalya, Japonya, 
Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa 
Birliği Komisyonu oluşturuyor. Bu yıl ülkemizin ev 
sahipliğinde gerçekleşen 2015 G-20 Antalya zirvesi, 
dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G-20 üyesi 
ülkelerin devlet ve hükûmet başkanlarının katıldığı yıllık 
olağan toplantıların onuncusu. 1 Aralık 2014'te dönem 
başkanlığını üstlenen Türkiye'nin ev sahipliğinde, 15-16 
Kasım tarihlerinde Antalya'nın  Serik ilçesinin Belek 
mahallesinde düzenlendi.

B20 - W20 Mülteci Kadınlar Ortak 
Paneli Antalya'da Düzenlendi

Group of 20, which is made up of 19 of the world largest economies
and EU commission, is known as G20.

G20 countries are Germany, United States of America, Argentina, 
Australia, Brazil, China, Indonesia, France, South Africa, South 
Korea, India, United Kingdom, Italy, Japan, Canada, Mexico, Russia, 
Saudi Arabia, Turkey and EU Commission. Tenth annual meeting of 
2015 G20 Antalya Summit, hosted by our country and held this 
year, that the heads of states, which are members of G20 and 
represent the largest 20 economies of the world, participated was 
held in Belek district of Serik County in Antalya on 15-16 November
under the presidency of Turkey assumed on 1 December 2015. 

Kadın mültecilerin durumunun tartışıldığı ve B20 ve W20 
ortak girişimiyle Antalya'da düzenlenen Panel, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla 
başladı.

Mülteci Kadınlar Paneli, Antalya'da Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başlayan ve dünyanın en 
büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi 
öncesi gerçekleştirildi. 

Panel, Türkiye'nin G20 dönem başkanlığında hayata 
geçirilen W20 ve G20 ülkelerinin iş dünyası liderlerini temsil 
eden B20 ortak girişimiyle düzenlendi.

Emine Erdoğan etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, Suriye 
krizinde Türkiye'nin ilk günden beri açık kapı politikası 
uyguladığını anlatarak Suriyeli mültecilerin yarısının 
Türkiye'de yaşadığını ifade etti.

ABD doları tutarında bir kaynak kullandığını belirten 
Erdoğan, buna rağmen uluslararası camianın katkısının 
yalnızca 417 milyon ABD doları olduğunu kaydetti.
Suriyeli sığınmacıların her birinin istatistikten öte, birer 
anne, baba, kardeş olduğunu dile getiren Sayın Erdoğan, 
ülkemizde dünyaya gelen bebek sayısını da 65 bin olarak 
açıkladı.

Emine Erdoğan: Türkiye'de 65 bin 
Suriyeli bebek dünyaya geldi

Panel, organized in Antalya by joint initiative of B20 and W20 that 
the status of refugee women was addressed, started by the 
opening speech delivered by Emine Erdoğan, wife of the President 
Erdoğan.

The Panel on Refugee Women took place before G20 Leaders 
Summit, starting under the auspices of the President Recep Tayyip 
Erdoğan in Antalya and bringing the largest 20 economies of the 
world together.

Panel is organised by joint initiative of W20, which is created 
during Turkish G20 presidency, and B20 representing the business 
leaders of G20 countries.

In her opening speech, Emine Erdoğan pointed out that Turkey has 

and expressed that half of Syrian refugees live in Turkey.

Noting that Turkey has spent almost $8 billion fund for our Syrian 
guests so far, Erdoğan said "the support by international communi-
ty is only $417 million."

Saying that Syrian refugees are not just statistics, but mother, 
father and sibling, First Lady Erdoğan said "the number of baby 
born in our country is 65.000"
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Emine Erdoğan'ın konuşmasının ardından başlayan ve 
W20 Türkiye Başkanı Gülden Türktan'ın moderatörlüğün-
de düzenlenen panele; Gaziantep Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, AFAD Başkanı Fuat Oktay, Kadın ve 
Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı ve  W20 İcra 
Kurulu Üyesi Sare Aydın, BM Mülteciler Yüksek Komiser-
liği Türkiye Temsilcisi Pascale Moreau ve Uluslararası 
Mülteci Derneği Başkan Yardımcısı Muaz Yanılmaz 
katıldı.

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, panelde yaptığı konuşmada 
Suriye krizinin başladığı 2011 yılından beri ciddi bir 
tecrübe sahibi olduklarını dile getirdi. Oktay, Suriye'deki 
savaştan kaçan 4,2 milyon mültecinin yaklaşık yarısını 
teşkil eden 2,2 milyon Suriyelinin biyometrik kayıt altına 
alındığını kaydetti. "Suriyeli çocukların tamamına aşı 
yaptırdık" açıklamasını yapan AFAD Başkanı, tüm Suriyeli 
çocukların eğitime kazandırılması için de büyük bir 
aşama kaydedildiğini vurguladı. 

Oktay, bugüne kadar 300 binden fazla Suriyeli çocuğu 
okula kazandırdıklarını söyleyerek, "Suriyeli çocukları 
sokağa terk edemeyiz, bu çocuklara başkaları ulaşmadan 
önce biz ulaşmalıyız ve okula kazandırmalıyız." 
açıklamasını yaptı. 

Mayor of Gaziantep Fatma Şahin, AFAD President 
Fuat Oktay, General Director of Women and Democra-
cy Association (KADEM), W20 Executive Member Sare 
Aydın, UNHCR Turkey Representative Pascal Moreau 
and Deputy Chair of the International Refugee Rights 
Association Muaz Yanılmaz participated in the panel, 
starting following the speech by Emine Erdoğan and 
moderated by President of W20 Turkey Gülden 
Türktan.

In his speech in the panel, AFAD President uttered to 
have gained signi�cant experience since 2011 that 
Syrian crisis started. Oktay stated that 2.2 million 
Syrians constituting almost half of 4.2 million 
refugees have been registered in biometric system. 
Uttering that "all of the Syrian children have been 
vaccinated", AFAD President underlined to have 
made great progress in order to provide all of the 
Syrian children with education.

Stating that more than 300.000 children are back in 
school so far, Oktay said "we cannot abandon Syrian 
children in the street, we must reach these children 
before anyone else reached and ensure that they are 
back in school".

AFAD Başkanı: Suriyeli çocuklara 
başkaları ulaşmadan biz ulaşmalıyız

AFAD President: "We must reach Syrian 
children before anyone else reaches"

Avrupa Birliği’nin açıkladığı Türkiye İlerleme 2015 
Raporu’nda sığınmacılar için AFAD koordinasyonunda 
yapılan yardımlar ve çalışmalar öne çıktı. Rapor, 15 kez atıf 
yaptığı Türkiye’nin AFAD koordinasyonundaki çalışmalarını, 
‘eşi benzeri görülmemiş’, ‘hatırı sayılır’, ‘devasa’ ve ‘hayati’ 
olarak tanımladı. Raporun genel durumunda dahi yer alan 
“Türkiye, Suriyeli ve Iraklı sığınmacılara eşi benzeri 
görülmemiş insani yardım ve destek sağlamaya devam etti.” 
ifadesi dikkat çekti.

Avrupa Birliği, 10 Kasım günü Türkiye İlerleme 2015 
Raporu’nu açıkladı. Raporun temel bulgular ve genel durum 
bölümleri başta olmak üzere genelinde, sığınmacılarla ilgili 
konular öne çıktı. AFAD koordinasyonunda Türkiye’nin 
Suriyeli ve Iraklı misa�rler için yürüttüğü faaliyetler, 
rapordaki pek çok başlık altında övgüyle anlatıldı. Raporun 
giriş kısmını oluşturan genel durum ve özet bölümleri dâhil 
olmak üzere, AFAD koordinasyonundaki çalışmalar ‘eşi 
benzeri görülmemiş’, ‘hatırı sayılır’ şeklinde ifade edildi. 10 
ildeki 25 AFAD Barınma Merkezi’ne ve AFAD’a da atıf yapan 
rapor, Türkiye’yi dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği 
yapan ülke olarak tanımladı.

“Böyle Büyük Bir Sığınmacı Akışını 
Yönetmek Güç Bir Durum”
Raporun özet kısmında Türkiye’nin sığınmacı sayısında 
geçtiğimiz yıl daha da fazla artış yaşadığı belirtildi. “Böylesi 
büyük bir sığınmacı ve yerinden edilmiş insan akışını 
yönetmek, temel zorluklardan biri” ifadeleri kullanıldı. AFAD 
koordinasyonundaki çalışmalarla Türkiye’nin sığınmacılara 
‘geçici koruma statüsü’ verdiğini ve sığınmacıların sağlık, 
eğitim, sosyal destek ve tercümanlık gibi hizmetlerden 
yararlandığına dikkat çekildi. Türkiye’nin 2.2 milyon 
sığınmacıya barınma imkanları sağlamak için gösterdiği 
çabalar, ‘hatırı sayılır’ şeklinde tanımlandı.

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Bölümü 
Altında da Değerlendirildi

AFAD koordinasyonunda Suriyeli ve Iraklı misa�rler için 
yürütülen çalışmalar, ‘Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ bölümü 
altındaki ‘iltica’ başlığı altında da değerlendirildi. Bu başlık 
altında “Türkiye, Suriyeli sığınmacıları barındırmak için 
devasa ve sürekli çabalar sarf etti.” ifadeleri kullanıldı. 
Türkiye’nin sığınmacılara ‘hayati yardım’ sağlandığı 
belirtilen raporun dış ilişkiler başlığında da insani yardıma 
değinildi. Türkiye’nin kalkınma ve insani yardımlar için 3 
milyar ABD doları sağladığını, bu miktarında ülkemizin 
GSMH’sinin 0.46’sına denk geldiği kaydedildi.

The aids and e�orts, which are provided and made, respectively, 
by AFAD for the refugees, feature in 2015 Progress Report on 
Turkey published by the European Union. In the report, the 
e�orts of Turkey under the coordination of AFAD, referred 15 
times, have been described as "unprecedented", "considerable" 
and "vital". Sentence "Turkey continued to provide unprece-
dented humanitarian aid and support to the refugees from Syria 
and Iraq" in the report drew attention.

European Union announced 2015 Progress Report on Turkey on 
November 15. The issues regarding the refugees featured in the 
report, particularly in the chapters of main �ndings and general 
status. The activities conducted by Turkey under the coordina-
tion of Turkey for Syrian and Iraqi guests were praised under 
several titles. The e�orts under the coordination of AFAD have 
been described as "unprecedented", "considerable" and "vital" 
in the chapters of general status and summaries composing the 
introduction of the report. The report referring to 25 Refugee 
Centres of AFAD in 10 provinces and AFAD de�ned Turkey as a 
country hosting maximum number of the refugees in the world.

In the summary chapter of report, it is stated that Turkey had to 
face a further increase in the number of refugees in the past 
year. Expression "Managing such a huge in�ux of refugees and 
displaced persons is a major challenge" is speci�ed in the report. 
The attention is drawn to the fact that Turkey has granted 
"temporary protection status" for the refugees and the refugees 
can bene�t from health, education, social support and transla-
tion services by means of works under the coordination of 
AFAD. The e�orts made by Turkey to give shelter to 2.2 million 
refugees have been described as "considerable".

The works, which are conducted for the guests from Syria and 
Iraq under the coordination of AFAD, have been evaluated 
under the heading "asylum" under the chapter of "Justice, 
Freedom and Security". It is expressed under this heading 
"Turkey made huge and continuous e�orts to shelter Syrian 
refugees."

The humanitarian aid is also mentioned under the heading 
"external relations" of the report stating that Turkey has provi-
ded "vital aid" for the refugees. It is reported that Turkey has 
granted $3 billion for the development and humanitarian aids 
that corresponds to 0.46 of GNP of our country.
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EU Report: Turkey provides
unprecedented aid for refugees

"Managing such a huge in�ux of
refugees is a challenge"

It is also evaluated under the chapter of 
Justice, Freedom and Security

AB Raporu: Türkiye’den Sığınmacılara
Eşi Benzeri Görülmemiş Yardım
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Emine Erdoğan'ın konuşmasının ardından başlayan ve 
W20 Türkiye Başkanı Gülden Türktan'ın moderatörlüğün-
de düzenlenen panele; Gaziantep Belediye Başkanı 
Fatma Şahin, AFAD Başkanı Fuat Oktay, Kadın ve 
Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı ve  W20 İcra 
Kurulu Üyesi Sare Aydın, BM Mülteciler Yüksek Komiser-
liği Türkiye Temsilcisi Pascale Moreau ve Uluslararası 
Mülteci Derneği Başkan Yardımcısı Muaz Yanılmaz 
katıldı.

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, panelde yaptığı konuşmada 
Suriye krizinin başladığı 2011 yılından beri ciddi bir 
tecrübe sahibi olduklarını dile getirdi. Oktay, Suriye'deki 
savaştan kaçan 4,2 milyon mültecinin yaklaşık yarısını 
teşkil eden 2,2 milyon Suriyelinin biyometrik kayıt altına 
alındığını kaydetti. "Suriyeli çocukların tamamına aşı 
yaptırdık" açıklamasını yapan AFAD Başkanı, tüm Suriyeli 
çocukların eğitime kazandırılması için de büyük bir 
aşama kaydedildiğini vurguladı. 

Oktay, bugüne kadar 300 binden fazla Suriyeli çocuğu 
okula kazandırdıklarını söyleyerek, "Suriyeli çocukları 
sokağa terk edemeyiz, bu çocuklara başkaları ulaşmadan 
önce biz ulaşmalıyız ve okula kazandırmalıyız." 
açıklamasını yaptı. 

Mayor of Gaziantep Fatma Şahin, AFAD President 
Fuat Oktay, General Director of Women and Democra-
cy Association (KADEM), W20 Executive Member Sare 
Aydın, UNHCR Turkey Representative Pascal Moreau 
and Deputy Chair of the International Refugee Rights 
Association Muaz Yanılmaz participated in the panel, 
starting following the speech by Emine Erdoğan and 
moderated by President of W20 Turkey Gülden 
Türktan.

In his speech in the panel, AFAD President uttered to 
have gained signi�cant experience since 2011 that 
Syrian crisis started. Oktay stated that 2.2 million 
Syrians constituting almost half of 4.2 million 
refugees have been registered in biometric system. 
Uttering that "all of the Syrian children have been 
vaccinated", AFAD President underlined to have 
made great progress in order to provide all of the 
Syrian children with education.

Stating that more than 300.000 children are back in 
school so far, Oktay said "we cannot abandon Syrian 
children in the street, we must reach these children 
before anyone else reached and ensure that they are 
back in school".

AFAD Başkanı: Suriyeli çocuklara 
başkaları ulaşmadan biz ulaşmalıyız

AFAD President: "We must reach Syrian 
children before anyone else reaches"

Avrupa Birliği’nin açıkladığı Türkiye İlerleme 2015 
Raporu’nda sığınmacılar için AFAD koordinasyonunda 
yapılan yardımlar ve çalışmalar öne çıktı. Rapor, 15 kez atıf 
yaptığı Türkiye’nin AFAD koordinasyonundaki çalışmalarını, 
‘eşi benzeri görülmemiş’, ‘hatırı sayılır’, ‘devasa’ ve ‘hayati’ 
olarak tanımladı. Raporun genel durumunda dahi yer alan 
“Türkiye, Suriyeli ve Iraklı sığınmacılara eşi benzeri 
görülmemiş insani yardım ve destek sağlamaya devam etti.” 
ifadesi dikkat çekti.

Avrupa Birliği, 10 Kasım günü Türkiye İlerleme 2015 
Raporu’nu açıkladı. Raporun temel bulgular ve genel durum 
bölümleri başta olmak üzere genelinde, sığınmacılarla ilgili 
konular öne çıktı. AFAD koordinasyonunda Türkiye’nin 
Suriyeli ve Iraklı misa�rler için yürüttüğü faaliyetler, 
rapordaki pek çok başlık altında övgüyle anlatıldı. Raporun 
giriş kısmını oluşturan genel durum ve özet bölümleri dâhil 
olmak üzere, AFAD koordinasyonundaki çalışmalar ‘eşi 
benzeri görülmemiş’, ‘hatırı sayılır’ şeklinde ifade edildi. 10 
ildeki 25 AFAD Barınma Merkezi’ne ve AFAD’a da atıf yapan 
rapor, Türkiye’yi dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği 
yapan ülke olarak tanımladı.

“Böyle Büyük Bir Sığınmacı Akışını 
Yönetmek Güç Bir Durum”
Raporun özet kısmında Türkiye’nin sığınmacı sayısında 
geçtiğimiz yıl daha da fazla artış yaşadığı belirtildi. “Böylesi 
büyük bir sığınmacı ve yerinden edilmiş insan akışını 
yönetmek, temel zorluklardan biri” ifadeleri kullanıldı. AFAD 
koordinasyonundaki çalışmalarla Türkiye’nin sığınmacılara 
‘geçici koruma statüsü’ verdiğini ve sığınmacıların sağlık, 
eğitim, sosyal destek ve tercümanlık gibi hizmetlerden 
yararlandığına dikkat çekildi. Türkiye’nin 2.2 milyon 
sığınmacıya barınma imkanları sağlamak için gösterdiği 
çabalar, ‘hatırı sayılır’ şeklinde tanımlandı.

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Bölümü 
Altında da Değerlendirildi

AFAD koordinasyonunda Suriyeli ve Iraklı misa�rler için 
yürütülen çalışmalar, ‘Adalet, Özgürlük ve Güvenlik’ bölümü 
altındaki ‘iltica’ başlığı altında da değerlendirildi. Bu başlık 
altında “Türkiye, Suriyeli sığınmacıları barındırmak için 
devasa ve sürekli çabalar sarf etti.” ifadeleri kullanıldı. 
Türkiye’nin sığınmacılara ‘hayati yardım’ sağlandığı 
belirtilen raporun dış ilişkiler başlığında da insani yardıma 
değinildi. Türkiye’nin kalkınma ve insani yardımlar için 3 
milyar ABD doları sağladığını, bu miktarında ülkemizin 
GSMH’sinin 0.46’sına denk geldiği kaydedildi.

The aids and e�orts, which are provided and made, respectively, 
by AFAD for the refugees, feature in 2015 Progress Report on 
Turkey published by the European Union. In the report, the 
e�orts of Turkey under the coordination of AFAD, referred 15 
times, have been described as "unprecedented", "considerable" 
and "vital". Sentence "Turkey continued to provide unprece-
dented humanitarian aid and support to the refugees from Syria 
and Iraq" in the report drew attention.

European Union announced 2015 Progress Report on Turkey on 
November 15. The issues regarding the refugees featured in the 
report, particularly in the chapters of main �ndings and general 
status. The activities conducted by Turkey under the coordina-
tion of Turkey for Syrian and Iraqi guests were praised under 
several titles. The e�orts under the coordination of AFAD have 
been described as "unprecedented", "considerable" and "vital" 
in the chapters of general status and summaries composing the 
introduction of the report. The report referring to 25 Refugee 
Centres of AFAD in 10 provinces and AFAD de�ned Turkey as a 
country hosting maximum number of the refugees in the world.

In the summary chapter of report, it is stated that Turkey had to 
face a further increase in the number of refugees in the past 
year. Expression "Managing such a huge in�ux of refugees and 
displaced persons is a major challenge" is speci�ed in the report. 
The attention is drawn to the fact that Turkey has granted 
"temporary protection status" for the refugees and the refugees 
can bene�t from health, education, social support and transla-
tion services by means of works under the coordination of 
AFAD. The e�orts made by Turkey to give shelter to 2.2 million 
refugees have been described as "considerable".

The works, which are conducted for the guests from Syria and 
Iraq under the coordination of AFAD, have been evaluated 
under the heading "asylum" under the chapter of "Justice, 
Freedom and Security". It is expressed under this heading 
"Turkey made huge and continuous e�orts to shelter Syrian 
refugees."

The humanitarian aid is also mentioned under the heading 
"external relations" of the report stating that Turkey has provi-
ded "vital aid" for the refugees. It is reported that Turkey has 
granted $3 billion for the development and humanitarian aids 
that corresponds to 0.46 of GNP of our country.
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EU Report: Turkey provides
unprecedented aid for refugees

"Managing such a huge in�ux of
refugees is a challenge"

It is also evaluated under the chapter of 
Justice, Freedom and Security

AB Raporu: Türkiye’den Sığınmacılara
Eşi Benzeri Görülmemiş Yardım
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“ T u r k e y ' s  t h e s i s  w e r e  r i g h t ”

‘’Türkiye’nin tezleri haklı çıktı’’

Kim bu topraklara geliyorsa, 
Anadolu topraklarında yaşayan 

insanlar olarak elimizi açarız, 
aynı şeyi de bütün dünyadan 

beklemek, her halde hakkımızdır. 
Türkiye,bu tutumun bütün 
Avrupa ülkeleri tarafından 

paylaşılmasını istiyor.

Whoever comes to this land, 
we will lend a hand as the people 

living in Anatolian soil, 
and it is doubtless our right 

to expect the same 
from all the world. Turkey 

desires that this approach is 
shared by all the countries 

of Europe.

The "Syria Coordination Meeting" in which the situation of Syrian 
refugees and future plans and studies about the issue would be 
evaluated, in coordination of Prime Ministry Disaster and Emergen-
cy Management Presidency (AFAD), was conducted under the 
presidency of Vice Prime Minister Prof Dr. Numan Kurtulmuş.

Vice Prime Minister Prof Dr. Numan Kurtulmuş, issued a press 
statement prior to the meeting. Saying that Turkey ful�lls the 
responsibility bestowed upon, Kurtulmuş stated that, Turkey is 
hosting more than 2 million Syrians. 

Stating that the number spent on refugees in Turkey is 7.6 billion 
US Dollars, Kurtulmuş drew attention to that the contribution of 
the international circles to this number is only 418 million dollars.

Kurtulmuş explained that the number applying to European Union 
is 428 thousand 735, and showed the photographs re�ecting the 
status of Syrian refugees to press while saying "We know that 158 
thousand among 450 thousand people have their applications 
accepted. Everyday somewhere across the Mediterranean a 
refugee ship sinks and hundreds of people scatter to the sea, and 
unfortunately many of them lose their lives."

Vice Prime Minister Kurtulmuş declared that "While European 
countries take as a policy to distance themselves from these 
refugee ships, this informal image, Turkish coast guard worked 
hard to win them back to life. 53 thousand 228 persons were saved. 
In the last 5 years, the number of immigrants died in Mediterra-
nean as a result of boats break apart, sink is 5 thousand 950 
persons. 

Kurtulmuş stated that "It is becoming apparent that the thesis 
Turkey claimed right from the start were all right. Regarding the 
establishment of the safe zone, we believe that we cannot 
overcome the refugee problem in general with only addressing to 
remove the results.

It is an inevitable truth that the people 
should stay in their country in Syria, in safe 
zones the Syrians should reside."

Emphasizing that the international circles 
should improve policies like democracy, 
humanitarian improvements, education, 
and health all around the world, Kurtul-
muş showed the photographs re�ecting 
the status of Syrian refugees in Europe 
and Turkey  to press after expressing that 
"Whenever a person is dying due to pover-
ty, running due to terror and remains 
helpless anywhere around the world, it is 
the responsibility of all the world. We 
declare to the World that we will continue 
on this path even if we left alone. Whoever 
comes to this land, we will lend a hand as 
the people living in Anatolian soil, and it is 
doubtless our right to expect the same 
from all the world. Turkey desires that this 
approach is shared by all the countries of 
Europe." The phrase members of the press 
showed photos on the status of refugees 
in Turkey and in Europe.

K u r t u l m u ş :  “ I n t e r n a t i o n a l
A i d ,  i s  n o t  a  F a v o r  t o  T u r k e y ”

Kurtulmuş: “Uluslararası Yardım, 
Türkiye’ye Bir Lütuf Değildir”

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
koordinasyonunda, ülkemizde bulunan Suriyeli sığın-
macıların durumunun ve konuyla ilgili gelecek dönem 
planlama ve çalışmalarının değerlendirileceği “Suriye 
Koordinasyon Toplantısı”, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş’un başkanlığında düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, toplantı öncesi 
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen 
Kurtulmuş, Türkiye’nin 2 milyonu aşkın Suriyeliyi 
misa�r ettiğini ifade etti.

Türkiye’de mülteciler için harcanan toplam rakamın 7,6 
milyar ABD doları olduğunu açıklayan Kurtulmuş, bu paranın 
içerisinde uluslararası camianın katkısının sadece 418 
milyon dolar olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Birliği’ne sığınma başvurusu yapanların sayısının 428 
bin 735 olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "450 bin kişinin 
içerisinde 158 bin kişinin başvurusunun kabul edildiği bilgisi 
vardır. Her gün Akdeniz’in bir yerinde göçmen gemisi 
batıyor ve yüzlerce insan denize saçılıyor, maalesef birçoğu 
da hayatını kaybediyor." diyerek Suriyeli mültecilerin 
durumunun yansıdığı fotoğra�arı basın mensuplarına 
gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Avrupa ülkeleri bu göçmen 
gemilerinden gayri insani görüntüden uzaklaşmayı kendile-
rine politika olarak kabul ederken, Türk sahil güvenlik botları 
onları hayata yeniden kazandırmak için uğraşmıştır. 53 bin 
228 bin kişi kurtarılmıştır. Son 5 yılda Akdeniz’de botların 
parçalanması, batması sonucu hayatını göçmen sayısı 
kaybeden 5 bin 950 kişidir.”

Kurtulmuş, "Türkiye’nin başından beri ileri sürdüğü tezlerin 
ne kadar haklı olduğu ortaya çıkıyor. Güvenli bölgenin ihtas 
edilmesi konusunda, genel olarak mülteciler sorununu 
sadece sonuçları ortadan kaldırarak çözemeyeceğimiz 
kanaatindeyiz.

Suriye’de insanların güvenli şekilde 
kendi ülkelerinde kalması, güvenli 
bölgelerde Suriyelilerin ikamet etmesi 
kaçınılmaz bir gerçektir" diye konuştu.

Uluslararası camianın dünyanın her 
yerinde demokrasiyi, insani gelişmeyi, 
eğitim, sağlık gibi politikaların gelişti-
rilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtul-
muş, "Dünyanın neresinde bir insan 
yoksulluktan dolayı ölüyor, baskıdan, 
terörden dolayı kaçıyor ve çaresiz 
kalıyorsa bu da bütün dünyanın sorumlu-
luğundadır. Yalnız dahi kalsak bu yolda 
devam etmeyi bütün dünyaya ilan 
ediyoruz. Kim bu topraklara geliyorsa, 
Anadolu topraklarında yaşayan insanlar 
olarak elimizi açarız, aynı şeyi de bütün 
dünyadan beklemek herhalde 
hakkımızdır. Türkiye, bu tutumunun 
bütün Avrupa ülkeleri tarafından 
paylaşılmasını istiyor" ifadelerini kullan-
masının ardından basın mensuplarına 
Avrupa’daki ve Türkiye’deki mültecilerin 
durumunu yansıtan fotoğra�arı gösterdi.
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“ T u r k e y ' s  t h e s i s  w e r e  r i g h t ”

‘’Türkiye’nin tezleri haklı çıktı’’

Kim bu topraklara geliyorsa, 
Anadolu topraklarında yaşayan 

insanlar olarak elimizi açarız, 
aynı şeyi de bütün dünyadan 

beklemek, her halde hakkımızdır. 
Türkiye,bu tutumun bütün 
Avrupa ülkeleri tarafından 

paylaşılmasını istiyor.

Whoever comes to this land, 
we will lend a hand as the people 

living in Anatolian soil, 
and it is doubtless our right 

to expect the same 
from all the world. Turkey 

desires that this approach is 
shared by all the countries 

of Europe.

The "Syria Coordination Meeting" in which the situation of Syrian 
refugees and future plans and studies about the issue would be 
evaluated, in coordination of Prime Ministry Disaster and Emergen-
cy Management Presidency (AFAD), was conducted under the 
presidency of Vice Prime Minister Prof Dr. Numan Kurtulmuş.

Vice Prime Minister Prof Dr. Numan Kurtulmuş, issued a press 
statement prior to the meeting. Saying that Turkey ful�lls the 
responsibility bestowed upon, Kurtulmuş stated that, Turkey is 
hosting more than 2 million Syrians. 

Stating that the number spent on refugees in Turkey is 7.6 billion 
US Dollars, Kurtulmuş drew attention to that the contribution of 
the international circles to this number is only 418 million dollars.

Kurtulmuş explained that the number applying to European Union 
is 428 thousand 735, and showed the photographs re�ecting the 
status of Syrian refugees to press while saying "We know that 158 
thousand among 450 thousand people have their applications 
accepted. Everyday somewhere across the Mediterranean a 
refugee ship sinks and hundreds of people scatter to the sea, and 
unfortunately many of them lose their lives."

Vice Prime Minister Kurtulmuş declared that "While European 
countries take as a policy to distance themselves from these 
refugee ships, this informal image, Turkish coast guard worked 
hard to win them back to life. 53 thousand 228 persons were saved. 
In the last 5 years, the number of immigrants died in Mediterra-
nean as a result of boats break apart, sink is 5 thousand 950 
persons. 

Kurtulmuş stated that "It is becoming apparent that the thesis 
Turkey claimed right from the start were all right. Regarding the 
establishment of the safe zone, we believe that we cannot 
overcome the refugee problem in general with only addressing to 
remove the results.

It is an inevitable truth that the people 
should stay in their country in Syria, in safe 
zones the Syrians should reside."

Emphasizing that the international circles 
should improve policies like democracy, 
humanitarian improvements, education, 
and health all around the world, Kurtul-
muş showed the photographs re�ecting 
the status of Syrian refugees in Europe 
and Turkey  to press after expressing that 
"Whenever a person is dying due to pover-
ty, running due to terror and remains 
helpless anywhere around the world, it is 
the responsibility of all the world. We 
declare to the World that we will continue 
on this path even if we left alone. Whoever 
comes to this land, we will lend a hand as 
the people living in Anatolian soil, and it is 
doubtless our right to expect the same 
from all the world. Turkey desires that this 
approach is shared by all the countries of 
Europe." The phrase members of the press 
showed photos on the status of refugees 
in Turkey and in Europe.

K u r t u l m u ş :  “ I n t e r n a t i o n a l
A i d ,  i s  n o t  a  F a v o r  t o  T u r k e y ”

Kurtulmuş: “Uluslararası Yardım, 
Türkiye’ye Bir Lütuf Değildir”

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
koordinasyonunda, ülkemizde bulunan Suriyeli sığın-
macıların durumunun ve konuyla ilgili gelecek dönem 
planlama ve çalışmalarının değerlendirileceği “Suriye 
Koordinasyon Toplantısı”, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Numan Kurtulmuş’un başkanlığında düzenlendi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, toplantı öncesi 
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin 
üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini söyleyen 
Kurtulmuş, Türkiye’nin 2 milyonu aşkın Suriyeliyi 
misa�r ettiğini ifade etti.

Türkiye’de mülteciler için harcanan toplam rakamın 7,6 
milyar ABD doları olduğunu açıklayan Kurtulmuş, bu paranın 
içerisinde uluslararası camianın katkısının sadece 418 
milyon dolar olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Birliği’ne sığınma başvurusu yapanların sayısının 428 
bin 735 olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "450 bin kişinin 
içerisinde 158 bin kişinin başvurusunun kabul edildiği bilgisi 
vardır. Her gün Akdeniz’in bir yerinde göçmen gemisi 
batıyor ve yüzlerce insan denize saçılıyor, maalesef birçoğu 
da hayatını kaybediyor." diyerek Suriyeli mültecilerin 
durumunun yansıdığı fotoğra�arı basın mensuplarına 
gösterdi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Avrupa ülkeleri bu göçmen 
gemilerinden gayri insani görüntüden uzaklaşmayı kendile-
rine politika olarak kabul ederken, Türk sahil güvenlik botları 
onları hayata yeniden kazandırmak için uğraşmıştır. 53 bin 
228 bin kişi kurtarılmıştır. Son 5 yılda Akdeniz’de botların 
parçalanması, batması sonucu hayatını göçmen sayısı 
kaybeden 5 bin 950 kişidir.”

Kurtulmuş, "Türkiye’nin başından beri ileri sürdüğü tezlerin 
ne kadar haklı olduğu ortaya çıkıyor. Güvenli bölgenin ihtas 
edilmesi konusunda, genel olarak mülteciler sorununu 
sadece sonuçları ortadan kaldırarak çözemeyeceğimiz 
kanaatindeyiz.

Suriye’de insanların güvenli şekilde 
kendi ülkelerinde kalması, güvenli 
bölgelerde Suriyelilerin ikamet etmesi 
kaçınılmaz bir gerçektir" diye konuştu.

Uluslararası camianın dünyanın her 
yerinde demokrasiyi, insani gelişmeyi, 
eğitim, sağlık gibi politikaların gelişti-
rilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtul-
muş, "Dünyanın neresinde bir insan 
yoksulluktan dolayı ölüyor, baskıdan, 
terörden dolayı kaçıyor ve çaresiz 
kalıyorsa bu da bütün dünyanın sorumlu-
luğundadır. Yalnız dahi kalsak bu yolda 
devam etmeyi bütün dünyaya ilan 
ediyoruz. Kim bu topraklara geliyorsa, 
Anadolu topraklarında yaşayan insanlar 
olarak elimizi açarız, aynı şeyi de bütün 
dünyadan beklemek herhalde 
hakkımızdır. Türkiye, bu tutumunun 
bütün Avrupa ülkeleri tarafından 
paylaşılmasını istiyor" ifadelerini kullan-
masının ardından basın mensuplarına 
Avrupa’daki ve Türkiye’deki mültecilerin 
durumunu yansıtan fotoğra�arı gösterdi.
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Barınma

İlaç ve Tıbbi
Malzemeler

Giyim

Temizlik

575 Aile Tipi Çadır

Yatak 1.415 Adet

Ev Kullanım Malzemeleri 160 Adet

Tıbbi Sarf 240 Adet

Kışlık Kıyafet 11.375 Adet

Muhtelif İlaç 50 Koli

Serum 500 Adet

30 AFAD Otel Çadır

Aile Hijyen Kiti 2.000 AdetIsınma

Battaniye 
11.950 Adet

Süt 2.466 Litre
Biberon 500 Adet
Bebek Bisküvisi 500 Paket
Bebek Maması 1.074 Adet

Bebek Bezi 1.400 Adet
Bebek Tulumu 2.344 Adet

Bebek Montu 561 Adet
Bebek Battaniyesi 3.300 Adet

Bebeklere Özel İhtiyaçlar

a  f  a  d  b  a  s k@

Ev Gereçleri

Beslenme
Su 16.820 Şişe

Ekmek 30.100 Adet
Konserve 26.300 Adet
Kahvaltılık 80 Koli
Peynir 1.000 Paket
Muhtelif Gıda 1.170 Kg
Gıda Kolisi 12 Adet
Meyve Suyu 12 Koli

Çay 350 Kg
Şeker 600 Paket

Kumanya 200 Adet

 T.C.
 Başbakanlık
 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Kadınlara Özel İhtiyaçlar
Hijyenik Gereçler 2.980 Adet
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Ağrılıkla Türkmenlerin yaşadığı Hatay’ın karşısındaki Suriye 
topraklarında 15 – 16 Kasım 2015’ten beri yoğun hava ve 
kara saldırıları yaşıyor. Bayır-Bucak bölgesindeki köylerden 
kaçan Türkmenler, Yayladağı sınırında bulunan Yamadi 
köyündeki kampta ve çevre köylerde toplandı. 3 günde 507 
aileden oluşan 2 bin 500 Türkmen Yamadi’ye geldi. AFAD 
yetkilileri sahada Türkmenlerle görüştü, ihtiyaç analizi yaptı. 

İlk 72 saatte 29 türde on binlerce insani ihtiyaç malzemesi 
Türkmenlere, AFAD koordinasyonunda, ulaştırıldı. Barınma, 
beslenme, ısınma, ilaç-tıbbi malzeme, kışlık giyim, bebeklere 
ve kadınlara özel ürün, temizlik ve ev gereçleri ile 
Türkmenlerin ihtiyaçları karşılanıyor. Sınırın sıfır noktasında 
7/24 hizmet veren AFAD Koordinasyon Merkezi kuruldu, 
AFAD’ın Nüfus Hareketi Süreç Yönetim Sistemi devreye 
alındı. Yayladağı Güveççi’de 186 dönümlük arazide, olası 
geçici konaklama ihtiyacı için altyapı düzenlemeleri yapıldı.

Sınırın Suriye tarafına, AFAD koordinasyonundaki 12 insani 
noktadan, yıllardır, yardım ulaştırılıyor. Bunlardan, 
Yayladağı insani yardım noktası ise direkt olarak Bayır-Bucak 
bölgesine açılıyor. Yalnızca Yayladağı noktasından bugüne 
kadar 45 milyon TL’lik yardım gönderildi. Suriye’ye 
gönderilen yardımın yüzde 40’ını aşan yaklaşık 500 milyon 
TL’lik insani yardım ise dört noktadan Hatay’ın karşısındaki 
bölgelere ulaştırıldı.

9 Haziran 2014’te Irak’ta başlayan karışıklıkların ilk 24 
saatinde AFAD, bölgeye yardım ulaştırmaya başladı. İlk 
olarak 10 bin kişilik gıda kolisinin Dohuk’a sevk edilmesiyle 
başlayan çalışmalar, toplam 761 tırlık bir yardım organi-
zasyonu olarak devam etti. Sınırın sıfır noktasında Habur’da 
AFAD İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi kuruldu. Merkez 
aracılığıyla Irak’a bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 1 
milyon 800 bin paket ve yanı sıra bin 417 ton muhtelif gıda 
malzemesi,  175 bin yatak, battaniye, mat ve ev gereci, 24 
bin paketin yanı sıra 28 ton temizlik malzemesi, 500 bin kutu 
ilaç ve hatta 1 ambulans gönderildi. Gönderilen yardımların 
225 tırlık kısmı direkt olarak Irak Türkmenlerine teslim edildi. 

AFAD’ın inşa ettiği 3 kampla Türkiye, Irak’ta kamp kurabilen 
tek ülke oldu. Iraklı Türkmenlerin ve diğer mazlumların 
kalması için inşa edilen 3 kampın elektrik, su, kanalizasyon 
altyapıları kuruldu. Zaho Derabun, Bersive ile Dohuk 
Şariye’deki 3 kamp toplamda 35 bin kişiye ev sahipliği 
yapıyor. 

Bayır – Bucak Türkmenlerine Uzun 
Zamandır Yardım Gönderiliyor

There has been intensive ground and aerial assaults on Syrian 
land across Hatay where mainly Turkmen live, since 15-16 
November 2015. The Turkmen escaping from villages in 
Bayır-Bucak region, gathered in the camp placed in Yamadi 
village in Yayladağı border and in surrounding villages. In 3 days 
2 thousand 500 Turkmen of 507 families came to Yamadi. AFAD 
representatives talked to Turkmen on-site, made need analysis.

In the �rst 72 hours tens of thousands humanitarian need 
material in 29 types were delivered to Turkmen in coordination 
of AFAD. The needs of Turkmen is met with sheltering, food, 
drugs-medical supplies, winter clothing, special products for 
women and children, cleaning and household tools. AFAD 
Coordination Center was established at border line giving 24/7 
service, AFAD's Population Movement Management System 
was implemented. The infra structure arrangements are done 
on 186 decare land in Yayladağı Güveççi for possible temporary 
residence requirements.

In the Syrian side of the border, from 12 humanitarian points 
coordinated by AFAD, help has been delivered for years. One of 
these, Yayladağı humanitarian aid point, is directly opens to 
Bayır-Bucak region. Just from Yayladağı point, 45 million TL 
worth aid is sent up to today. 500 million TL worth of humanitar-
ian aid, over 40% of the aid sent to Syria, was delivered to 
regions across Hatay from four points.

In the �rst 24 hours of the commotion started in Iraq on June, 9 
2014, AFAD started to deliver aid to the region. The e�orts 
starting with delivery of food packages for 10 thousand people 
to Dohuk, continued as 761 trucks of aid organization in total. 
AFAD Humanitarian Aid Coordination Center was established at 
Habur on the border line. Through the center, up to the day, 1 
million 800 thousand packages and also 417 tons of food 
supply, 175 thousand beds, blankets and house tools, 14 
thousand packages and also 28 tons of cleaning materials, 500 
thousand packages of drugs and even 1 ambulance is sent in 
coordination of AFAD. 225 trucks of the aid sent is delivered 
directly to Iraqi Turkmen.

With 3 camps AFAD built, Turkey is the only country capable of 
building camps in Iraq. Electrical, water, canalization infra 
structure of 3 camps built for Iraqi Turkmen and other wronged 
were established. 3 camps in Zakho Derabun, Bersawa and 
Duhok Sharya host 35 thousand people in total.

Türkiye Türkmenlerle Her  Zaman 
Dayanışma İçerisinde

Bayır–Bucak, Hatay Yayladağı’ndan Lazkiye’ye kadarki 60 km 
kadar derinlikte coğra� alanın adıdır. Bölge, Amanos 
Dağları’nın devamında bulunur. Bölgede yaşayan Bayır–
Bucak Türkmenleri, Karamanoğlu Türkmenleridir ve Osmanlı 
döneminde İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden getirilerek 
iskan edilmişlerdir. Suriye’nin Akdeniz kıyılarında, başta 
Lazkiye şehir merkezindeki Ali Cemmel Haresi (Türkmen 
Mahallesi) olmak üzere Basit, Bayır, Kesap nahiye ve 
köylerinde yaşamaktadırlar. Bayır–Bucak Türkmenleri 
çoğunlukla çiftçilik, rençberlik ve tarımla uğraşmaktadır. 
Lazkiye’deki Türkmen yerleşim yerleri; Bayır, Bucak, Burç 
İslam ve Sılayip Türkmen beldeleridir.

Türkiye, Suriye ve Irak’tan gelen Türkmenleri topraklarında 
ağırlıyor ve bulundukları ülkelere AFAD koordinasyonunda 
yardım götürüyor. Yalnızca Hatay’ın karşısındaki bölgeye 
yaklaşık 500 milyon TL’lik insani yardım yapıldı. AFAD 
Barınma Merkezleri, Suriye’den 20 bin, Irak’tan 10 bin 
Türkmen’e ev sahipliği yaparken Irak’taki soydaşlara yaklaşık 
225 tırlık insani yardım ulaştırıldı.

Bayır-Bucak Türkmenlerine yapılan saldırılar sonrası 
Türkiye’nin soydaşlarına destekleri tekrar gündeme geldi. 
Türkiye, şu anda Suriye ve Irak’tan gelen toplam 53 bin 
Türkmen’i barındırıyor. 10 bini Bayır-Bucak’tan olan 
Türkmenlerin 30 bini AFAD Barınma Merkezlerinde misa�r 
ediliyor. Suriye tarafına AFAD koordinasyonunda yıllardır 
yardım gönderiliyor. Suriye’ye ulaştırılan 1 milyar 136 
milyon TL’lik toplam yardımın neredeyse 500 milyon TL’lik 
kısmı Hatay’ın karşısındaki bölgelere gönderildi. 

Hatay’ın karşısında bulunan Bayır-Bucak ve Suriye geneline 
gönderilen yardıma ek olarak toplam 761 tırlık insani
yardım AFAD koordinasyonunda Irak’a ulaştırıldı. 761 tırın 
225’i direkt olarak Irak Türkmenlerine teslim edilirken 300 
tırlık yardım, soydaşların ve Iraklı mazlumların kaldığı AFAD 
kamplarının inşasında kullanıldı. Suriye ve Irak yardımlarının 
yaklaşık yarısı gıda malzemelerinden oluşuyor.

Bayır-Bucak is the name of the geographic location of 60 km deep 
between Hatay Yayladağı and Lazkiye. The region is placed at 
further Amanos Mountains. The Bayır-Bucak Turkmen living in the 
region are Karamanoğlu Turkmens and relocated in Ottoman 
period from Inner Anatolia and Mediterranean regions. They live in 
Mediterranean shores of Syria, especially in Ali Cemmel Haresi 
(Turkmen Neighborhood) in Lazkiye city center, in Basit, Bayır, 
Kesap sub-districts and villages. Bayır-Bucak Turkmen mainly 
occupy in farming, ranch handing, and agriculture. The Turkmen 
settlements in Lazkiye are Bayır, Bucak, Burç İslam  and Sılayıp 
Turkmen towns.

Turkey hosts Turkmens from Syria and Iraq  in its land and sends 
help to the countries they are in by AFAD coordination. Only to the 
region across Hatay, 500 million TL worth humanitarian aid is sent. 
While AFAD Sheltering Centers hosts 20 thousand Turkmen from 
Syria and 10 thousand from Iraq, to our kin in Iraq nearly 225 
truckloads of humanitarian aid has reached. 

After the attacks on Bayır-Bucak Turkmen, the support of Turkey to 
its kin came to fore again. Turkey currently resides 53 thousand 
Turkmen coming from Syria and Iraq. 30 thousand of these 
Turkmen of which 10 thousand is from Bayır-Bucak, are hosted in 
AFAD Sheltering Centers. To Syrian side aid is being sent for years 
by the coordination of AFAD. Nearly 500 million TL part of the aid 
of 1 billion 136 million TL total aid reached to Syria, is sent to 
regions across Hatay. 

Addition to the aid sent to the Bayır-Bucak region that is across 
Hatay and to Syria, 761 truckloads of humanitarian aid is sent to 
Iraq in AFAD coordination. While 225 of 761 trucks directly 
delivered to Iraqi Turkmen, 300 truckloads of aid used in building 
of AFAD camps where kin and Iraqi wronged is staying. Nearly half 
of the aid sent to Syria and Iraq consists of foodstu�.

Irak Türkmenlerine Kamp İnşa Edildi, 
Yüzlerce Tır Yardım Gönderildi

İlk 72 Saatte On Binlerce Yardım 
Malzemesi Türkmenlere Ulaştırıldı
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Ağrılıkla Türkmenlerin yaşadığı Hatay’ın karşısındaki Suriye 
topraklarında 15 – 16 Kasım 2015’ten beri yoğun hava ve 
kara saldırıları yaşıyor. Bayır-Bucak bölgesindeki köylerden 
kaçan Türkmenler, Yayladağı sınırında bulunan Yamadi 
köyündeki kampta ve çevre köylerde toplandı. 3 günde 507 
aileden oluşan 2 bin 500 Türkmen Yamadi’ye geldi. AFAD 
yetkilileri sahada Türkmenlerle görüştü, ihtiyaç analizi yaptı. 

İlk 72 saatte 29 türde on binlerce insani ihtiyaç malzemesi 
Türkmenlere, AFAD koordinasyonunda, ulaştırıldı. Barınma, 
beslenme, ısınma, ilaç-tıbbi malzeme, kışlık giyim, bebeklere 
ve kadınlara özel ürün, temizlik ve ev gereçleri ile 
Türkmenlerin ihtiyaçları karşılanıyor. Sınırın sıfır noktasında 
7/24 hizmet veren AFAD Koordinasyon Merkezi kuruldu, 
AFAD’ın Nüfus Hareketi Süreç Yönetim Sistemi devreye 
alındı. Yayladağı Güveççi’de 186 dönümlük arazide, olası 
geçici konaklama ihtiyacı için altyapı düzenlemeleri yapıldı.

Sınırın Suriye tarafına, AFAD koordinasyonundaki 12 insani 
noktadan, yıllardır, yardım ulaştırılıyor. Bunlardan, 
Yayladağı insani yardım noktası ise direkt olarak Bayır-Bucak 
bölgesine açılıyor. Yalnızca Yayladağı noktasından bugüne 
kadar 45 milyon TL’lik yardım gönderildi. Suriye’ye 
gönderilen yardımın yüzde 40’ını aşan yaklaşık 500 milyon 
TL’lik insani yardım ise dört noktadan Hatay’ın karşısındaki 
bölgelere ulaştırıldı.

9 Haziran 2014’te Irak’ta başlayan karışıklıkların ilk 24 
saatinde AFAD, bölgeye yardım ulaştırmaya başladı. İlk 
olarak 10 bin kişilik gıda kolisinin Dohuk’a sevk edilmesiyle 
başlayan çalışmalar, toplam 761 tırlık bir yardım organi-
zasyonu olarak devam etti. Sınırın sıfır noktasında Habur’da 
AFAD İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi kuruldu. Merkez 
aracılığıyla Irak’a bugüne kadar AFAD koordinasyonunda 1 
milyon 800 bin paket ve yanı sıra bin 417 ton muhtelif gıda 
malzemesi,  175 bin yatak, battaniye, mat ve ev gereci, 24 
bin paketin yanı sıra 28 ton temizlik malzemesi, 500 bin kutu 
ilaç ve hatta 1 ambulans gönderildi. Gönderilen yardımların 
225 tırlık kısmı direkt olarak Irak Türkmenlerine teslim edildi. 

AFAD’ın inşa ettiği 3 kampla Türkiye, Irak’ta kamp kurabilen 
tek ülke oldu. Iraklı Türkmenlerin ve diğer mazlumların 
kalması için inşa edilen 3 kampın elektrik, su, kanalizasyon 
altyapıları kuruldu. Zaho Derabun, Bersive ile Dohuk 
Şariye’deki 3 kamp toplamda 35 bin kişiye ev sahipliği 
yapıyor. 

Bayır – Bucak Türkmenlerine Uzun 
Zamandır Yardım Gönderiliyor

There has been intensive ground and aerial assaults on Syrian 
land across Hatay where mainly Turkmen live, since 15-16 
November 2015. The Turkmen escaping from villages in 
Bayır-Bucak region, gathered in the camp placed in Yamadi 
village in Yayladağı border and in surrounding villages. In 3 days 
2 thousand 500 Turkmen of 507 families came to Yamadi. AFAD 
representatives talked to Turkmen on-site, made need analysis.

In the �rst 72 hours tens of thousands humanitarian need 
material in 29 types were delivered to Turkmen in coordination 
of AFAD. The needs of Turkmen is met with sheltering, food, 
drugs-medical supplies, winter clothing, special products for 
women and children, cleaning and household tools. AFAD 
Coordination Center was established at border line giving 24/7 
service, AFAD's Population Movement Management System 
was implemented. The infra structure arrangements are done 
on 186 decare land in Yayladağı Güveççi for possible temporary 
residence requirements.

In the Syrian side of the border, from 12 humanitarian points 
coordinated by AFAD, help has been delivered for years. One of 
these, Yayladağı humanitarian aid point, is directly opens to 
Bayır-Bucak region. Just from Yayladağı point, 45 million TL 
worth aid is sent up to today. 500 million TL worth of humanitar-
ian aid, over 40% of the aid sent to Syria, was delivered to 
regions across Hatay from four points.

In the �rst 24 hours of the commotion started in Iraq on June, 9 
2014, AFAD started to deliver aid to the region. The e�orts 
starting with delivery of food packages for 10 thousand people 
to Dohuk, continued as 761 trucks of aid organization in total. 
AFAD Humanitarian Aid Coordination Center was established at 
Habur on the border line. Through the center, up to the day, 1 
million 800 thousand packages and also 417 tons of food 
supply, 175 thousand beds, blankets and house tools, 14 
thousand packages and also 28 tons of cleaning materials, 500 
thousand packages of drugs and even 1 ambulance is sent in 
coordination of AFAD. 225 trucks of the aid sent is delivered 
directly to Iraqi Turkmen.

With 3 camps AFAD built, Turkey is the only country capable of 
building camps in Iraq. Electrical, water, canalization infra 
structure of 3 camps built for Iraqi Turkmen and other wronged 
were established. 3 camps in Zakho Derabun, Bersawa and 
Duhok Sharya host 35 thousand people in total.

Türkiye Türkmenlerle Her  Zaman 
Dayanışma İçerisinde

Bayır–Bucak, Hatay Yayladağı’ndan Lazkiye’ye kadarki 60 km 
kadar derinlikte coğra� alanın adıdır. Bölge, Amanos 
Dağları’nın devamında bulunur. Bölgede yaşayan Bayır–
Bucak Türkmenleri, Karamanoğlu Türkmenleridir ve Osmanlı 
döneminde İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinden getirilerek 
iskan edilmişlerdir. Suriye’nin Akdeniz kıyılarında, başta 
Lazkiye şehir merkezindeki Ali Cemmel Haresi (Türkmen 
Mahallesi) olmak üzere Basit, Bayır, Kesap nahiye ve 
köylerinde yaşamaktadırlar. Bayır–Bucak Türkmenleri 
çoğunlukla çiftçilik, rençberlik ve tarımla uğraşmaktadır. 
Lazkiye’deki Türkmen yerleşim yerleri; Bayır, Bucak, Burç 
İslam ve Sılayip Türkmen beldeleridir.

Türkiye, Suriye ve Irak’tan gelen Türkmenleri topraklarında 
ağırlıyor ve bulundukları ülkelere AFAD koordinasyonunda 
yardım götürüyor. Yalnızca Hatay’ın karşısındaki bölgeye 
yaklaşık 500 milyon TL’lik insani yardım yapıldı. AFAD 
Barınma Merkezleri, Suriye’den 20 bin, Irak’tan 10 bin 
Türkmen’e ev sahipliği yaparken Irak’taki soydaşlara yaklaşık 
225 tırlık insani yardım ulaştırıldı.

Bayır-Bucak Türkmenlerine yapılan saldırılar sonrası 
Türkiye’nin soydaşlarına destekleri tekrar gündeme geldi. 
Türkiye, şu anda Suriye ve Irak’tan gelen toplam 53 bin 
Türkmen’i barındırıyor. 10 bini Bayır-Bucak’tan olan 
Türkmenlerin 30 bini AFAD Barınma Merkezlerinde misa�r 
ediliyor. Suriye tarafına AFAD koordinasyonunda yıllardır 
yardım gönderiliyor. Suriye’ye ulaştırılan 1 milyar 136 
milyon TL’lik toplam yardımın neredeyse 500 milyon TL’lik 
kısmı Hatay’ın karşısındaki bölgelere gönderildi. 

Hatay’ın karşısında bulunan Bayır-Bucak ve Suriye geneline 
gönderilen yardıma ek olarak toplam 761 tırlık insani                            
yardım AFAD koordinasyonunda Irak’a ulaştırıldı. 761 tırın 
225’i direkt olarak Irak Türkmenlerine teslim edilirken 300 
tırlık yardım, soydaşların ve Iraklı mazlumların kaldığı AFAD 
kamplarının inşasında kullanıldı. Suriye ve Irak yardımlarının 
yaklaşık yarısı gıda malzemelerinden oluşuyor.

Bayır-Bucak is the name of the geographic location of 60 km deep 
between Hatay Yayladağı and Lazkiye. The region is placed at 
further Amanos Mountains. The Bayır-Bucak Turkmen living in the 
region are Karamanoğlu Turkmens and relocated in Ottoman 
period from Inner Anatolia and Mediterranean regions. They live in 
Mediterranean shores of Syria, especially in Ali Cemmel Haresi 
(Turkmen Neighborhood) in Lazkiye city center, in Basit, Bayır, 
Kesap sub-districts and villages. Bayır-Bucak Turkmen mainly 
occupy in farming, ranch handing, and agriculture. The Turkmen 
settlements in Lazkiye are Bayır, Bucak, Burç İslam  and Sılayıp 
Turkmen towns.

Turkey hosts Turkmens from Syria and Iraq  in its land and sends 
help to the countries they are in by AFAD coordination. Only to the 
region across Hatay, 500 million TL worth humanitarian aid is sent. 
While AFAD Sheltering Centers hosts 20 thousand Turkmen from 
Syria and 10 thousand from Iraq, to our kin in Iraq nearly 225 
truckloads of humanitarian aid has reached. 

After the attacks on Bayır-Bucak Turkmen, the support of Turkey to 
its kin came to fore again. Turkey currently resides 53 thousand 
Turkmen coming from Syria and Iraq. 30 thousand of these 
Turkmen of which 10 thousand is from Bayır-Bucak, are hosted in 
AFAD Sheltering Centers. To Syrian side aid is being sent for years 
by the coordination of AFAD. Nearly 500 million TL part of the aid 
of 1 billion 136 million TL total aid reached to Syria, is sent to 
regions across Hatay. 

Addition to the aid sent to the Bayır-Bucak region that is across 
Hatay and to Syria, 761 truckloads of humanitarian aid is sent to 
Iraq in AFAD coordination. While 225 of 761 trucks directly 
delivered to Iraqi Turkmen, 300 truckloads of aid used in building 
of AFAD camps where kin and Iraqi wronged is staying. Nearly half 
of the aid sent to Syria and Iraq consists of foodstu�.

Irak Türkmenlerine Kamp İnşa Edildi, 
Yüzlerce Tır Yardım Gönderildi

İlk 72 Saatte On Binlerce Yardım 
Malzemesi Türkmenlere Ulaştırıldı
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Depremzedeler yemek yemedikçe yemek yemediklerini; 
onları rahat ettirmeden kendilerinin uyumadığını anlatan 
Sn. Atalay, "O sene kış çabuk geldi. 33 konteyner kenti kışın 
ortasında kurduk. Konteyner yoktu, bir yandan üretiliyor bir 
yandan taşınıyordu. 30 bin konteyner taşıdık. 15 bin tır 
konteyner taşıdı. Sonra evlere başladık. Burada sıfırın altında 
15 derecede beton döktüler. O çabalarla bu konutlar bitti. Yıl 
dolduğunda teslim edilecek dendi ve yılı dolduğunda teslim 
ettik. Bunlar bu devletin, milletin başarıları." diye konuştu.

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ise bu tür etkinlikleri yaparken 
amaçlarının acıları tazelemek değil, bu tür acıları tekrar 
yaşamamak için nelerin daha iyi yapılması gerektiğini 
konuşmak olduğunun altını çizdi.

Oktay, Van depremi sırasında insanların büyük bir birliktelik 
oluşturduğunu anımsatarak, şunları söyledi: "Depremin 
hemen ardından Türkiye nasıl tek yürek olduğunu bütün 
dünyaya gösterdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
bütün bakanlarımız, illerimiz, sivil toplum kuruluşları ve 
insanlar Van'da tek yürek oldu. 

Arama kurtarma ekiplerimiz Van'a sevk edildi. 75 bin çadırın 
dağıtıldığı, 13 çadır kentin, 33 konteyner kentin kurulduğu 
30 bin konteynerin Van'a taşındığı çok büyük bir çalışmadan 
söz ediyoruz. 39'uncu gün gelmeden konutların temelini 
atan bir ülkeden söz ediyoruz. Bir yılı dolmadan bütün hak 
sahiplerine konutlarını teslim eden bir ülkeden söz ediyoruz. 
En ileri ülkelerin bunu başaramayacağını gördük. 25 bin 186 
konut bugün itibariyle tamamlanan konut sayısı. 5.5 milyar 
TL kaynak kullanıldı ve bu konuda bir sıkıntı yaşanmadı."

Van Valisi Sn. İbrahim Taşyapan da Van depreminde 
yürüttüğü çalışmalarla göz dolduran AFAD'ın afetlerdeki çok 
başlılığı ortadan kaldıran bir kurum haline geldiğini ifade 
ederek, "Türkiye'de son yaşadığımız göç hadisesi de bir 
afettir ve bundan da yüzümüzün akıyla çıkıyoruz. Allah bu 
tür acıları bir daha yaşatmasın." dedi.

AFAD President Dr. Fuat Oktay emphasized that their aim in 
conducting such activities is not to live again the pain, but to 
discuss what needs to be done better not to live them again.

Mr. Oktay, reminding that people formed a great unity during Van 
earthquake, said the following: "Right after the earthquake, Turkey 
showed all the world how it is as one. First of all our President, then 
all the ministers, provinces, nongovernmental organizations and 
people were acting as one in Van.

Search and rescue teams were trasfered to Van. We are talking 
about a great e�ort in which 75 thousand tents were distributed, 
13 tent, 33 container towns were established, 30 thousand 
containers were carried to Van. We are talking about a country 
laying foundations before it was day 39. We are talking about a 
country delivering the residences to all rightful owners before one 
year is passed. We saw that the most developed countries cannot 
achieve that. 25 thousand 186 is the residence count as of today. 
5.5 billion TL resource is used and no problems were encountered 
about this issue."

Van Governor Mr. İbrahim Taşyapan is also stating that AFAD which 
made a grat impression with its e�orts in Van earthquake, became 
an institution that removes multi-headed structure in disasters, 
said that "The immigration event we are experiencing in Turkey 
lately is also a disaster and we are coming out of this smelling of 
roses. Allah may let these kind of pain never lived again." 

"Van'da tek yürek olundu"

Mr. Atalay, telling that they did not eat when quake victoms did 
not; the could not sleep before making them comfortable, said that 
"That year winter came early. We built 33 container towns in the 
middle of the winter. 15 thousand trucks carried containers. Then 
we started the houses. They poured concrete here at 15 degrees 
under. With those e�orts these residences are completed. It is said 
that when the year is over they will be delivered and we delivered 
them when the year was over. These are the success of the state 
and the nation."

Van Depremi'nin 4. Yılında Anma 
Programı Düzenlendi

Atalay, hastane ile AFAD binasının dışında tüm kamu 
kurumlarının hasar gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: 
"Van depreminde milletin bütünleşmesi bize kalan en 
büyük duygu oldu. Ömrümde bir kaç kez milletin bu denli 
bütün-leştiğini gördüm. Biri Sakarya depremi idi. O zaman 
devlet gidemedi millet gitti oraya. Van'da ise devlet ile 
millet el ele oldu.  Depremden hemen sonra yola dizilen 
yardım tırlarının getirdiği malzemeleri koyacak yer kalmadı. 
Bununla gurur duymak lazım. Onlara teşekkür ediyoruz. O 
gün gurur duyu-lacak bir gündür. Rabbim o birliği 
bütünlüğü bozmasın."

Memorial program was conducted due to 4th year of the 7.2 
magnitude earthquake happened on October 23rd in Van. To the 
program held in Van Trade and Industry Chamber by AFAD, 
Former Deputy Prime Minister Mr. Beşir Atalay, Prime Ministry 
Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) 
President Dr. Fuat Oktay, Governor Mr. İbrahim Taşyapan, 
Yüzüncü Yıl University (YYÜ) President Prof. Dr. Peyami Battal, 
representatives of nongovernmental organizations and citizens 
attended.

Beşir Atalay who coordinated the health, search and rescue, aid 
like e�orts in Van earthquake, in his speech, reminding that 
Recep Tayyip Erdoğan and most of the cabinet arrived in Van 3.5 
hours after the quake, said that there is no way to state the pain 
lived in those days.

Atalay stating that buildings of all the public institutions except 
AFAD and the hospital were damaged, said that: "The uni�cation 
of the nation in Van earthquake is the greatest feeling left to us. I 
have seen only a few times that the nation is united as such. One 
was Sakarya earthquake. Then, state couldn't go there but 
people did. But in Van state and people were hand to hand. 
There were no place to �t the aid material arriving here with the 
trucks after the earthquake. We must be proud of this. We thank 
them. That day is to be proud of. Dear God please do not dissem-
ble that unity."
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O n  4 t h  Y e a r  o f  V a n  E a r t h q u a k e  
M e m o r i a l  P r o g r a m  w a s  C o n d u c t e d

" E v e r y o n e  w a s  a s  O n e  i n  V a n "

Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki 
depremin 4. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. 
AFAD tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda 
düzenlenen programa Eski Başbakan Yardımcısı Sn. Beşir 
Atalay, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 
Başkanı Dr. Fuat Oktay, Vali Sn. İbrahim Taşyapan,  Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Van depreminde yürütülen sağlık, arama-kurtarma, yardım 
gibi çalışmaların koordinatörlüğünü üstlenen Beşir Atalay, 
yaptığı konuşmada, depremden 3,5 saat sonra Recep Tayyip 
Erdoğan ve kabinenin büyük bir bölümünün Van'a geldiğini 
anımsatarak, o günlerde yaşanan acıyı anlatmanın mümkün 
olmadığını söyledi.
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Depremzedeler yemek yemedikçe yemek yemediklerini; 
onları rahat ettirmeden kendilerinin uyumadığını anlatan 
Sn. Atalay, "O sene kış çabuk geldi. 33 konteyner kenti kışın 
ortasında kurduk. Konteyner yoktu, bir yandan üretiliyor bir 
yandan taşınıyordu. 30 bin konteyner taşıdık. 15 bin tır 
konteyner taşıdı. Sonra evlere başladık. Burada sıfırın altında 
15 derecede beton döktüler. O çabalarla bu konutlar bitti. Yıl 
dolduğunda teslim edilecek dendi ve yılı dolduğunda teslim 
ettik. Bunlar bu devletin, milletin başarıları." diye konuştu.

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ise bu tür etkinlikleri yaparken 
amaçlarının acıları tazelemek değil, bu tür acıları tekrar 
yaşamamak için nelerin daha iyi yapılması gerektiğini 
konuşmak olduğunun altını çizdi.

Oktay, Van depremi sırasında insanların büyük bir birliktelik 
oluşturduğunu anımsatarak, şunları söyledi: "Depremin 
hemen ardından Türkiye nasıl tek yürek olduğunu bütün 
dünyaya gösterdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere 
bütün bakanlarımız, illerimiz, sivil toplum kuruluşları ve 
insanlar Van'da tek yürek oldu. 

Arama kurtarma ekiplerimiz Van'a sevk edildi. 75 bin çadırın 
dağıtıldığı, 13 çadır kentin, 33 konteyner kentin kurulduğu 
30 bin konteynerin Van'a taşındığı çok büyük bir çalışmadan 
söz ediyoruz. 39'uncu gün gelmeden konutların temelini 
atan bir ülkeden söz ediyoruz. Bir yılı dolmadan bütün hak 
sahiplerine konutlarını teslim eden bir ülkeden söz ediyoruz. 
En ileri ülkelerin bunu başaramayacağını gördük. 25 bin 186 
konut bugün itibariyle tamamlanan konut sayısı. 5.5 milyar 
TL kaynak kullanıldı ve bu konuda bir sıkıntı yaşanmadı."

Van Valisi Sn. İbrahim Taşyapan da Van depreminde 
yürüttüğü çalışmalarla göz dolduran AFAD'ın afetlerdeki çok 
başlılığı ortadan kaldıran bir kurum haline geldiğini ifade 
ederek, "Türkiye'de son yaşadığımız göç hadisesi de bir 
afettir ve bundan da yüzümüzün akıyla çıkıyoruz. Allah bu 
tür acıları bir daha yaşatmasın." dedi.

AFAD President Dr. Fuat Oktay emphasized that their aim in 
conducting such activities is not to live again the pain, but to 
discuss what needs to be done better not to live them again.

Mr. Oktay, reminding that people formed a great unity during Van 
earthquake, said the following: "Right after the earthquake, Turkey 
showed all the world how it is as one. First of all our President, then 
all the ministers, provinces, nongovernmental organizations and 
people were acting as one in Van.

Search and rescue teams were trasfered to Van. We are talking 
about a great e�ort in which 75 thousand tents were distributed, 
13 tent, 33 container towns were established, 30 thousand 
containers were carried to Van. We are talking about a country 
laying foundations before it was day 39. We are talking about a 
country delivering the residences to all rightful owners before one 
year is passed. We saw that the most developed countries cannot 
achieve that. 25 thousand 186 is the residence count as of today. 
5.5 billion TL resource is used and no problems were encountered 
about this issue."

Van Governor Mr. İbrahim Taşyapan is also stating that AFAD which 
made a grat impression with its e�orts in Van earthquake, became 
an institution that removes multi-headed structure in disasters, 
said that "The immigration event we are experiencing in Turkey 
lately is also a disaster and we are coming out of this smelling of 
roses. Allah may let these kind of pain never lived again." 

"Van'da tek yürek olundu"

Mr. Atalay, telling that they did not eat when quake victoms did 
not; the could not sleep before making them comfortable, said that 
"That year winter came early. We built 33 container towns in the 
middle of the winter. 15 thousand trucks carried containers. Then 
we started the houses. They poured concrete here at 15 degrees 
under. With those e�orts these residences are completed. It is said 
that when the year is over they will be delivered and we delivered 
them when the year was over. These are the success of the state 
and the nation."

Van Depremi'nin 4. Yılında Anma 
Programı Düzenlendi
Van'da 23 Ekim'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki 
depremin 4. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. 
AFAD tarafından Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda 
düzenlenen programa Eski Başbakan Yardımcısı Sn. Beşir 
Atalay, Vali Sn. İbrahim Taşyapan, Başbakanlık Afet ve Acil 
Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Fuat Oktay, Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Van depreminde yürütülen sağlık, arama-kurtarma, yardım 
gibi çalışmaların koordinatörlüğünü üstlenen Beşir Atalay, 
yaptığı konuşmada, depremden 3,5 saat sonra Recep Tayyip 
Erdoğan ve kabinenin büyük bir bölümünün Van'a geldiğini 
anımsatarak, o günlerde yaşanan acıyı anlatmanın mümkün 
olmadığını söyledi.

Atalay, hastane ile AFAD binasının dışında tüm kamu 
kurumlarının hasar gördüğünü belirterek, şöyle konuştu: 
"Van depreminde milletin bütünleşmesi bize kalan en büyük 
duygu oldu. Ömrümde bir kaç kez milletin bu denli bütün-
leştiğini gördüm. Biri Sakarya depremi idi. O zaman devlet 
gidemedi millet gitti oraya. Van'da ise devlet ile millet el ele 
oldu.  Depremden hemen sonra yola dizilen yardım tırlarının 
getirdiği malzemeleri koyacak yer kalmadı. Bununla gurur 
duymak lazım. Onlara teşekkür ediyoruz. O gün gurur duyu-
lacak bir gündür. Rabbim o birliği bütünlüğü bozmasın."

Memorial program was conducted due to 4th year of the 7.2 
magnitude earthquake happened on October 23rd in Van. To the 
program held in Van Trade and Industry Chamber by AFAD, 
Former Vice Prime Minister Mr. Beşir Atalay, Governor Mr. 
İbrahim Taşyapan, Prime Ministry Disaster and Emergency 
Management Presidency (AFAD) President Dr. Fuat Oktay, 
Yüzüncü Yıl University (YYÜ) President Prof. Dr. Peyami Battal, 
representatives of nongovernmental organizations and citizens 
attended.

Beşir Atalay who coordinated the health, search and rescue, aid 
like e�orts in Van earthquake, in his speech, reminding that 
Recep Tayyip Erdoğan and most of the cabinet arrived in Van 3.5 
hours after the quake, said that there is no way to state the pain 
lived in those days.

Atalay stating that buildings of all the public institutions except 
AFAD and the hospital were damaged, said that: "The uni�cation 
of the nation in Van earthquake is the greatest feeling left to us. I 
have seen only a few times that the nation is united as such. One 
was Sakarya earthquake. Then, state couldn't go there but 
people did. But in Van state and people were hand to hand. 
There were no place to �t the aid material arriving here with the 
trucks after the earthquake. We must be proud of this. We thank 
them. That day is to be proud of. Dear God please do not dissem-
ble that unity."
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Yaşam İçin Bilgi

Tüm dünyada afetlere yönelik planlama, risk azaltma ve 
hazırlık kültürünü yaymayı amaçlayan Dünya Afet Risk 
Azaltma Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararı ile 
ilk kez 1989 yılında yapılmıştır. Her yıl 13 Ekim’de kutlanan 
Dünya Afet Risk Azaltma Günü, afetlere daha dayanıklı bir 
toplum ve ülke için, tüm vatandaşların ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmasını teşvik etmektedir.

Misyonunu “afetlere dirençli toplum” olarak belirleyen 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
bu bilinçle,  2013 yılında zihniyet dönüşümünü esas alan; 
farkındalık, bilinçlendirme ve gönüllüler oluşturmayı 
amaçlayan Afete Hazır Türkiye eğitim seferberliğini 
başlatmıştır.  Afete Hazır Aile, Afete Hazır İş Yeri ve Afete 
Hazır Okul kampanyalarından oluşan Afete Hazır Türkiye 
projesi ile bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşa afet 
bilinci eğitimleri verilmiştir.

Afetlere bir bütün olarak; bakanlıklar, merkezdeki ve 
yereldeki tüm kurum-kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve 
gönüllüler ile işbirliği içinde, AFAD koordinasyonunda 
müdahale edebilmek amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı 
(TAMP) geliştirilmiş; afetlerin “Sıfırıncı Dakika”sında hızla 
harekete geçilecek bir sistem oluşturulmuştur. Afetlerle 
mücadelede kullanılacak ülke genelindeki tüm kaynaklar tek 
bir veri tabanında toplanmaktadır. Ayrıca, afet öncesi risk ve 
zararları azaltacak, Türkiye Afet Risk Yönetimi Sistemi 
(TAF-RİSK) projesi devreye girmiştir. Proje kapsamında, Risk 
Modelleme ve Sensör Teknolojileri çalışmaları ile ülkemizde 
afet riskleri önceden belirlenebilecek strateji ve politikaların 
konumlandırılması yapılabilecektir.

Afete hazırlığın bilim ve araştırma boyutunun öneminin 
bilincinde olarak tüm illerde bütünleşik ve çoklu afet tehlike 
haritalarının üretilmesi hede�enmektedir. 2014 itibariyle 
“heyelan – kaya düşmesi – çığ” gibi doğal afetler için, pilot 

13 Ekim Dünya Afet Risk 
Azaltma Günü

çalışma niteliğinde, afet tehlike haritalarının hazırlanması 
esaslarının açıklandığı kılavuzlar tamamlanmıştır. 
Kılavuzların ülke genelinde yaygınlaştırılması ile 2015-2016 
yıllarında tüm ülkenin afetsellik yapısının ortaya çıkarılacağı 
bütünleşik bir afet tehlike haritası üretilecektir.

AFAD 2013-2017 Stratejik Planı kapsamında afetlere ilişkin 
risk yönetimi bakış açısının ülke politikalarına yansıtılması 
ve aynı bakış açısının afetlere ilişkin faaliyet gösteren tüm 
paydaş kurum ve kuruluşların uygulamalarında yer bulması 
için AFAD koordinasyonunda, afetlere ve afet risklerinin 
yönetimine ilişkin ülke genelinde en üst düzey strateji ve 
belge niteliğinde, Türkiye Afet Yönetimi Çerçeve Belgesi 
hazırlanmıştır.

2015 yılında bir yandan Türkiye Afet Strateji Belgesi'ni tama-
mlarken, diğer yandan dünyanın afet strateji belgesinin 
ortaya çıkarıldığı Japonya-Sendai konferansında, Avrupa 
ülkeleri arasında en çok katılımcıyla temsil edilen Türkiye, 
40’ın üzerinde sunum ile konferansa önemli bir katkı 
sağlamıştır. Ülkemiz, özellikle “Okul Güvenliği” alanındaki 
öncü konumuyla konferansa damga vurmuştur. 2015-2030 
dünya afet stratejisinin belirlendiği Sendai Afet ve Risk 
Azaltma Çerçeve Belgesi’nde afetlerle mücadelede, yerel 
halkların binlerce yıldır uyguladığı geleneksel yöntemlere 
özel birönem atfedilmiş; 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin 
Azaltılması Günü’nün bu yılki özel teması da yerel ve 
geleneksel yöntemlere vurgu yapan “Yaşam İçin Bilgi” 
olmuştur.

International Day for Disaster Risk Reduction, aiming to pervade 
the culture of planning risk reduction and preparation towards the 
disasters all around the world, is �rst conducted in 1989 by the 
decision of United Nation General Assembly.  International Day for 
Disaster Risk Reduction, celebrated each year on October 13th, 
encourages all the citizens and public institutions and associations 
to work together for a more resilient society and country against 
disasters. 

Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency 
(AFAD) which de�ned its mission as "disaster resilient society", with 
this consciousness, in year 2013 started Disaster Ready Turkey 
education program, that is based on understanding transforma-
tion, aiming awareness, consciousness raising and create volun-
teers. Disaster Ready Turkey project consisting of  Disaster Ready 
Family, Disaster Ready Work Place and Disaster Ready School 
campaigns, gave disaster understanding education to over 3 
million citizens up to the day. 

For disaster response to disasters as a whole in coordination of 
AFAD, within cooperation of ministries, all central and local associ-
ations and organizations, nongovernmental organizations and 
volunteers, Turkey Disaster Response Plan (TAMP) is developed; a 
system that is capable of responding at "Zero Hour" of the disasters 
is established. All the resources around the country that would be 
used in �ght against disasters are gathered in one database. Also, 
Turkey Disaster Risk Management System (TAF_RISK) project that 
will reduce pre-disaster risks and damages, is implemented. In the 
scope of the project, with the Risk Modeling and Sensor Technolo-
gies studies, the disaster risks in our country can be determined 
priorly, strategies and policies can be positioned.

As being aware of the importance of science and research aspect of 
disaster preparation, It is aimed to produce complementary and 
multiple disaster danger maps in all provinces. By 2014, for 
disasters like "landslide - rock falling - avalanche", as a pilot study, 
the guides that explain basis of disaster danger map preparation 
are completed. 

With dissemination of the guides around the country, in years 
2015-2016, a map of integrated disaster danger map that will 
demonstrate whole country's disaster prone structure will be 
produced. 

In the scope of AFAD 2013-2017 Strategic Plan, for re�ecting risk 
management approach regarding disasters to state policies and to 
have placed this approach in applications of all stakeholder institu-
tions and organizations that have �eld of activity in disasters, in 
coordination of AFAD, as a document and strategy of highest order 
countrywide regarding disasters and disaster risk management, 
Turkey Disaster Management Framework Document was prepared.

In 2015, while in one side Turkey Disaster Strategy Document is 
completed, on the other side in the Japan- Sendai conference 
where world disaster strategy document is created, Turkey which is 
represented with most participants among European countries, 
contributed greatly to the conference with over 40 presentations. 
Our country made a great impression with especially  leading 
position in "School Safety". On Sendai Disaster and Risk Reduction 
Framework Document in which 2015-2030 world disaster strategy 
is determined, a special importance is given to the traditional 
methods local people implemented for thousands of years in 
disaster response; the special theme of October 13th International 
Day for Disaster Risk Reduction for this year has become 
"Knowledge for Life" that will focus on use of local and traditional 
methods. 
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Yaşam İçin Bilgi

Tüm dünyada afetlere yönelik planlama, risk azaltma ve 
hazırlık kültürünü yaymayı amaçlayan Dünya Afet Risk 
Azaltma Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun kararı ile 
ilk kez 1989 yılında yapılmıştır. Her yıl 13 Ekim’de kutlanan 
Dünya Afet Risk Azaltma Günü, afetlere daha dayanıklı bir 
toplum ve ülke için, tüm vatandaşların ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının işbirliği içinde çalışmasını teşvik etmektedir.

Misyonunu “afetlere dirençli toplum” olarak belirleyen 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
bu bilinçle,  2013 yılında zihniyet dönüşümünü esas alan; 
farkındalık, bilinçlendirme ve gönüllüler oluşturmayı 
amaçlayan Afete Hazır Türkiye eğitim seferberliğini 
başlatmıştır.  Afete Hazır Aile, Afete Hazır İş Yeri ve Afete 
Hazır Okul kampanyalarından oluşan Afete Hazır Türkiye 
projesi ile bugüne kadar 3 milyonu aşkın vatandaşa afet 
bilinci eğitimleri verilmiştir.

Afetlere bir bütün olarak; bakanlıklar, merkezdeki ve 
yereldeki tüm kurum-kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve 
gönüllüler ile işbirliği içinde, AFAD koordinasyonunda 
müdahale edebilmek amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı 
(TAMP) geliştirilmiş; afetlerin “Sıfırıncı Dakika”sında hızla 
harekete geçilecek bir sistem oluşturulmuştur. Afetlerle 
mücadelede kullanılacak ülke genelindeki tüm kaynaklar tek 
bir veri tabanında toplanmaktadır. Ayrıca, afet öncesi risk ve 
zararları azaltacak, Türkiye Afet Risk Yönetimi Sistemi 
(TAF-RİSK) projesi devreye girmiştir. Proje kapsamında, Risk 
Modelleme ve Sensör Teknolojileri çalışmaları ile ülkemizde 
afet riskleri önceden belirlenebilecek strateji ve politikaların 
konumlandırılması yapılabilecektir.

Afete hazırlığın bilim ve araştırma boyutunun öneminin 
bilincinde olarak tüm illerde bütünleşik ve çoklu afet tehlike 
haritalarının üretilmesi hede�enmektedir. 2014 itibariyle 
“heyelan – kaya düşmesi – çığ” gibi doğal afetler için, pilot 

13 Ekim Dünya Afet Risk 
Azaltma Günü

çalışma niteliğinde, afet tehlike haritalarının hazırlanması 
esaslarının açıklandığı kılavuzlar tamamlanmıştır. 
Kılavuzların ülke genelinde yaygınlaştırılması ile 2015-2016 
yıllarında tüm ülkenin afetsellik yapısının ortaya çıkarılacağı 
bütünleşik bir afet tehlike haritası üretilecektir.

AFAD 2013-2017 Stratejik Planı kapsamında afetlere ilişkin 
risk yönetimi bakış açısının ülke politikalarına yansıtılması 
ve aynı bakış açısının afetlere ilişkin faaliyet gösteren tüm 
paydaş kurum ve kuruluşların uygulamalarında yer bulması 
için AFAD koordinasyonunda, afetlere ve afet risklerinin 
yönetimine ilişkin ülke genelinde en üst düzey strateji ve 
belge niteliğinde, Türkiye Afet Yönetimi Çerçeve Belgesi 
hazırlanmıştır.

2015 yılında bir yandan Türkiye Afet Strateji Belgesi'ni tama-
mlarken, diğer yandan dünyanın afet strateji belgesinin 
ortaya çıkarıldığı Japonya-Sendai konferansında, Avrupa 
ülkeleri arasında en çok katılımcıyla temsil edilen Türkiye, 
40’ın üzerinde sunum ile konferansa önemli bir katkı 
sağlamıştır. Ülkemiz, özellikle “Okul Güvenliği” alanındaki 
öncü konumuyla konferansa damga vurmuştur. 2015-2030 
dünya afet stratejisinin belirlendiği Sendai Afet ve Risk 
Azaltma Çerçeve Belgesi’nde afetlerle mücadelede, yerel 
halkların binlerce yıldır uyguladığı geleneksel yöntemlere 
özel birönem atfedilmiş; 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin 
Azaltılması Günü’nün bu yılki özel teması da yerel ve 
geleneksel yöntemlere vurgu yapan “Yaşam İçin Bilgi” 
olmuştur.

International Day for Disaster Risk Reduction, aiming to pervade 
the culture of planning risk reduction and preparation towards the 
disasters all around the world, is �rst conducted in 1989 by the 
decision of United Nation General Assembly.  International Day for 
Disaster Risk Reduction, celebrated each year on October 13th, 
encourages all the citizens and public institutions and associations 
to work together for a more resilient society and country against 
disasters. 

Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency 
(AFAD) which de�ned its mission as "disaster resilient society", with 
this consciousness, in year 2013 started Disaster Ready Turkey 
education program, that is based on understanding transforma-
tion, aiming awareness, consciousness raising and create volun-
teers. Disaster Ready Turkey project consisting of  Disaster Ready 
Family, Disaster Ready Work Place and Disaster Ready School 
campaigns, gave disaster understanding education to over 3 
million citizens up to the day. 

For disaster response to disasters as a whole in coordination of 
AFAD, within cooperation of ministries, all central and local associ-
ations and organizations, nongovernmental organizations and 
volunteers, Turkey Disaster Response Plan (TAMP) is developed; a 
system that is capable of responding at "Zero Hour" of the disasters 
is established. All the resources around the country that would be 
used in �ght against disasters are gathered in one database. Also, 
Turkey Disaster Risk Management System (TAF_RISK) project that 
will reduce pre-disaster risks and damages, is implemented. In the 
scope of the project, with the Risk Modeling and Sensor Technolo-
gies studies, the disaster risks in our country can be determined 
priorly, strategies and policies can be positioned.

As being aware of the importance of science and research aspect of 
disaster preparation, It is aimed to produce complementary and 
multiple disaster danger maps in all provinces. By 2014, for 
disasters like "landslide - rock falling - avalanche", as a pilot study, 
the guides that explain basis of disaster danger map preparation 
are completed. 

With dissemination of the guides around the country, in years 
2015-2016, a map of integrated disaster danger map that will 
demonstrate whole country's disaster prone structure will be 
produced. 

In the scope of AFAD 2013-2017 Strategic Plan, for re�ecting risk 
management approach regarding disasters to state policies and to 
have placed this approach in applications of all stakeholder institu-
tions and organizations that have �eld of activity in disasters, in 
coordination of AFAD, as a document and strategy of highest order 
countrywide regarding disasters and disaster risk management, 
Turkey Disaster Management Framework Document was prepared.

In 2015, while in one side Turkey Disaster Strategy Document is 
completed, on the other side in the Japan- Sendai conference 
where world disaster strategy document is created, Turkey which is 
represented with most participants among European countries, 
contributed greatly to the conference with over 40 presentations. 
Our country made a great impression with especially  leading 
position in "School Safety". On Sendai Disaster and Risk Reduction 
Framework Document in which 2015-2030 world disaster strategy 
is determined, a special importance is given to the traditional 
methods local people implemented for thousands of years in 
disaster response; the special theme of October 13th International 
Day for Disaster Risk Reduction for this year has become 
"Knowledge for Life" that will focus on use of local and traditional 
methods. 
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Rawda Nur Cuma:
‘’Türkiye’ye yeni bir başlangıç umut için geldik’’

Récemment, Gadro commencé à dire ses amis qu’il avait l’intention 

Nations average is o ered

I N T E R V I E W 

ÜLKESİNDEKİ İÇ SAVAŞTAN KAÇARAK AİLESİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’YE SIĞINARAK AFET
VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI(AFAD) HATAY YAYLADAĞI ÇADIRKENTİ’NDE
YAŞAMAYA BAŞLAYAN RAWDA NUR CUMA:
‘ ’BİZ SURİYELİ KARDEŞLERİNİZ EVİMİZDEN UZAKTA SANKİ
EVİMİZDE GİBİYİZ’ ’

Ben Rawda Nur Cuma. Suriyeliyim. 10.07.1995’te 
Suriye’nin İdip şehrinde doğdum.

Ben Türkiye’ye gelmeden önce fen bölümünde lise 
son öğrencisiydim ve en büyük hayalim doktor 
olmaktı.

Suriye’de hiç hesapta olmayan bir savaş başladı. Bu
savaş başladıktan 1 yıl sonra askerler okuluma
girmeye başladılar. 2-3 tane arkadaşımı gözümün
önünde öldürdüler. Suriye’de güneş artık umutla
doğmuyordu, insanların, benim geleceğimizi
yarınlarımızı aydınlatmak için doğmuyordu. Savaş her
şeyi değiştirdi. Türkiye’ye çıkmak zorunda kaldık. 2011 
yılının sonunda Türkiye’ye giriş yaptım. Babam ve
ailemle birlikte yürüyerek gece saat 3’te Suriye’den
çıktık. 3.5 saat yolda geçirdik. Ondan sonra Türkiye

I am Rawda Nur Cuma. I am from Syria. I was born in İdlip Syria on 
10.07.1995.

I was a senior high school student in science division before 
coming to Turkey and my biggest dream was to be a doctor.

There was a war uncalculated, started in Syria. 1 year after this war
started soldiers started to come into my school. They killed 2-3 of 
my friends in front of my eyes. The sun was not shining with hope 
in Syria, it was not rising to brighten people's, my future. The war 
changed everything. We were forced to get to Turkey. At the end
of 2011 I entered Turkey. We exited Syria at 3 am, walking with my
father and family. We spent 3.5 hours on the road. Then we
reached Turkey border. Turkish soldiers and Turkish police take us
with them to the AFAD Hatay Yayladağı Tent Town.Thus we came
to Turkey for a new beginning, for hope.

RUNNING AWAY FROM THE CIVIL WAR IN HER COUNTRY AND TAKING REFUGE IN TURKEY WITH HER
FAMILY AND STARTED TO LIVE IN HATAY YAYLADAĞI TENT TOWN OF DISASTER AND EMERGENCY
MANAGEMENT PRESIDENCY (AFAD), RAWDA NUR CUMA:

"WE, YOUR SYRIAN SIBLINGS, ARE LIKE HOME, AWAY FROM OUR HOMES"

Türkiye’ye gelmeden önce Suriye’de neler
yapıyordun?

Türkiye’ye gel iş in nası l  gerçekleşti?
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Can you talk about the living conditions of the Syrian citizens 

that are hosted in the sheltering facilities built by Turkey for our 

Syrian guests?

Through the development of a highly e ent and integrated 

system in the sheltering facilities, in all the camps in Turkey, 

contrary to other countries, a life quality that is quite above 

the United Nations standards is o ered. Our educational 

activities in our sheltering facilities are o ered in coordination 

ŞANLIURFA PROVINCIAL DISASTER AND EMERGENCY DIRECTOR MAHMUT SÖNMEZ 
SAYS THAT THERE ARE 5 SHELTERING FACILITIES IN ŞANLIURFA, OF WHICH 4 ARE TENT 
CITIES AND ONE A CONTAINER CITY. STATING THAT WHILE THE SYRIAN GUESTS ARE 
SUPPORTED IN THEIR ADAPTATION TO THE SOCIAL LIFE WITHIN THE SHELTERING 
FACILITY AND IN THEIR ACQUISITION OF VOCATIONAL SKILLS, SÖNMEZ ADDS, “VARIOUS 
GAME ACTIVITIES ARE ORGANIZED SO THAT THE CHILDREN CAN OVERCOME THE 
TRAUMA OF WAR.”

‘’Türkiye’ye yeni bir başlangıç, umut için geldik’’

In all the camps in Turkey a life quality that is quite above the United 
Nations average is o ered

I N T E R V I E W

Röportaj

ÜLKESİNDEKİ İÇ SAVAŞTAN KAÇARAK AİLESİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’YE SIĞINARAK AFET
VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI(AFAD) HATAY YAYLADAĞI ÇADIRKENTİ’NDE
YAŞAMAYA BAŞLAYAN RAWDA NUR CUMA:
‘ ’BİZ SURİYELİ  KARDEŞLERİNİZ EVİMİZDEN UZAKTA SANKİ
EVİMİZDE GİBİYİZ’ ’

Ben Rawda Nur Cuma. Suriyeliyim. 10.07.1995’te
Suriye’nin İdip şehrinde doğdum.

Ben Türkiye’ye gelmeden önce fen bölümünde lise
son öğrencisiydim ve en büyük hayalim doktor
olmaktı.

Suriye’de hiç hesapta olmayan bir savaş başladı. Bu
savaş başladıktan 1 yıl sonra askerler okuluma
girmeye başladılar. 2-3 tane arkadaşımı gözümün
önünde öldürdüler. Suriye’de güneş artık umutla
doğmuyordu, insanların, benim geleceğimizi
yarınlarımızı aydınlatmak için doğmuyordu. Savaş her
şeyi değiştirdi. Türkiye’ye çıkmak zorunda kaldık. 2011
yılının sonunda Türkiye’ye giriş yaptım. Babam ve
ailemle birlikte yürüyerek gece saat 3’te Suriye’den
çıktık. 3.5 saat yolda geçirdik. Ondan sonra Türkiye
sınırlarına ulaştık. Türk askerleri ve Türk polisleri

Rawda Nur Cuma:

Biraz kendinden bahsedebil ir misin?

‘’Türkiye’ye yeni bir başlangıç, umut için geldik’’

Syrian Girl Running Away from the War in Her Country
and Taking Refuge in Turkey:
"We came to Turkey for a new beginning, for hope"

 Röportaj

Ülkesindeki Savaştan Kaçarak
Türkiye’ye Sığınan Suriyeli Kız:

C a n  y o u t a l k  a b o u t y o u r s e l f  a  l i t t l e ?

W h a t  w e r e  y o u  d o i n g  i n  S y r i a  b e f o r e
c o m i n g  t o  T u r k e y ?

H o w  d i d  y o u  c o m e  t o  T u r k e y ?
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Rawda Nur Cuma:
‘’Türkiye’ye yeni bir başlangıç umut için geldik’’

Récemment, Gadro commencé à dire ses amis qu’il avait l’intention 

Nations average is o ered

I N T E R V I E W 
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‘ ’BİZ SURİYELİ  KARDEŞLERİNİZ EVİMİZDEN UZAKTA SANKİ 
EVİMİZDE GİBİYİZ’ ’

Ben Rawda Nur Cuma. Suriyeliyim. 10.07.1995’te 
Suriye’nin İdip şehrinde doğdum.

Ben Türkiye’ye gelmeden önce  fen bölümünde lise 
son öğrencisiydim ve en büyük hayalim doktor 
olmaktı.

Suriye’de hiç hesapta olmayan bir savaş başladı. Bu 
savaş başladıktan 1 yıl sonra askerler okuluma 
girmeye başladılar. 2-3 tane arkadaşımı gözümün 
önünde öldürdüler. Suriye’de güneş artık umutla 
doğmuyordu, insanların, benim geleceğimizi 
yarınlarımızı aydınlatmak için doğmuyordu. Savaş her 
şeyi değiştirdi. Türkiye’ye çıkmak zorunda kaldık. 2011 
yılının sonunda Türkiye’ye giriş yaptım. Babam ve 
ailemle birlikte yürüyerek gece saat 3’te Suriye’den 
çıktık. 3.5 saat yolda geçirdik. Ondan sonra Türkiye 

I am Rawda Nur Cuma. I am from Syria. I was born in İdlip Syria on 
10.07.1995.

I was a senior high school student in science division before 
coming to Turkey and my biggest dream was to be a doctor.

There was a war uncalculated, started in Syria. 1 year after this war 
started soldiers started to come into my school. They killed 2-3 of 
my friends in front of my eyes. The sun was not shining with hope 
in Syria, it was not rising to brighten people's, my future. The war 
changed everything. We were forced to get to Turkey. At the end 
of 2011 I entered Turkey. We exited Syria at 3 am, walking with my 
father and family. We spent 3.5 hours on the road. Then we 
reached Turkey border. Turkish soldiers and Turkish police take us 
with them to the AFAD Hatay Yayladağı Tent Town.Thus we came 
to Turkey for a new beginning, for hope. 

RUNNING AWAY FROM THE CIVIL WAR IN HER COUNTRY AND TAKING REFUGE IN TURKEY WITH HER 
FAMILY AND STARTED TO LIVE IN HATAY YAYLADAĞI TENT TOWN OF DISASTER AND EMERGENCY 
MANAGEMENT PRESIDENCY (AFAD), RAWDA NUR CUMA:

"WE, YOUR SYRIAN SIBLINGS, ARE LIKE HOME, AWAY FROM OUR HOMES" 

Türkiye’ye gelmeden önce Suriye’de neler  
yapıyordun?

Türkiye’ye gel iş in nası l  gerçekleşti?
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Can you talk about the living conditions of the Syrian citizens 

that are hosted in the sheltering facilities built by Turkey for our 

Syrian guests?

Through the development of a highly e ent and integrated 

system in the sheltering facilities, in all the camps in Turkey, 

contrary to other countries, a life quality that is quite above 

the United Nations standards is o ered. Our educational 

activities in our sheltering facilities are o ered in coordination 

ŞANLIURFA PROVINCIAL DISASTER AND EMERGENCY DIRECTOR MAHMUT SÖNMEZ 
SAYS THAT THERE ARE 5 SHELTERING FACILITIES IN ŞANLIURFA, OF WHICH 4 ARE TENT 
CITIES AND ONE A CONTAINER CITY. STATING THAT WHILE THE SYRIAN GUESTS ARE 
SUPPORTED IN THEIR ADAPTATION TO THE SOCIAL LIFE WITHIN THE SHELTERING 
FACILITY AND IN THEIR ACQUISITION OF VOCATIONAL SKILLS, SÖNMEZ ADDS, “VARIOUS 
GAME ACTIVITIES ARE ORGANIZED SO THAT THE CHILDREN CAN OVERCOME THE 
TRAUMA OF WAR.”

‘’Türkiye’ye yeni bir başlangıç, umut için geldik’’

In all the camps in Turkey a life quality that is quite above the United 
Nations average is o ered

I N T E R V I E W

Röportaj

ÜLKESİNDEKİ İÇ SAVAŞTAN KAÇARAK AİLESİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’YE SIĞINARAK AFET
VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI(AFAD) HATAY YAYLADAĞI ÇADIRKENTİ’NDE
YAŞAMAYA BAŞLAYAN RAWDA NUR CUMA:
‘ ’BİZ SURİYELİ  KARDEŞLERİNİZ EVİMİZDEN UZAKTA SANKİ
EVİMİZDE GİBİYİZ’ ’

Ben Rawda Nur Cuma. Suriyeliyim. 10.07.1995’te
Suriye’nin İdip şehrinde doğdum.

Ben Türkiye’ye gelmeden önce fen bölümünde lise
son öğrencisiydim ve en büyük hayalim doktor
olmaktı.

Suriye’de hiç hesapta olmayan bir savaş başladı. Bu
savaş başladıktan 1 yıl sonra askerler okuluma
girmeye başladılar. 2-3 tane arkadaşımı gözümün
önünde öldürdüler. Suriye’de güneş artık umutla
doğmuyordu, insanların, benim geleceğimizi
yarınlarımızı aydınlatmak için doğmuyordu. Savaş her
şeyi değiştirdi. Türkiye’ye çıkmak zorunda kaldık. 2011
yılının sonunda Türkiye’ye giriş yaptım. Babam ve
ailemle birlikte yürüyerek gece saat 3’te Suriye’den
çıktık. 3.5 saat yolda geçirdik. Ondan sonra Türkiye
sınırlarına ulaştık. Türk askerleri ve Türk polisleri

Rawda Nur Cuma:

Biraz kendinden bahsedebil ir  misin?

‘’Türkiye’ye yeni bir başlangıç, umut için geldik’’

Syrian Girl Running Away from the War in Her Country
and Taking Refuge in Turkey:
"We came to Turkey for a new beginning, for hope"

 Röportaj

Ülkesindeki Savaştan Kaçarak
Türkiye’ye Sığınan Suriyeli Kız:

C a n  y o u  t a l k  a b o u t  y o u r s e l f  a  l i t t l e ?

W h a t  w e r e  y o u  d o i n g  i n  S y r i a  b e f o r e  
c o m i n g  t o  T u r k e y ?

H o w  d i d  y o u  c o m e  t o  T u r k e y ?
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Türkiye’ye gelmeden önce di l imizi  bi l iyor muydun?

Peki  di l imizi  nası l  öğrendin?

sınırlarına ulaştık. Türk askerleri ve Türk polisleri bizleri 
aralarına alıp AFAD Hatay Yayladığı Çadırkenti’ne getirdiler. 
Böylece Türkiye’ye geldik yeni bir başlangıç, umut için.

Ben Türkiye’ye gelmeden önce ne Türkçe biliyordum ne de 
Türkiye’yi seviyordum. Türkçeyi sevmiyordum. Türkleri de 
sevmiyordum. Çünkü bizim tarih kitaplarımızda Türkler 
Osmanlılar olarak bize öğretiliyorlardı. Ama Osmanlı ne 
demekti? Osmanlılar kötüler, iftiracılar bizim topraklarımızı 
aldılar. Atalarımızı öldüren Osmanlılar. O yüzden ne Türk dilini 
severdim ne de Türkiye’yi severdim. İkisinden de nefret 
ederdim. 

Türkiye’ye geldikten sonra AFAD Hatay Yayladağı 
Çadırkenti’nde kaldım. Orada öğrencilerin Türkçe kursuna 
gittiklerini gördüm.  AFAD ve Türkiye Cumhuriyeti o kampta 
Türkçe kursları açmıştı. Bende o kurslara katılmaya başladım. 2 
ay sonra bir sınav oldu. O sınavdaki öğrenciler 1 sene, 8 ay işte 
14 ay gibi sürelerde eğitim görmüşlerdi. Ama ben sadece 2 ay 
kurs gördüm ve sınava katılmak istedim. Hocadan izin istedim. 
O da tamam dedi ve ben sınava katıldım.  Sınav birincisi olarak 
bitirdim. Bu şekilde Türkçeyi öğrenmiş oldum.

Kampta yaşarken neler  hissett in?

Kampa ilk geldiğimde hiç sevmedim. Her şey çok yabancı geldi. 
Çok kötü bir yerde olduğumuzu düşünüyordum. Babama ben 
burada kalamam demeye başladım. Çok kötü hissediyordum. 
Kamplar kötü değildi ve kesinlikle kötü muamele görmedim, 
tek özlemim eski hayatımdı. Ülkemde olmayabilirim, şehrimde, 
evimde, okulumda da olmayabilirim ama hayata dair her zaman 
umudum vardı.

Önceden Türkiye’yi sevmiyordum. Buraya geldiğimizde sürekli 
ülkeme dönmeye çalışıyordum. Türkçeyi öğrendikten sonra 
Türkiye’nin ne kadar iyi olduğunu öğrendim. Suriye’deyken ne 
kadar yalan bir eğitim aldığımı fark ettim. Çevremdeki tüm 
yalanlar gerçeğe çıkmaya başladı. Daha farklı kitaplar okuma 
fırsatı buldum. Eskiden bildiğimi sandığım tarihi daha doğru 
kaynaklardan okuyup anlama fırsatı buldum.  Kendi ülkemin 
tarihine başka bir ülkenin penceresinden bakabilme fırsatı 
buldum. Tüm bunlar nedeniyle Türkçe öğrenebildiğim için 
kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkçeyi öğrenmeseydim 
Türkiye’yi ve Türklerin değerini bilmeyecektim. Ve ben siyaseti 
seçip bu güzel hede�eri çizemeyecektim. Daha farklı 
hede�erim olup belki de tüm gerçekliklerden uzak bir hayat 
sürecektim. Ama Türkçeyi öğrendikten sonra her şey değişti. 
Artık okuyup siyasetçi olacağım, insanlık için çalışan bir 
siyasetçi olacağım demeye başladım. Tüm bunların hepsi 
Türkiye’ye geldikten sonra bende oluşmaya başlayan şeyler.

Siyaset bölümünde eğitimimi tamamlayacağım. Ben Arapça, 
Türkçe, İngilizce dillerini biliyorum ve kendi kendime 
İspanyolca öğreniyorum. Bundan sonra Almanca veya Rusça 
öğreneceğim. Türkiye’de yaşarken daha farklı eğitimlerle ilgile-
neceğim. Türkiye’de kendimi çok geliştirmek istiyorum. 
Türkiye’den aldığım eğitimlerle çok iyi bir siyasetçi olarak 
yetişmek istiyorum. Asıl hede�m Suriye’de Türkiye dostu bir 
siyasetçi olmak.

Geleceğe dair  planların neler?

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan i le  görüşmen 
nası l  gerçekleşti?  Neler  hissett in?

Üç yıldan beri onunla görüşmeyi çok istiyordum. Bir anda oldu. 
29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu için Cumhurbaşkanının özel 
davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gideceğimi 
söylediler. Çok mutlu oldum ve ağlamaya başladım. Çünkü 
hayalimin gerçek olacağına inanmaya başlamıştım. 

Ailem AFAD Kilis Öncüpınar Konteynerkenti’nde kalıyor. 
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde okuduğum için 
yurtta kalıyorum. Hafta sonları ailemin yanına gidiyorum. 

Şu anda nerede yaşıyorsun,  neler  yapıyorsun?

Peki  di l ini  bi lmediğin bir  ülkede yaşamak senin için zor 
oldu mu?

Pek zor olmadı. Çünkü ben Türkiye’ye ilk geldiğimde Türkçeyi 
öğrenmeye başladım ve Türkçeyi öğrenerek insanlarla 
konuşarak hayatımı geçirdim dille ilgili hiç zorluk çekmedim.

Türkiye’de yaşıyor olmanın sana ne gibi  etki ler i  oldu?

Çok etkisi oldu. Türkiye’ye geldikten sonra hayatımda her şey 
değişti. En başta Türkçeyi öğrendim. Sınıf birincisi oldum. 
Benim adım sadece Rawda idi. Adıma Türkiye’den bir hediye 
olarak Nur’u eklediler. Rawda Nur oldum.  Adım Rawda Nur 
olduktan sonra babama gittim. Eskiden doktor olmayı çok 
isterdim ama ben artık doktor olmak istemiyorum, siyasetçi 
olmak istiyorum dedim. Şimdi siyaset bölümü okuyorum. 

Before coming to Turkey, I neither knew Turkish nor liked Turkey. I 
did not like Turkish. I did not like Turks either. Because in our 
history books Turks are taught us as Ottomans. But what does 
Ottoman mean? Ottomans are bad, maligners, they took our land. 
The ones that killed our ancestors are Ottomans. Because of that I 
neither liked Turkish nor liked Turkey. I hated both.

After I came to Turkey, I stayed at AFAD Hatay Yayladağı Tent 
Town. I saw there that students are going to Turkish lessons. AFAD 
and Turkish Republic had opened Turkish lessons in that camp. I 
also started to attend those courses. 2 months later there was an 
examination. The students in that exam were trained for periods 
like 1 year, 8 months, 14 months and so. But I was in lessons for 2 
months and I wanted to enter the exam. I requested permission 
from the teacher. Teacher said yes and I participated in the exam. I 
completed the exam in �rst place. Thus I learned Turkish.

I did not like it when I �rst came to the camp. Everything was so 
foreign. I thought we were in a very bad place. I started to tell my 
father that I would not stay there. I felt terrible. Camps were not 
bad and I was never treated badly, my only longing was my old life. 
I may not be in my country, my city, my home or my school but I 
always have hope in life.

Not really. Because when I �rst came to Turkey I started to learn 
Turkish and I spent my time by learning Turkish, speaking to 
people, I did not have any hardship about language.

My family lives in AFAD Kilis Öncüpınar Container Town. 
I live in dormitory as I study in Gaziantep Hasan Kalyoncu 
University. I travel to my family in the weekends. 

A lot. Everything in my life changed after I came to 
Turkey. First of all I learned Turkish. I became top of the 
class. My name was only Rawda. They added to my name 
as a gift from Turkey, Nur. I became Rawda Nur. After my 
name became Rawda Nur, I went by my father. I said that 
I wanted very much to be doctor before but now I do not 
want to be a doctor anymore, I want to be a politician. I 
am now studying in politics department.

I did not like Turkey before. When we have arrived here I 
constantly tried to go back to my country. After I learned 
Turkish, I realized that I was getting a wrongful education 
in Syria. All the lies around me began to come to light. I 
had chance to read di�erent books. I found the chance to 
read and understand history which I thought I knew, 
from more reliable sources. I found the chance to see mu 
own country's history from another country's perspec-
tive. Because of all these I feel myself lucky to be able to 
learn Turkish. I would not know the value of Turks and 
Turkey if I had not learned Turkish. And I could not have 
chosen politics, would not be able to have these beauti-
ful goals. I might have had di�erent goals and lead a life 
away from the truth. But everything has changed after 
I learned Turkish. Now, I will study and be a politician, 
I started to say that I will be a politician working for 
humanity. These are all things that began to grow in me 
after I arrived in Turkey. 

I will complete my study in politics department. I know 
Arabic, Turkish, English and I am learning Spanish on my 
own. After this, I will learn German or Russian. I will be 
interested in di�erent educations while I live in Turkey. I 
want to improve myself more in Turkey. I want to 
become a great politician with the education I receive in 
Turkey. My main goal is to be a friend of Turkey politician 
in Syria.

I wanted to see him for three years. It happened sudden-
ly. They told me that I will be going to Presidency Social 
Complex on October 29th Republic Reception as private 
guest of the president. I was very happy and I started to 
cry. Because I believed that my dream will come true.

D i d  y o u  k n o w  o u r  l a n g u a g e  b e f o r e  c o m i n g  t o  
T u r k e y ?

T h e n  h o w  y o u  l e a r n e d  o u r  l a n g u a g e ?

W h a t  d i d  y o u  f e e l  w h i l e  l i v i n g  i n  t h e  c a m p ?

W a s  i t  h a r d  f o r  y o u  t o  l i v e  i n  a  c o u n t r y  t h a t  
y o u  d i d  n o t  k n o w  t h e  l a n g u a g e  o f ?

W h e r e  a r e  y o u  l i v i n g  n o w ,  w h a t  a r e  y o u
d o i n g ?

H o w  d i d  l i v i n g  i n  T u r k e y  a � e c t e d  y o u ?

W h a t  a r e  y o u r  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e ?

H o w  d i d  y o u r  m e e t i n g  w i t h  P r e s i d e n t  
R e c e p  T a y y i p  E r d o ğ a n  h a p p e n e d ?  W h a t  
d i d  y o u  f e e l ?
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Türkiye’ye gelmeden önce di l imizi  bi l iyor muydun?

Peki  di l imizi  nası l  öğrendin?

sınırlarına ulaştık. Türk askerleri ve Türk polisleri bizleri 
aralarına alıp AFAD Hatay Yayladığı Çadırkenti’ne getirdiler. 
Böylece Türkiye’ye geldik yeni bir başlangıç, umut için.

Ben Türkiye’ye gelmeden önce ne Türkçe biliyordum ne de 
Türkiye’yi seviyordum. Türkçeyi sevmiyordum. Türkleri de 
sevmiyordum. Çünkü bizim tarih kitaplarımızda Türkler 
Osmanlılar olarak bize öğretiliyorlardı. Ama Osmanlı ne 
demekti? Osmanlılar kötüler, iftiracılar bizim topraklarımızı 
aldılar. Atalarımızı öldüren Osmanlılar. O yüzden ne Türk dilini 
severdim ne de Türkiye’yi severdim. İkisinden de nefret 
ederdim. 

Türkiye’ye geldikten sonra AFAD Hatay Yayladağı 
Çadırkenti’nde kaldım. Orada öğrencilerin Türkçe kursuna 
gittiklerini gördüm.  AFAD ve Türkiye Cumhuriyeti o kampta 
Türkçe kursları açmıştı. Bende o kurslara katılmaya başladım. 2 
ay sonra bir sınav oldu. O sınavdaki öğrenciler 1 sene, 8 ay işte 
14 ay gibi sürelerde eğitim görmüşlerdi. Ama ben sadece 2 ay 
kurs gördüm ve sınava katılmak istedim. Hocadan izin istedim. 
O da tamam dedi ve ben sınava katıldım.  Sınav birincisi olarak 
bitirdim. Bu şekilde Türkçeyi öğrenmiş oldum.

Kampta yaşarken neler  hissett in?

Kampa ilk geldiğimde hiç sevmedim. Her şey çok yabancı geldi. 
Çok kötü bir yerde olduğumuzu düşünüyordum. Babama ben 
burada kalamam demeye başladım. Çok kötü hissediyordum. 
Kamplar kötü değildi ve kesinlikle kötü muamele görmedim, 
tek özlemim eski hayatımdı. Ülkemde olmayabilirim, şehrimde, 
evimde, okulumda da olmayabilirim ama hayata dair her zaman 
umudum vardı.

Önceden Türkiye’yi sevmiyordum. Buraya geldiğimizde sürekli 
ülkeme dönmeye çalışıyordum. Türkçeyi öğrendikten sonra 
Türkiye’nin ne kadar iyi olduğunu öğrendim. Suriye’deyken ne 
kadar yalan bir eğitim aldığımı fark ettim. Çevremdeki tüm 
yalanlar gerçeğe çıkmaya başladı. Daha farklı kitaplar okuma 
fırsatı buldum. Eskiden bildiğimi sandığım tarihi daha doğru 
kaynaklardan okuyup anlama fırsatı buldum.  Kendi ülkemin 
tarihine başka bir ülkenin penceresinden bakabilme fırsatı 
buldum. Tüm bunlar nedeniyle Türkçe öğrenebildiğim için 
kendimi çok şanslı hissediyorum. Türkçeyi öğrenmeseydim 
Türkiye’yi ve Türklerin değerini bilmeyecektim. Ve ben siyaseti 
seçip bu güzel hede�eri çizemeyecektim. Daha farklı 
hede�erim olup belki de tüm gerçekliklerden uzak bir hayat 
sürecektim. Ama Türkçeyi öğrendikten sonra her şey değişti. 
Artık okuyup siyasetçi olacağım, insanlık için çalışan bir 
siyasetçi olacağım demeye başladım. Tüm bunların hepsi 
Türkiye’ye geldikten sonra bende oluşmaya başlayan şeyler.

Siyaset bölümünde eğitimimi tamamlayacağım. Ben Arapça, 
Türkçe, İngilizce dillerini biliyorum ve kendi kendime 
İspanyolca öğreniyorum. Bundan sonra Almanca veya Rusça 
öğreneceğim. Türkiye’de yaşarken daha farklı eğitimlerle ilgile-
neceğim. Türkiye’de kendimi çok geliştirmek istiyorum. 
Türkiye’den aldığım eğitimlerle çok iyi bir siyasetçi olarak 
yetişmek istiyorum. Asıl hede�m Suriye’de Türkiye dostu bir 
siyasetçi olmak.

Geleceğe dair  planların neler?

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan i le  görüşmen 
nası l  gerçekleşti?  Neler  hissett in?

Üç yıldan beri onunla görüşmeyi çok istiyordum. Bir anda oldu. 
29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu için Cumhurbaşkanının özel 
davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gideceğimi 
söylediler. Çok mutlu oldum ve ağlamaya başladım. Çünkü 
hayalimin gerçek olacağına inanmaya başlamıştım. 

Ailem AFAD Kilis Öncüpınar Konteynerkenti’nde kalıyor. 
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde okuduğum için 
yurtta kalıyorum. Hafta sonları ailemin yanına gidiyorum. 

Şu anda nerede yaşıyorsun,  neler  yapıyorsun?

Peki  di l ini  bi lmediğin bir  ülkede yaşamak senin için zor 
oldu mu?

Pek zor olmadı. Çünkü ben Türkiye’ye ilk geldiğimde Türkçeyi 
öğrenmeye başladım ve Türkçeyi öğrenerek insanlarla 
konuşarak hayatımı geçirdim dille ilgili hiç zorluk çekmedim.

Türkiye’de yaşıyor olmanın sana ne gibi  etki ler i  oldu?

Çok etkisi oldu. Türkiye’ye geldikten sonra hayatımda her şey 
değişti. En başta Türkçeyi öğrendim. Sınıf birincisi oldum. 
Benim adım sadece Rawda idi. Adıma Türkiye’den bir hediye 
olarak Nur’u eklediler. Rawda Nur oldum.  Adım Rawda Nur 
olduktan sonra babama gittim. Eskiden doktor olmayı çok 
isterdim ama ben artık doktor olmak istemiyorum, siyasetçi 
olmak istiyorum dedim. Şimdi siyaset bölümü okuyorum. 

Before coming to Turkey, I neither knew Turkish nor liked Turkey. I 
did not like Turkish. I did not like Turks either. Because in our 
history books Turks are taught us as Ottomans. But what does 
Ottoman mean? Ottomans are bad, maligners, they took our land. 
The ones that killed our ancestors are Ottomans. Because of that I 
neither liked Turkish nor liked Turkey. I hated both.

After I came to Turkey, I stayed at AFAD Hatay Yayladağı Tent 
Town. I saw there that students are going to Turkish lessons. AFAD 
and Turkish Republic had opened Turkish lessons in that camp. I 
also started to attend those courses. 2 months later there was an 
examination. The students in that exam were trained for periods 
like 1 year, 8 months, 14 months and so. But I was in lessons for 2 
months and I wanted to enter the exam. I requested permission 
from the teacher. Teacher said yes and I participated in the exam. I 
completed the exam in �rst place. Thus I learned Turkish.

I did not like it when I �rst came to the camp. Everything was so 
foreign. I thought we were in a very bad place. I started to tell my 
father that I would not stay there. I felt terrible. Camps were not 
bad and I was never treated badly, my only longing was my old life. 
I may not be in my country, my city, my home or my school but I 
always have hope in life.

Not really. Because when I �rst came to Turkey I started to learn 
Turkish and I spent my time by learning Turkish, speaking to 
people, I did not have any hardship about language.

My family lives in AFAD Kilis Öncüpınar Container Town. 
I live in dormitory as I study in Gaziantep Hasan Kalyoncu 
University. I travel to my family in the weekends. 

A lot. Everything in my life changed after I came to 
Turkey. First of all I learned Turkish. I became top of the 
class. My name was only Rawda. They added to my name 
as a gift from Turkey, Nur. I became Rawda Nur. After my 
name became Rawda Nur, I went by my father. I said that 
I wanted very much to be doctor before but now I do not 
want to be a doctor anymore, I want to be a politician. I 
am now studying in politics department.

I did not like Turkey before. When we have arrived here I 
constantly tried to go back to my country. After I learned 
Turkish, I realized that I was getting a wrongful education 
in Syria. All the lies around me began to come to light. I 
had chance to read di�erent books. I found the chance to 
read and understand history which I thought I knew, 
from more reliable sources. I found the chance to see mu 
own country's history from another country's perspec-
tive. Because of all these I feel myself lucky to be able to 
learn Turkish. I would not know the value of Turks and 
Turkey if I had not learned Turkish. And I could not have 
chosen politics, would not be able to have these beauti-
ful goals. I might have had di�erent goals and lead a life 
away from the truth. But everything has changed after 
I learned Turkish. Now, I will study and be a politician, 
I started to say that I will be a politician working for 
humanity. These are all things that began to grow in me 
after I arrived in Turkey. 

I will complete my study in politics department. I know 
Arabic, Turkish, English and I am learning Spanish on my 
own. After this, I will learn German or Russian. I will be 
interested in di�erent educations while I live in Turkey. I 
want to improve myself more in Turkey. I want to 
become a great politician with the education I receive in 
Turkey. My main goal is to be a friend of Turkey politician 
in Syria.

I wanted to see him for three years. It happened sudden-
ly. They told me that I will be going to Presidency Social 
Complex on October 29th Republic Reception as private 
guest of the president. I was very happy and I started to 
cry. Because I believed that my dream will come true.

D i d  y o u  k n o w  o u r  l a n g u a g e  b e f o r e  c o m i n g  t o  
T u r k e y ?

T h e n  h o w  y o u  l e a r n e d  o u r  l a n g u a g e ?

W h a t  d i d  y o u  f e e l  w h i l e  l i v i n g  i n  t h e  c a m p ?

W a s  i t  h a r d  f o r  y o u  t o  l i v e  i n  a  c o u n t r y  t h a t  
y o u  d i d  n o t  k n o w  t h e  l a n g u a g e  o f ?

W h e r e  a r e  y o u  l i v i n g  n o w ,  w h a t  a r e  y o u
d o i n g ?

H o w  d i d  l i v i n g  i n  T u r k e y  a � e c t e d  y o u ?

W h a t  a r e  y o u r  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e ?

H o w  d i d  y o u r  m e e t i n g  w i t h  P r e s i d e n t  
R e c e p  T a y y i p  E r d o ğ a n  h a p p e n e d ?  W h a t  
d i d  y o u  f e e l ?



50

R
Ö

P
O

R
T

A
J

/
  

 
IN

T
E

R
V

IE
W

Çok büyük hayallerimden biri gerçek oldu demek ki diğer 
hayallerim de gerçekleşme imkanım vardı diye düşündüm.
Çok sevindim. Çok yakınlardı, her şey çok samimiydi, bana bir 
baba gibi davrandı. Tüm dünya bizi istemezken o beni Cumhur-
başkanlığına davet etti. Oturup benimle sohbet etti çok sevin-
dim. Anladım ki ben bir insanım.  Onun için artık herkese insan 
olduğumu gösterebilirim. Bana daha fazla azim kattı, daha fazla 
cesaret, umut verdi. Anladım ki insan bir şeye inanır ve onu 
gönülden isterse gerçeğe dönüşüyormuş. 

Türkiye’de yaşamayı düşünmüyorum. Aslında Türkiye benim 
ikinci anavatanım. Çok seviyorum asla yaşamam demem. 
Suriye’ye gidip Türkiye’de aldığım eğitimler doğrultusunda adil 
ve Türkiye dostu bir siyaset yapmak istiyorum. Ama şimdilik 
kendimi geliştirmem gerek, doğruları öğrenmek istiyorum ve 
bu eğitimi kesinlikle Türkiye’den almak istiyorum. 

Her şey yoluna girdiğinde tekrar  kendi  ülkene dönmek 
ist iyor musun?

Senin durumunda olan sığınmacılara i letmek istediğin bir  
mesaj  var  mı?

Vazgeçmesinler. Hayatta hiçbir şeye boyun eğmesinler. Onlar 
kendi hede�erinin peşinden koşsunlar. Olmayacak diye bir şey 
yok. Biz başka ülkelere giden Suriyeli gençler, çok okumamız ve 
kendimizi geliştirmemiz lazım. Suriye’yi yeniden inşa edip 
kendi huzurumuzu güvenliğimizi sağlamak gerek. Ben savaş 
ortasında çocukluğumu yaşayamadım. Benim olan bedenime 
sığamaz oldum. Ama yaşayamadığım çocukluğumun değerini 
öğrendim. O yüzden Suriye’nin yeni çocuklarının mutlu, iyi bir 
çocukluk geçirebilmeleri için benim çalışmam lazım ve ben 
deyince yaklaşık altı milyonu temsil ediyorum. Bu yüzden 
onların hede�erinden vazgeçmemelerini çok istiyorum.

Son olarak Arap ülkelerine sesleniyorum ve diyorum ki ben 
onlardan utanıyorum. Çünkü onlar biz küçükken okullarımızda 
Arap medeniyetinin büyüklüğünü öğretiyorlardı. Ama maalesef 
ki savaş çıkıp zor durumda kalınca kapılarını bizim yüzümüze 
kapattılar. Hiçbiri kapılarını açmadılar bize. Araplık, Müslüman-
lık bu değil. Bizleri Türklere karşı düşman gibi yetiştirdiler ancak 
tüm dünyada bize kapılarını açan tek ülke Türkiye’dir.

I thought that one of my biggest dreams came true so that my 
other dreams can be realized too. I was very happy. They were very 
close, everything was very sincere, he treated me like a father. 
When whole world was rejecting us he invited me to his palace. He 
sat down and chat with me, I was very glad. I realized that I am a 
human. Thus I can show everyone that I am a human. He added to 
my determination, gave me more courage and hope. I understand 
that if a person believes in something and desires it from the heart, 
it becomes real. 

I do not think to live in Turkey. In fact Turkey is my second home-
land. I like it very much, I would not say I will never live here. I want 
to go back to Syria and conduct just and Turkey friendly politics in 
accordance with the education I received in Turkey. But for now I 
need to improve myself, I want to learn the truth and I would like to 
receive this education absolutely from Turkey.

Do not give up. Never submit to anything in life. Follow your own 
goals. There is nothing that will not happen. We, Syrian youth in 
other countries, should read a lot and improve ourselves. We need 
to rebuild Syria and establish our own security and peace. I could 
not live my childhood in the middle of the war. But I learned the 
value of my childhood that I could not live. Thus, I need to work for 
new children of Syria to spend a happy, good childhood and I 
mean nearly six million when I say I. For this reason I really want 
them to stay true to their goals

Finally, I call out to Arab countries and I say that I am ashamed of 
them. Because they thought us the greatness of Arab civilization in 
schools when we were young. However, unfortunately, when the 
war broke and they lived hardship then they closed their gates to 
our faces. None of them opened their doors to us. Being Arab is not 
being Muslim. They raised us as enemies to Turks but The only 
country in whole world that opened its doors to us is Turkey.

"Biz Suriyeli kardesleriniz, 

Evimizden çok uzakta sanki evimizde gibiyiz

Savasın mermisinden kaçtık

Zalimin zulmünden sizlere sıgındık

Kapılarınızı bizlere açtınız

Sofranızı bizimle paylastınız

Biz Suriyeli kardesleriniz,

Evimizden çok uzakta sanki evimizde gibiyiz

Dostlugunuz yardımlarınız bize ilaç

Dualarınıza hepimiz muhtaç

Türk Suriyeli birdir kardas

Kur'an'dır bize yoldas

Biz Suriyeli kardesleriniz,

Evimizden çok uzakta sanki evimizde gibiyiz

Kardesliktir ayakta bizi tutan

Verelim el ele daha mutlu günlere

Biz hepimiz mütesekkiriz sizlere

Türk Suriyeli kardes gönülden gönüle

Biz Suriyeli kardesleriniz,

Evimizden çok uzakta sanki evimizde gibiyiz

RAWDA NUR CUMA

RAWDA NUR’UN 
CUMHURBAŞKANI 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A 
HEDİYE ETTİĞİ KARDEŞLİK ŞİİRİ
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D o  y o u  w a n t  t o  g o  b a c k  t o  y o u r  c o u n t r y  
w h e n  e v e r y t h i n g  s e t t l e d ?

I s  t h e r e  a  m e s s a g e  y o u  w o u l d  l i k e  
t o  s e n d  t o  r e f u g e e s  i n  s i m i l a r  
c o n d i t i o n s  t o  y o u ?
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Çok büyük hayallerimden biri gerçek oldu demek ki diğer 
hayallerim de gerçekleşme imkanım vardı diye düşündüm.
Çok sevindim. Çok yakınlardı, her şey çok samimiydi, bana bir 
baba gibi davrandı. Tüm dünya bizi istemezken o beni Cumhur-
başkanlığına davet etti. Oturup benimle sohbet etti çok sevin-
dim. Anladım ki ben bir insanım.  Onun için artık herkese insan 
olduğumu gösterebilirim. Bana daha fazla azim kattı, daha fazla 
cesaret, umut verdi. Anladım ki insan bir şeye inanır ve onu 
gönülden isterse gerçeğe dönüşüyormuş. 

Türkiye’de yaşamayı düşünmüyorum. Aslında Türkiye benim 
ikinci anavatanım. Çok seviyorum asla yaşamam demem. 
Suriye’ye gidip Türkiye’de aldığım eğitimler doğrultusunda adil 
ve Türkiye dostu bir siyaset yapmak istiyorum. Ama şimdilik 
kendimi geliştirmem gerek, doğruları öğrenmek istiyorum ve 
bu eğitimi kesinlikle Türkiye’den almak istiyorum. 

Her şey yoluna girdiğinde tekrar  kendi  ülkene dönmek 
ist iyor musun?

Senin durumunda olan sığınmacılara i letmek istediğin bir  
mesaj  var  mı?

Vazgeçmesinler. Hayatta hiçbir şeye boyun eğmesinler. Onlar 
kendi hede�erinin peşinden koşsunlar. Olmayacak diye bir şey 
yok. Biz başka ülkelere giden Suriyeli gençler, çok okumamız ve 
kendimizi geliştirmemiz lazım. Suriye’yi yeniden inşa edip 
kendi huzurumuzu güvenliğimizi sağlamak gerek. Ben savaş 
ortasında çocukluğumu yaşayamadım. Benim olan bedenime 
sığamaz oldum. Ama yaşayamadığım çocukluğumun değerini 
öğrendim. O yüzden Suriye’nin yeni çocuklarının mutlu, iyi bir 
çocukluk geçirebilmeleri için benim çalışmam lazım ve ben 
deyince yaklaşık altı milyonu temsil ediyorum. Bu yüzden 
onların hede�erinden vazgeçmemelerini çok istiyorum.

Son olarak Arap ülkelerine sesleniyorum ve diyorum ki ben 
onlardan utanıyorum. Çünkü onlar biz küçükken okullarımızda 
Arap medeniyetinin büyüklüğünü öğretiyorlardı. Ama maalesef 
ki savaş çıkıp zor durumda kalınca kapılarını bizim yüzümüze 
kapattılar. Hiçbiri kapılarını açmadılar bize. Araplık, Müslüman-
lık bu değil. Bizleri Türklere karşı düşman gibi yetiştirdiler ancak 
tüm dünyada bize kapılarını açan tek ülke Türkiye’dir.

I thought that one of my biggest dreams came true so that my 
other dreams can be realized too. I was very happy. They were very 
close, everything was very sincere, he treated me like a father. 
When whole world was rejecting us he invited me to his palace. He 
sat down and chat with me, I was very glad. I realized that I am a 
human. Thus I can show everyone that I am a human. He added to 
my determination, gave me more courage and hope. I understand 
that if a person believes in something and desires it from the heart, 
it becomes real. 

I do not think to live in Turkey. In fact Turkey is my second home-
land. I like it very much, I would not say I will never live here. I want 
to go back to Syria and conduct just and Turkey friendly politics in 
accordance with the education I received in Turkey. But for now I 
need to improve myself, I want to learn the truth and I would like to 
receive this education absolutely from Turkey.

Do not give up. Never submit to anything in life. Follow your own 
goals. There is nothing that will not happen. We, Syrian youth in 
other countries, should read a lot and improve ourselves. We need 
to rebuild Syria and establish our own security and peace. I could 
not live my childhood in the middle of the war. But I learned the 
value of my childhood that I could not live. Thus, I need to work for 
new children of Syria to spend a happy, good childhood and I 
mean nearly six million when I say I. For this reason I really want 
them to stay true to their goals

Finally, I call out to Arab countries and I say that I am ashamed of 
them. Because they thought us the greatness of Arab civilization in 
schools when we were young. However, unfortunately, when the 
war broke and they lived hardship then they closed their gates to 
our faces. None of them opened their doors to us. Being Arab is not 
being Muslim. They raised us as enemies to Turks but The only 
country in whole world that opened its doors to us is Turkey.

"Biz Suriyeli kardesleriniz, 

Evimizden çok uzakta sanki evimizde gibiyiz

Savasın mermisinden kaçtık

Zalimin zulmünden sizlere sıgındık

Kapılarınızı bizlere açtınız

Sofranızı bizimle paylastınız

Biz Suriyeli kardesleriniz,

Evimizden çok uzakta sanki evimizde gibiyiz

Dostlugunuz yardımlarınız bize ilaç

Dualarınıza hepimiz muhtaç

Türk Suriyeli birdir kardas

Kur'an'dır bize yoldas

Biz Suriyeli kardesleriniz,

Evimizden çok uzakta sanki evimizde gibiyiz

Kardesliktir ayakta bizi tutan

Verelim el ele daha mutlu günlere

Biz hepimiz mütesekkiriz sizlere

Türk Suriyeli kardes gönülden gönüle

Biz Suriyeli kardesleriniz,

Evimizden çok uzakta sanki evimizde gibiyiz

RAWDA NUR CUMA

RAWDA NUR’UN 
CUMHURBAŞKANI 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A 
HEDİYE ETTİĞİ KARDEŞLİK ŞİİRİ
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t o  s e n d  t o  r e f u g e e s  i n  s i m i l a r  
c o n d i t i o n s  t o  y o u ?



 AFAD, iç karışıklık nedeniyle insani yardıma muhtaç durumda olan Yemen’e 
pirinç, toz şeker, un, domates salçası, süt tozu, makarna, ton balığı, sıvı 

yağdan oluşan ve her biri 22.5 kilo ağırlığında olan 2000 gıda kolisi göndere-
rek insani yardım desteğini sürdürüyor.

     Yemen’e 
Yardımlarımız 
Devam Ediyor

AFAD continues the humanitarian aid support to Yemen which is in need of 

22.5 kg and contain rice, powdered sugar, tomato paste, milk powder,

AFAD, Yemen’de yaşanan insani kriz kurbanlarının 
yaralarını sarmaya devam ediyor.

Aids to Yemen
Continue

AFAD continues to wrap the wounds of the victims of 
the humanitarian crisis in Yemen. 
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Yemen’deki İnsani Krize Seyirci Kalmadık

AFAD tarafından Yemen’e gönderilen 
insani yardım paketleri

Packages of humanitarian aid sent 
by AFAD to Yemen

Romalı coğrafyacılar tarafından “Arabia Felix” yani “Mutlu 
Arabistan” olarak adlandırılan Yemen, Arabistan 
Yarımadasının güneyinde yer almaktadır. Tarihte 2 kez 
Osmanlı Devleti hakimiyetine girmiş olup, Osmanlı 
Devleti’nin 1. Dünya Savaşında Yemen Cephesindeki 
mücadelesi bu cephede ölen Osmanlı askerleri için yazılan 
“Yemen Türküsü” ne konu olmuştur.  

Kerpiç mimarisi ile bilinen Tarihi Başkenti San’a şehri ile 
Tarihi Şibam ve Zabid şehirleri ile Arap Yarımadasının 350 
kilometre güneyinde yer alan adacıklardan oluşan Sokotra 
UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunmaktadır. Ayrıca 
Yemen’de özdeşleşen kahvenin ilk olarak bu ülkede 
üretildiği tahmin ediliyor. Yemen kahvesi tüm dünyada 
biliniyor ve tüketiliyor. 

Toprakları üzerinde birçok devlete ev sahipliği yapan Yemen 

son yıllarda iç karışıklıklar ve siyasi mücadelelerle anılıyor. 
Yemen’deki askeri operasyonlar ve yaşanan iç çatışmalar 
sonucu başta Aden, San’a, Hudeyde şehirlerinde oluşan 
insani kriz ve güvensizlik ortamı nedeniyle Yemen Halkı 
başta Cibuti, Etiyopya, Somali ve Sudan olmak üzere çeşitli 
ülkelere sığınmak zorunda kaldı.  

1.2 milyonu ülke içinde yerinden edilmiş durumda olan 
Yemen’de kalan halkın, %80’i insani yardıma ihtiyaç 
duymaktadır. Raporlarda Yemen’deki durumun giderek 
kötüleşmesi beklenmektedir. 

Yemen ile tarihi ve kültürel birçok ortak noktası olan ülkemiz 
son yıllarda iç karışıklıklar nedeniyle yaşanan insani krize 
seyirci kalmadı. AFAD, Cibuti üzerinden Yemen’e 2015 
yılının Mayıs ve Ağustos aylarında 2 insani yardım 
operasyonu gerçekleştirdi. 

Mayıs ayında yapılan operasyonda Cibuti’den temin edilen 
2200 gıda kolisi Yemen’in Aden Limanına gönderildi ve Aden 
Valiliği tarafından teslim alındı. 

AFAD Ekibi ayrıca Yemen’den kaçarak Cibuti’nin Obock 
bölgesine gelen sığınmacıların kaldığı El Merkezi kampını 
ziyaret ederek 200 gıda kolisi’ni ihtiyaç sahiplerine bizzat 
dağıttı. Dağıtım sırasında Obock Valisi ile görüşme imkanı 
bulan AFAD ekibi, Cibuti’deki Yemenliler ile ilgili bilgi aldı ve 
ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Hastalara Şifa Olduk 

Yine aynı operasyon kapsamında Türkiye’den temin edilen 6 
ton ilaç ve tıbbi malzeme Cibuti üzerinden Yemen’e 
gönderildi. 

Yardımın teslim töreninde konuşan Cibuti Sağlık Bakanı Dr 
Kassim Issack Osman, Türk Ekibinin kendisinden önce 
kampları ziyaret ettiğini belirterek; “Arap Ülkeleri dahil 
olmak üzere çok sayıda ülkeden yardım vaadi geliyor. Ancak 
sadece Türkiye somut adımlar atıyor” dedi. Gönderilen 
yardım sağlık taraması sonrasında hastalara peyderpey 
ulaştırılmak üzere Cibuti’de bulunan Peltier hastanesinin 
deposuna nakledildi.     

Cibuti Büyükelçisi Hasan Yavuz ve Cibuti’de insani yardım 
çalışmalarını sürdüren AFAD Ekibi, Cibuti Başbakanı 
Abdulkader Kamil Mohamed tarafından makamında kabul 
edildi. Kabulde Cibuti İçişleri Bakanı Sayın Omar Muhamed 
Bourhan da hazır bulundu. 
Ziyarette konuşan Cibuti Başbakanı Abdulkader Kamil 
Mohamed ülkelerinden kaçarak Cibuti’ye sığınan 
Yemenlilere yardıma ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Cibuti Başbakanı AFAD Ekibini
Makamında Kabul Etti

Yemen, named by Roman geographers as "Arabia Felix" meaning 
"Happy Arabia", is in the south of Arabia Peninsula. It has been 
under Ottoman State's domination 2 times in history, and The 
struggle Ottoman State has in Yemen front in World War 1 is 
subject to "Yemen Song" written for Ottoman soldiers died on this 
front.

With its historical capital San'a City known with its adobe architec-
ture and with historical cities Şibam and Zabid, Sokotra, formed of 
small islands placed 350 km south of Arabia Peninsula, is within the 
UNESCO World Heritage List. Also co�ee that is identi�ed with 
Yemen is thought to be produced �rst in this country. Yemen 
co�ee is known and consumed worldwide.

Yemen, where a lot of states had been hosted, is being remem-
bered with inner con�icts and political struggles in recent years. As 
a result of military operations and inner con�icts lived, Yemen 

citizens Yemen, were forced to run particularly from Aden, San'a, 
Hudeyde cities because of the humanitarian crisis and unsafely environ-
ment, to take refuge in various other countries, foremost Cİbuti, 
Etiyopya, Somali and Sudan. 

80% of the Yemen citizens of which 1.2 million is replaced within the 
country, is in need of humanitarian aid. It has been, in the reports, 
expected to get worse in Yemen.

Our country having historical and cultural common points with Yemen, 
did not stand by the recent inner con�icts caused humanitarian crisis. 
AFAD, conducted 2 humanitarian aid operations to Yemen in May and 
August of 2015  through Djibouti.

In the operation done in May, 2200 food packages sent from Djibouti to 
Aden port of Yemen and received by Aden Governorate. 

AFAD Team also, distributed 200 food packages to ones in need, visiting 
El Merkezi camp where refugees running from Yemen and arriving in 
Obock region of Djibouti, were residing. AFAD Team which had a 
chance to talk to the Obock Governor during the distribution, received 
information on Yemen people in Djibouti and identi�ed the needs 
onsite.

Again in the scope of the same operation, 6 tons of drugs and medical 
supplies provisioned from Turkey were sent to Yemen through Djibouti. 

Djibouti Health Minister Dr Kassim Issack Osman who gave a speech in 
the aid delivery ceremony, indicating that the Turkish team visited the 
camps before him; said that "Many claims to aid, including Arab 
countries. However only Turkey is taking solid steps." The aid sent is 
transferred to storage of Peltier hospital in Djibouti to be delivered to 
sick in portions after health inspections.

Djibouti Ambassador Hasan YAVUZ and AFAD Team continuing human-
itarian aid e�orts in Djibouti were accepted at his o�ce by 

We Are Not A Mere Spectator To Humanitarian Crisis In Yemen

W e  W e r e  C u r e  T o  T h e  S i c k  

D j i b o u t i  P r i m e  M i n i s t e r  A c c e p t e d  
T h e  A F A D  T e a m  I n  H i s  O � c e
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insani yardım paketleri
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We Are Not A Mere Spectator To Humanitarian Crisis In Yemen

W e  W e r e  C u r e  T o  T h e  S i c k

D j i b o u t i  P r i m e  M i n i s t e r  A c c e p t e d
T h e  A F A D  T e a m  I n  H i s  O � c e



O
D

A
K

 H
A

B
E

R
 /

 I
N

 F
O

C
U

S

56 29

O
D

A
K

 H
A

B
E

R
/

IN
F

O
C

U
S

geldiğini belirterek, bu durumdan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.    

Ziyarette konuşan Cibuti Büyükelçisi Hasan Yavuz, Türkiye 
ve Cibuti’nin tarihten gelen bir dostluğa sahip olduğunu 
belirterek “Yemen’e yaptığımız yardımlarda Cibuti Hükümeti 
bize her türlü desteği veriyor. Aynı zamanda hemen her gün 
Yemenliler dost ve güvenilir buldukları Cibuti’ye sığınıyor-
lar. Cibuti Hükümeti sığınmacılara kucak açıyor ve onlara en 
iyi şartları sağlamaya çalışıyor” dedi.

Yemen’de insani yardım ihtiyacının devam etmesi nedeniyle 
AFAD Başkanlık tarafından Ağustos ayında bir yardım 
operasyonu daha gerçekleştirildi. Bu operasyonda 
Cibuti’den temin edilen 2000 gıda kolisi Yemen’in Aden 
Limanına gönderildi ve Aden Valiliği tarafından teslim 
alındı.

Gıda kolilerinin Yemen’e gönderildiği törende konuşan 
Yemen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ve aynı zamanda 
Yemen İnsani Yardımlar Yüksek Komitesi Cibuti Temsilcisi 
olan Samira Hamis, Türkiye’nin Yemen’e sağladığı yardım-
ların Yemen’deki ihtiyaçların karşılanmasına önemli katkı 
sağladığını belirterek “Türkiye’nin Cibuti Büyükelçiliği ile 
çok yakın çalışıyoruz. AFAD Ekibi Türkiye’den gelerek 
yardımları bizzat koordine etti. Mayıs ayında yapılan yardım 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Birçok kişinin gıda ihtiyacı 
karşılandı. Gönderilen ilaçlar birçok hastaya şifa oldu. 
Destekleri nedeniyle Türkiye’ye minnettarız” dedi.      

Son dönemdeki insani yardımlar haricinde Yemen’e, 2013 
yılında AFAD koordinasyonunda 30 ton ağırlığındaki sahra 
hastanesi ve donanımı gönderilmişti.     

Türkiye’ye minnettarız
Djibouti Prime Minister Abdulkader Kamil MOHAMED. Djibouti Internal 
A�airs Minister Mr. Omar Muhamed Bourhan was also present at the 
meeting.

Djibouti Prime Minister Abdulkader Kamil Mohamed who spoke in the 
visit, stating that Turkish Republic was the �rst to come to aid of 
Yemeni people running from their country and taking refuge in Djibou-
ti, expressed his gratitude in this matter.

Djibouti Ambassador Hasan Yavuz who made a speech in the visit, 
stating that Turkey and Djibouity have a friendship coming through 
history, said that "Djibouti government gives us all the support in aids 
we deliver to Yemen. At the same time, Yemeni are taking refuge in 
Djibouti which they �nd friendly and safe every day. Djibouti Govern-
ment is with open arms to refugees and try to establish the best 
conditions to them."

As the humanitarian need continues in Yemen, another aid operation 
was conducted by AFAD presidency in August. In this operation 2000 
food packages provisioned from Djibouti sent to Aden port of Yemen 
and received by Aden Governorate.

Yemen Social Works and Labor Minister and also the Yemen Humani-
tarian Aids High Committee Djibouti Representative Samira Hamis who 
spoke in the ceremony in which food packages were sent to Yemen, 
stating that the aid that Turkey provided to Yemen has contributed 
greatly to the needs in Yemen, said that "We work closely with Turkey's 
Djibouti Embassy. AFAD Team coming from Turkey, personally coordi-
nated the aids. The aid given in May has been delivered to ones in need. 
Food needs of many people has been met. The drugs sent has been 
cure for many patients. We are grateful to Turkey for its support."

Besides the humanitarian aid in recent times, in 2013 there has been a 
30 tons �eld hospital and equipment sent to Yemen in coordination of 
AFAD.

‘UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle,
Yüreğir’de Suriyeli çocuklar için açılan geçici eğitim 

merkezinde Türkiye’ye övgü yağdırdı.’

W e  a r e  g r a t e f u l  t o  T u r k e y
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Djibouti Embassy. AFAD Team coming from Turkey, personally coordi-
nated the aids. The aid given in May has been delivered to ones in need. 
Food needs of many people has been met. The drugs sent has been 
cure for many patients. We are grateful to Turkey for its support."

Besides the humanitarian aid in recent times, in 2013 there has been a 
30 tons �eld hospital and equipment sent to Yemen in coordination of 
AFAD.

‘UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle,
Yüreğir’de Suriyeli çocuklar için açılan geçici eğitim 

merkezinde Türkiye’ye övgü yağdırdı.’

W e  a r e  g r a t e f u l  t o  T u r k e y
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There is new studies and plans created every passing day due to 
development of technology in the world and improved awareness 
of people about disasters. It has been seen that the plans made 
according to the present regulations in Turkey, cannot meet the 
needs exactly.

Making more detailed studies is considered regarding the worst 
case scenarios. In this scope, Turkey Disaster Response Plan has 
emerged as a result of 2 years work. Service group numbers are 
raised compared to the former plans and it is aimed that the plans 
work in more detail.

Current status will be known by doing sta�, equipment, resource 
analyses, strong and weak points will be identi�ed; with analyses 
made according to the scenarios, the methods needed to apply for 
increasing our capacity will be determined. 

Turkey Disaster Response Plan (TAMP) is to de�ne roles and 
responsibilities of service groups and coordination units who will 
be appointed in response e�orts of disaster and emergency 
situations, and to state the fundamental principles of pre-disaster, 
during disaster and after disaster response planning. TAMP, as a 
overarching plan showing how national and local sized disaster 
and emergency situation response e�orts will be conducted, is 
explaining the response organization system that is adjustable, 
re�exive and modular according to the type and size of possible 
disaster and emergency situations.

Turkey Disaster Response Plan (TAMP) is an example for using our 
country's national capacity, man power and resources for preven-
tion of disasters and emergency situations, and in cases that it 
cannot be prevented, reducing losses and damages that can be 
experienced to a possible minimum.

It will greatly reduce the damages to be experienced in a possible 

disaster by transmitting information about disasters and emergen-
cy situations to the public, and increasing the awareness and 
sensitivity of the public opinion on disasters and disaster prepara-
tion. 

Turkey Disaster Response Plan that is prepared by participation of 
public institutions and nongovernmental organizations in coordi-
nation of Prime Ministry AFAD, is a system to minimize the opera-
tion risks during a disaster. TAMP, with its integrated planning 
approach and modular structure, forms a response network 
consisting of public institutions, private sector, nongovernmental 
organizations and real persons who all will be participated in for 
e�cient response to disasters and emergency situations of all 
magnitudes and types that can be experienced in Turkey. Primary 
solution partners, working in coordination within Turkey Disaster 
Response Plan where cooperation is foremost in coordination of 
Prime Ministry AFAD, are; in central Internal A�airs Transportation 
Navigation and Communication, Health, Energy and Natural 
Resources, Environment and Urbanism, Family and Social Policies, 
Food Agriculture and Husbandry, Finance Ministries, and Turkish 
Red Crescent; in provinces in the scope of disaster response plan; in 
coordination of governorate province disaster and emergency 
situation directorships, �eld services of the same institutions. 

With TAMP, who will do what in disaster situation and how the 
response will be organized is determined already. According to 
quality of the service conducting response there are 28 service 
groups.

TAMP de�nes the tasks and responsibilities of service groups and 
coordination units which will be assigned in response e�orts to 
disaster and emergency situation like earthquake, �ood, landslide, 
avalanche, �re and industrial accidents, according to the �eld of 
expertise; states the fundamental principles of pre-disaster, during 
disaster and after disaster response planning.

Disaster Management and Decision Support System (AYDES) 
which is informatics infrastructure of TAMP, is a web based 
information system in which all institutions and organizations 
assigned in the response can perform request and resource 
management and providing faster coordination possibilities with 
its communication network and joint decision support mecha-
nisms.

Another element that supports TAMP is 22 Logistic Centers, estab-
lished across Turkey, for timely transportation of temporary 
sheltering materials needed to necessary locations in time of a 
disaster. A truck can be loaded and released from a Logistic Center 
within minutes, and materials can be monitored and controlled 
remotely.

To improve working of the system and public awareness, educa-
tion and drills are conducted in all levels in Turkey regularly.

T A M P :  P r e p a r a t i o n  t o  M i n u t e  
Z e r o  I n  D i s a s t e r s

Her geçen gün dünyada teknolojinin ilerlemesi ve insanların 
afet konusunda bilinçlenmesine bağlı olarak yeni çalışmalar 
ve planlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de de mevcut 
mevzuata göre yapılan planların günümüz ihtiyaçlarını tam 
karşılamadığı görülmüştür.

En kötü senaryo baz alınarak daha detaylı çalışmalar 
yapılması düşünülmüştür. Bu kapsamda Türkiye Afet 
Müdahale Planı 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Önceki planlara göre hizmet grubu sayıları 
artırılmış ve planların daha detaylı çalışılması hede�enmiştir. 
Personel, ekipman, kaynak analizi yapılarak mevcut 
durumumuz bilinecek, güçlü ve zayıf yönlerimiz tespit 
edilecek; senaryolara göre yapılan analizlerle de kapasitemizi 
geliştirmek için uygulanması gereken yöntemler tespit 
edilecektir.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), afet ve acil durumlara 
ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları 
ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları 
tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale 
planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. TAMP, ulusal 
ve yerel boyutta afet ve acil durumlarda müdahale 
çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan bir üst plan 
olarak muhtemel afet ve acil durumların türü ve ölçeğine 
göre uyarlanabilir, esnek ve modüler yapıya sahip müdahale 
organizasyon sistemini açıklamaktadır.

Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP), ülkemizin ulusal 
kapasitesinin, insan gücü ve kaynaklarının, afet ve acil 
durumların oluşmasını önlemek, önlenemediği hallerde de 
yaşanabilecek kayıp ve zararları mümkün olduğu kadar 
azaltmak için kullandığının bir örneğidir.

Afet ve acil durumlarla ilgili bilgilerin, haberlerin halka 
iletilmesi, kamuoyunun afet ve afet hazırlığı ile ilgili 
duyarlılığının ve bilincinin yükseltilmesini sağlayarak, olası 
bir afette yaşanacak zararları büyük oranda azaltacaktır.

Başbakanlık AFAD koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan Türkiye Afet 
Müdahale Planı afet sırasındaki operasyon risklerini en aza 
indirecek bir sistemdir. Entegre planlama yaklaşımı ve 
modüler yapısı ile TAMP, Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve 
ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev 
alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları 
ve gerçek kişileri kapsayan bir müdahale ağı oluşturuyor. 

Başbakanlık AFAD koordinasyonunda işbirliğin ön planda 
olduğu Türkiye Afet Müdahale Planında eşgüdüm halinde 
çalışan ana çözüm ortakları; merkezde İçişleri, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, 
Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık, Maliye bakanlıkları ile Türk Kızılayı; İllerde ise il 
afet müdahale planı kapsamında; valilik il afet ve acil durum 
müdürlükleri koordinasyonunda, aynı kurumların taşra 
teşkilatlarıdır.

TAMP ile herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı ve 
müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı 
şimdiden belirlenmiş durumda. Müdahalede yürütülen 
hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan 28 hizmet grubu 
bulunmaktadır.

TAMP; deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve endüstriyel 
kazalar gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak 
hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerini, görev 
ve sorumluluklarını uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde 
tanımlıyor, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale 
planlamasının temel prensiplerini belirliyor.

TAMP’ın bilişim altyapısı olan Afet Yönetimi ve Karar Destek 
Sistemi (AYDES), müdahalede görevli olan tüm kurum ve 
kuruluşların talep ve kaynak yönetimi yapabileceği, 
oluşturduğu iletişim ağı sayesinde ortak karar destek 
mekanizmaları ile daha hızlı koordinasyona imkân sağlayan 
web tabanlı bir bilgi sistemdir.

TAMP’ı destekleyen unsurlardan biri de afet anında ihtiyaç 
duyulacak geçici barınma malzemelerinin gerekli yerlere 
zamanında ulaşabilmesi için Türkiye çapında kurulan 22 
Lojistik Merkezdir. Lojistik Merkezlerden bir TIR dakikalar 
içinde yüklenerek yola çıkabiliyor, malzemeler uzaktan takip 
ve kontrol edilebiliyor.

Sistemin işlerliğini ve toplumsal farkındalığı arttırmak için 
tüm Türkiye’de düzenli olarak her seviyede eğitim ve 
tatbikatlar düzenlenmektedir.

TAMP: Afetlerde Sıfırıncı 
Dakikaya Hazırlık
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There is new studies and plans created every passing day due to 
development of technology in the world and improved awareness 
of people about disasters. It has been seen that the plans made 
according to the present regulations in Turkey, cannot meet the 
needs exactly.

Making more detailed studies is considered regarding the worst 
case scenarios. In this scope, Turkey Disaster Response Plan has 
emerged as a result of 2 years work. Service group numbers are 
raised compared to the former plans and it is aimed that the plans 
work in more detail.

Current status will be known by doing sta�, equipment, resource 
analyses, strong and weak points will be identi�ed; with analyses 
made according to the scenarios, the methods needed to apply for 
increasing our capacity will be determined. 

Turkey Disaster Response Plan (TAMP) is to de�ne roles and 
responsibilities of service groups and coordination units who will 
be appointed in response e�orts of disaster and emergency 
situations, and to state the fundamental principles of pre-disaster, 
during disaster and after disaster response planning. TAMP, as a 
overarching plan showing how national and local sized disaster 
and emergency situation response e�orts will be conducted, is 
explaining the response organization system that is adjustable, 
re�exive and modular according to the type and size of possible 
disaster and emergency situations.

Turkey Disaster Response Plan (TAMP) is an example for using our 
country's national capacity, man power and resources for preven-
tion of disasters and emergency situations, and in cases that it 
cannot be prevented, reducing losses and damages that can be 
experienced to a possible minimum.

It will greatly reduce the damages to be experienced in a possible 

disaster by transmitting information about disasters and emergen-
cy situations to the public, and increasing the awareness and 
sensitivity of the public opinion on disasters and disaster prepara-
tion. 

Turkey Disaster Response Plan that is prepared by participation of 
public institutions and nongovernmental organizations in coordi-
nation of Prime Ministry AFAD, is a system to minimize the opera-
tion risks during a disaster. TAMP, with its integrated planning 
approach and modular structure, forms a response network 
consisting of public institutions, private sector, nongovernmental 
organizations and real persons who all will be participated in for 
e�cient response to disasters and emergency situations of all 
magnitudes and types that can be experienced in Turkey. Primary 
solution partners, working in coordination within Turkey Disaster 
Response Plan where cooperation is foremost in coordination of 
Prime Ministry AFAD, are; in central Internal A�airs Transportation 
Navigation and Communication, Health, Energy and Natural 
Resources, Environment and Urbanism, Family and Social Policies, 
Food Agriculture and Husbandry, Finance Ministries, and Turkish 
Red Crescent; in provinces in the scope of disaster response plan; in 
coordination of governorate province disaster and emergency 
situation directorships, �eld services of the same institutions. 

With TAMP, who will do what in disaster situation and how the 
response will be organized is determined already. According to 
quality of the service conducting response there are 28 service 
groups.

TAMP de�nes the tasks and responsibilities of service groups and 
coordination units which will be assigned in response e�orts to 
disaster and emergency situation like earthquake, �ood, landslide, 
avalanche, �re and industrial accidents, according to the �eld of 
expertise; states the fundamental principles of pre-disaster, during 
disaster and after disaster response planning.

Disaster Management and Decision Support System (AYDES) 
which is informatics infrastructure of TAMP, is a web based 
information system in which all institutions and organizations 
assigned in the response can perform request and resource 
management and providing faster coordination possibilities with 
its communication network and joint decision support mecha-
nisms.

Another element that supports TAMP is 22 Logistic Centers, estab-
lished across Turkey, for timely transportation of temporary 
sheltering materials needed to necessary locations in time of a 
disaster. A truck can be loaded and released from a Logistic Center 
within minutes, and materials can be monitored and controlled 
remotely.

To improve working of the system and public awareness, educa-
tion and drills are conducted in all levels in Turkey regularly.

T A M P :  P r e p a r a t i o n  t o  M i n u t e
Z e r o  I n  D i s a s t e r s

Her geçen gün dünyada teknolojinin ilerlemesi ve insanların 
afet konusunda bilinçlenmesine bağlı olarak yeni çalışmalar 
ve planlar ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de de mevcut 
mevzuata göre yapılan planların günümüz ihtiyaçlarını tam 
karşılamadığı görülmüştür.

En kötü senaryo baz alınarak daha detaylı çalışmalar 
yapılması düşünülmüştür. Bu kapsamda Türkiye Afet 
Müdahale Planı 2 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Önceki planlara göre hizmet grubu sayıları 
artırılmış ve planların daha detaylı çalışılması hede�enmiştir. 
Personel, ekipman, kaynak analizi yapılarak mevcut 
durumumuz bilinecek, güçlü ve zayıf yönlerimiz tespit 
edilecek; senaryolara göre yapılan analizlerle de kapasitemizi 
geliştirmek için uygulanması gereken yöntemler tespit 
edilecektir.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), afet ve acil durumlara 
ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları 
ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları 
tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale 
planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. TAMP, ulusal 
ve yerel boyutta afet ve acil durumlarda müdahale 
çalışmalarının nasıl yürütüleceğini ortaya koyan bir üst plan 
olarak muhtemel afet ve acil durumların türü ve ölçeğine 
göre uyarlanabilir, esnek ve modüler yapıya sahip müdahale 
organizasyon sistemini açıklamaktadır.

Türkiye Afet Müdahale Planı(TAMP), ülkemizin ulusal 
kapasitesinin, insan gücü ve kaynaklarının, afet ve acil 
durumların oluşmasını önlemek, önlenemediği hallerde de 
yaşanabilecek kayıp ve zararları mümkün olduğu kadar 
azaltmak için kullandığının bir örneğidir.

Afet ve acil durumlarla ilgili bilgilerin, haberlerin halka 
iletilmesi, kamuoyunun afet ve afet hazırlığı ile ilgili 
duyarlılığının ve bilincinin yükseltilmesini sağlayarak, olası 
bir afette yaşanacak zararları büyük oranda azaltacaktır.

Başbakanlık AFAD koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan Türkiye Afet 
Müdahale Planı afet sırasındaki operasyon risklerini en aza 
indirecek bir sistemdir. Entegre planlama yaklaşımı ve 
modüler yapısı ile TAMP, Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve 
ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev 
alacak, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları 
ve gerçek kişileri kapsayan bir müdahale ağı oluşturuyor. 

Başbakanlık AFAD koordinasyonunda işbirliğin ön planda 
olduğu Türkiye Afet Müdahale Planında eşgüdüm halinde 
çalışan ana çözüm ortakları; merkezde İçişleri, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, 
Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık, Maliye bakanlıkları ile Türk Kızılayı; İllerde ise il 
afet müdahale planı kapsamında; valilik il afet ve acil durum 
müdürlükleri koordinasyonunda, aynı kurumların taşra 
teşkilatlarıdır.

TAMP ile herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı ve 
müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağı 
şimdiden belirlenmiş durumda. Müdahalede yürütülen 
hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan 28 hizmet grubu 
bulunmaktadır.

TAMP; deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve endüstriyel 
kazalar gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak 
hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rollerini, görev 
ve sorumluluklarını uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde 
tanımlıyor, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale 
planlamasının temel prensiplerini belirliyor.

TAMP’ın bilişim altyapısı olan Afet Yönetimi ve Karar Destek 
Sistemi (AYDES), müdahalede görevli olan tüm kurum ve 
kuruluşların talep ve kaynak yönetimi yapabileceği, 
oluşturduğu iletişim ağı sayesinde ortak karar destek 
mekanizmaları ile daha hızlı koordinasyona imkân sağlayan 
web tabanlı bir bilgi sistemdir.

TAMP’ı destekleyen unsurlardan biri de afet anında ihtiyaç 
duyulacak geçici barınma malzemelerinin gerekli yerlere 
zamanında ulaşabilmesi için Türkiye çapında kurulan 22 
Lojistik Merkezdir. Lojistik Merkezlerden bir TIR dakikalar 
içinde yüklenerek yola çıkabiliyor, malzemeler uzaktan takip 
ve kontrol edilebiliyor.

Sistemin işlerliğini ve toplumsal farkındalığı arttırmak için 
tüm Türkiye’de düzenli olarak her seviyede eğitim ve 
tatbikatlar düzenlenmektedir.

TAMP: Afetlerde Sıfırıncı 
Dakikaya Hazırlık
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Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES)

Afet bölgesine hızlı lojistik sevkiyatı

Her ile özel afet müdahale planları

5 milyon kişiye afet eğitimi

Olası İstanbul depremi

extensive response organization for every kind of disaster and 
emergency situation; it is aimed to

•Save more lives in shorter durations and wider areas,

•Minimizing economic and social losses
•Turning back to normal the cut activities of life.

AFAD President Dr. Fuat Oktay, at the press meeting conducted at 
AFAD Hasdal Coordination Center, explaining the  Turkey Disaster 
Response Plan that handles disaster management in Turkey under 
one system; talked about how the response network will be 
formed, consisting of public institutions, private sector, nongov-
ernmental organizations and real persons who will be assigned 

İstanbul. Oktay stated that it is already determined with TAMP that 
who will do what and how the response will be organized, in 
situations of disaster.

D i s a s t e r  M a n a g e m e n t  a n d  D e c i s i o n
S u p p o r t  S y s t e m  ( A Y D E S )

Oktay, stating that with TAMP the tasks and responsibilities of 
service groups and coordination units which will be assigned in 

-

web based communication network and a joint decision support 
system for providing faster coordination, is developed within the 
plan. 

Dr. Fuat Oktay who told that another element that supports TAMP 
is timely transportation of temporary sheltering materials needed 
to necessary locations in time of a disaster, thus 22 Logistic Centers 
are established across Turkey, expressed that with this project in 
shorter durations, in wider areas, more lives will be saved, with

economic and social losses will be minimized and the cut activities 
of life will be restored in shortest time. 

S p e c i a l d i s a s t e r  r e s p o n s e  p l a n s  f o r
e a c h  p r o v i n c e

With TAMP that is valid for 81 provinces, every province will use the
same language with the teams in other provinces. It is transferred 
from crisis management to risk management before disasters 
happen by changing response system. 

D i s a s t e r  e d u c a t i o n  t o  5  m i l l i o n  
p e o p l e

Oktay, stating that a must in disaster management is achieving 
understanding transformation, explained that with Disaster Ready 
Turkey campaign, started for this reason, consisting of  Disaster 
Ready Family, Disaster Ready Work Place and Disaster Ready 
School projects, they have education 5 million people on disaster 
awareness.

P o s s i b l e  İ s t a n b u l  E a r t h q u a k e

Oktay, saying that they have also planned the contribution from 
centers outside İstanbul in a possible earthquake in İstanbul, said 
that "We have determined need analysis. What is present, what is 
lacking? In the scope of managing the disaster from local, who will 
do what, when and how is already determined."

I n  t h e  S c o p e  o f  T A M P  P o s s i b l e
“ İ s t a n b u l  E a r t h q u a k e ”

F a s t  l o g i s t i c  t r a n s f e r  t o  d i s a s t e r
z o n e

Her türlü afet ve acil durum için hızlı, etkili ve kapsamlı bir 
müdahale organizasyonu oluşturan Türkiye Afet Müdahale 
Planı ile;

. Daha kısa zamanda, daha geniş alanda, daha çok hayat 
kurtarılması,
. Kaynakların etkin kullanımı ile müdahale çalışmaları hızlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi
. Ekonomik ve sosyal kayıplar en aza indirilmesi
. Kesintiye uğrayan yaşam faaliyetleri en kısa sürede normale 

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay AFAD Hasdal Koordinasyon 
Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla, Türkiye'de 
afet yönetimini bir sistem dahilinde ele alan Türkiye Afet 
Müdahale Planı'nı açıklayarak; TAMP ile İstanbul'daki olası 
afetlere müdahalede etkin görev alacak, kamu kurumları, 
özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri 
kapsayan bir müdahale ağının nasıl oluşturulacağını anlattı.

Oktay, TAMP ile herhangi bir afet anında kimin ne yapacağı 
ve müdahalenin nasıl bir organizasyon içinde yapılacağının 
şimdiden belirlenmiş durumda olduğunu ifade etti.

TAMP ile, deprem, sel, heyelan, çığ, yangın ve endüstriyel 
kazalar gibi afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak 
hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin görev ve 
sorumluluklarının uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde 
tanımlandığını belirten Oktay, plan dahilinde, daha hızlı 
koordinasyon sağlanması amacıyla web tabanlı bir iletişim 
ağı ve ortak karar destek mekanizması olan AYDES'in 
geliştirildiğini söyledi.

TAMP Kapsamında Olası 
‘’İstanbul Depremi’’

TAMP'ı destekleyen unsurlardan birinin de afet anında 
ihtiyaç duyulacak geçici barınma malzemelerinin gerekli 
yerlere zamanında ulaştırılması olduğunu ve bu kapsamda 
Türkiye çapında 22 Lojistik Merkezi kurulduğunu söyleyen 
Dr. Fuat Oktay, proje ile daha kısa zamanda, daha geniş 
alanda, daha çok hayat kurtarılacağını, kaynakların etkin 
kullanımı ile müdahale çalışmalarının hızlı bir şekilde 
gerçekleştirileceğini, ekonomik ve sosyal kayıpların en aza 
indirileceğini ve kesintiye uğrayan yaşam faaliyetlerinin 
en kısa sürede normale döneceğini ifade etti.

81 il için geçerli olan TAMP’la, her bir il diğer ildeki 
ekiplerle birlikte ortak dili kullanacak. Müdahale sistemi
değiştirilerek, kriz yönetiminden afetler yaşanmadan önce 
riskin yönetimine geçildi.

Afet yönetiminde zihniyet dönüşümünü gerçekleştir-
menin olmazsa olmaz bir unsur olduğunu belirten Oktay,
bu amaçla başlatılan Afete Hazır Aile, Afete Hazır Okul,
Afete Hazır İş Yeri ve Afete Hazır Gençler projelerini 
kapsayan Afete Hazır Türkiye kampanyası ile bugüne 
kadar 5 milyon kişiye afet bilinci eğitimi verdiklerini
açıkladı.

İstanbul'da olası bir deprem durumunda İstanbul
dışındaki merkezlerden verilecek katkıları da plan-
ladıklarını söyleyen Oktay, "İhtiyaç analizini belirledik. Var 
olan, eksik olan nedir? Yerelden afetin yönetilmesi 
kapsamında, kimin, neyi, nerede, ne zaman ve nasıl 
yapacağı önceden belirlendi.'' dedi.
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Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES)

Afet bölgesine hızlı lojistik sevkiyatı

Her ile özel afet müdahale planları

5 milyon kişiye afet eğitimi

Olası İstanbul depremi
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•Save more lives in shorter durations and wider areas,
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•Turning back to normal the cut activities of life.
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D i s a s t e r  M a n a g e m e n t  a n d  D e c i s i o n  
S u p p o r t  S y s t e m  ( A Y D E S )
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-
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Sıfırıncı dakikaya hazırlık

7/24 hazırız

Metrobüs yolları avantajımız

Her ilçeye bir sorumlu il

P r e p a r a t i o n  t o  m i n u t e  z e r o

AFAD president, stating that preparation for zero hour carries a 
great importance, said that "If any disasters happens in any of our 

-
tude of the disaster. As soon as we determined that all the service 
groups  will get into motion without our orders. It is a plan of 
prediction in which with our 'AFAD Red' system all the details of 

calculated from torn down buildings to dead people. If we contin-
ue in the case of İstanbul, the prediction program gives which 

Ankara."

W e  a r e  r e a d y  2 4 / 7

Oktay, indicating that their aim is to mobilize the disaster response 
teams in shortest time possible in a disaster situation, said that 
"There are disaster management centers in all the provinces 
working 24/7. The disaster and emergency situation centers in the 
structure of all the ministries will immediately mobilized."

M e t r o b u s  r o a d s  a r e  i n  o u r
a d v a n t a g e

AFAD President, talking about the possible İstanbul earthquake, 
reminding there are 1332 gathering areas in İstanbul, indicated the 

said that Metrobus roads are an advantage for them. Oktay, saying 
that keeping the main roads open is important and the roads to 

open."

F o r  e v e r y  d i s t r i c t  o n e  r e s p o n s i b l e
p r o v i n c e

Oktay, informed about that there is a search and rescue team of 35 
thousand 839 persons Turkey-wide, said that which province 
teams will response to which districts is also determined in the 
possible İstanbul earthquake.

Sıfırıncı dakikaya hazırlığın büyük önem arz ettiğini belirten 
AFAD Başkanı, "Herhangi bir ilimizde herhangi bir afet olursa 
AFAD olarak bizim yapacağımız öncelikle afetin seviyesini 
belirlemektir. Bunu belirlediğimiz andan itibaren tüm 
hizmet gruplarımız bizden hiçbir talimat beklemeden 
harekete geçecek. 'AFAD Red' sistemimizle oluşabilecek bir 
depremin yıkım etkisinin ve etki alanının ne olduğuyla ilgili, 
yıkılan binalar, ölen insanlara kadar hepsinin detayının 
çıkartıldığı bir tahmin planıdır bu. İstanbul özelinde devam 
edersek, afet olduktan sonra tahmin programı, hangi 
bölgenin etkilendiğini detaylı olarak verir. İlk yarım saat 
içerisinde ilde ve Ankara'da yönetim bilgilendirilir" dedi.

Amaçlarının afet anında afetle mücadele ekiplerini en kısa 
sürede harekete geçirmek olduğunu söyleyen Oktay, "Her 
ilde 7/24 çalışan afet yönetim merkezlerimiz var. Bütün 
bakanlıklarımızın kendi bünyelerindeki afet ve acil durum 
merkezleri anında faaliyete geçer" dedi.

Olası İstanbul Depremi’ne değinen AFAD Başkanı, İstabul'da 
1332 toplanma alanlı olduğunu hatırlatarak, bu alanları 
etkin şekilde kullanmak için her türlü hazırlıkların devam 
etiğini belirterek  ulaşım konusunda Metrobüs yollarının 
kendileri için bir avantaj olduğunu dile getirdi. Ana yolların 
açık tutulmasının önemli olduğunu ve hastanelere giden 
yolların kesinlikle kapanmaması gerektiğini söyleyen Oktay, 
"Yolların açık tutulmasıyla ilgili detay bir çalışmayı  İçişleri 
Bakanlığımız yürütüyor.’’ dedi.

Türkiye çapında 35 bin 839 kişilik arama kurtarma ekibinin 
görev almaya hazır olduğu bilgisini de veren Oktay, olası 
İstanbul depreminde hangi ilçelere hangi il ekiplerinin 
müdahale edeceğinin de belirlendiğini söyledi. 
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AFAD Samsun İl Müdürü:
Ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş olup, 
getirilen bu model ile öncelik Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine geçmiştir. 

There is a new disaster management model implemented in our country, and with 
this model the priority is transferred from Crisis Management to Risk Management.

I N T E R V I E W

Söyleşi

SAMSUN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ ERKAN KOPARMAL,  AFETLERİN ÖNLENMESİ VE ZARARLARIN 
AZALTILMASI, AFETLERE MÜDAHALE EDİLMESİ VE AFET SONRASINDAKİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ SÜRATLE 
TAMAMLANMASI AMACIYLA SAMSUN AFAD OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

DISASTER AND EMERGENCY DIRECTOR OF SAMSUN PROVINCE  ERKAN KOPARMAL, INFORMED ABOUT 
PROJECTS PERFORMED BY  AFAD SAMSUN FOR PREVENTING DISASTERS AND REDUCING DAMAGES, 
RESPONDING DISASTERS AND COMPLETING RECOVERY EFFORTS AFTER DISASTERS WITH HASTE.

AFAD Samsun olarak ne tür çalışmalar 
yürütüyorsunuz?

Samsun genelinde afete maruz bölgelerin 
sayısallaştırılması çalışmasını yürüttük. Bu çalışmamız-
da belirlenen afete maruz bölgeler, yani yapı ve 
ikamete yasaklanmış afet bölgelerine ait krokiler 
sayısallaştırılarak ilgili  kadastro paftaları i le çakış-
tırılmış ve il  geneli için dijital ortamda afete maruz 
bölge arşivinin eksiksiz oluşturulması hede�enmiştir.  

Bilindiği üzere daha önceden afete maruz bölgeler el 
krokileri yardımıyla belirleniyordu. Bu el krokileri i le 
belirlenen afete maruz bölge sınırları açıkça belli  
olmadığından, tapuya yapı yasağı şerhi düşülemiyordu. 
İ l imizde de mevcut olan bu durum üzerine teşkilatın 
kurulmasından hemen sonra 2011 yılında ilk ve en 
önemli çalışmalarımızdan biri  olan il  genelinde afete 
maruz bölgelerin sayısallaştırılmasına başlandı.

Çalışmamız el krokileri i le çevrelenen alanların büroda 
ayrıntılı  incelenmesi i le başlamamıştır.  Yine büroda 
lokasyonu belirlenen alanlara, harita bilgisi olan teknik 
personel yönlendirilmiştir.  Araziye çıkıldığında el GPS'i  
yardımıyla krokide ifade edilen noktalar belirlenmiş ve 
sayısal hale gelen noktalar arazi sonrası büroda ilgili  
yazılım ortamına aktarılmıştır.  Alanla ilgili  bundan 
sonraki tüm süreçler bu sayısal veriler üzerinden takip 
edilmiştir.

W h a t  k i n d  o f  w o r k  c a r r y  o n  a s  
A F A D  S a m s u n  ?

We performed quantifying the disaster exposed areas 
Samsun-wide. Charts of the disaster exposed areas de�ned 
with this study, meaning disaster areas prohibited for 
building and residence, are quanti�ed and coupled with 
related cadastral map sheets and it is aimed to form a 
complete archive of disaster exposed areas province-wide 
in digital environment.

As known, previously the disaster exposed regions were 
de�ned through hand charts. Borders of these hand chart 
de�ned disaster exposed regions were not clearly indicat-
ed, thus building prohibition could not be put on the deed. 
As a result of such a condition present in our province, right 
after the organization is established in 2011 one of our �rst 
and most important studies, quantifying disaster exposed 
regions province-wide, started. 

Our work started with detailed examination of the areas 
circled with hand charts in the bureau. Also, in the bureau, 
technical sta� with map knowledge were diverted to the 
regions of which location determined. When on the �eld, 
points indicated in the charts determined via help of hand 
GPS and digitalized points are transferred to related 
software in the bureau after �eld work. All the processes 
afterwards about the area is followed through these digital 
data.

AFAD Samsun Province Director:



 

  

AFAD Samsun İl Müdürü:
Ülkemizde yeni bir afet yönetim modeli uygulamaya konulmuş olup, 
getirilen bu model ile öncelik Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine geçmiştir. 

There is a new disaster management model implemented in our country, and with 
this model the priority is transferred from Crisis Management to Risk Management.

I N T E R V I E W

Söyleşi

SAMSUN İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ ERKAN KOPARMAL,  AFETLERİN ÖNLENMESİ VE ZARARLARIN 
AZALTILMASI, AFETLERE MÜDAHALE EDİLMESİ VE AFET SONRASINDAKİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARININ SÜRATLE 
TAMAMLANMASI AMACIYLA SAMSUN AFAD OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ.

DISASTER AND EMERGENCY DIRECTOR OF SAMSUN PROVINCE  ERKAN KOPARMAL, INFORMED ABOUT 
PROJECTS PERFORMED BY  AFAD SAMSUN FOR PREVENTING DISASTERS AND REDUCING DAMAGES, 
RESPONDING DISASTERS AND COMPLETING RECOVERY EFFORTS AFTER DISASTERS WITH HASTE.

AFAD Samsun olarak ne tür çalışmalar 
yürütüyorsunuz?

Samsun genelinde afete maruz bölgelerin 
sayısallaştırılması çalışmasını yürüttük. Bu çalışmamız-
da belirlenen afete maruz bölgeler, yani yapı ve 
ikamete yasaklanmış afet bölgelerine ait krokiler 
sayısallaştırılarak ilgili  kadastro paftaları i le çakış-
tırılmış ve il  geneli için dijital ortamda afete maruz 
bölge arşivinin eksiksiz oluşturulması hede�enmiştir.  

Bilindiği üzere daha önceden afete maruz bölgeler el 
krokileri yardımıyla belirleniyordu. Bu el krokileri i le 
belirlenen afete maruz bölge sınırları açıkça belli  
olmadığından, tapuya yapı yasağı şerhi düşülemiyordu. 
İ l imizde de mevcut olan bu durum üzerine teşkilatın 
kurulmasından hemen sonra 2011 yılında ilk ve en 
önemli çalışmalarımızdan biri  olan il  genelinde afete 
maruz bölgelerin sayısallaştırılmasına başlandı.

Çalışmamız el krokileri i le çevrelenen alanların büroda 
ayrıntılı  incelenmesi i le başlamamıştır.  Yine büroda 
lokasyonu belirlenen alanlara, harita bilgisi olan teknik 
personel yönlendirilmiştir.  Araziye çıkıldığında el GPS'i  
yardımıyla krokide ifade edilen noktalar belirlenmiş ve 
sayısal hale gelen noktalar arazi sonrası büroda ilgili  
yazılım ortamına aktarılmıştır.  Alanla ilgili  bundan 
sonraki tüm süreçler bu sayısal veriler üzerinden takip 
edilmiştir.

W h a t  k i n d  o f  w o r k  c a r r y  o n  a s
A F A D  S a m s u n  ?

We performed quantifying the disaster exposed areas 
Samsun-wide. Charts of the disaster exposed areas de�ned 
with this study, meaning disaster areas prohibited for 
building and residence, are quanti�ed and coupled with 
related cadastral map sheets and it is aimed to form a 
complete archive of disaster exposed areas province-wide 
in digital environment.

As known, previously the disaster exposed regions were 
de�ned through hand charts. Borders of these hand chart 
de�ned disaster exposed regions were not clearly indicat-
ed, thus building prohibition could not be put on the deed. 
As a result of such a condition present in our province, right 
after the organization is established in 2011 one of our �rst 
and most important studies, quantifying disaster exposed 
regions province-wide, started. 

Our work started with detailed examination of the areas 
circled with hand charts in the bureau. Also, in the bureau, 
technical sta� with map knowledge were diverted to the 
regions of which location determined. When on the �eld, 
points indicated in the charts determined via help of hand 
GPS and digitalized points are transferred to related 
software in the bureau after �eld work. All the processes 
afterwards about the area is followed through these digital 
data.

AFAD Samsun Province Director:
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2011 yılında tamamlanan bu çalışmamız kapsamında; afete 
maruz bölge teşkil eden parsellere tapuda yapı yasağı şerhi 
düşülerek, kaçak imar ve iskanın önüne geçilebilmiştir. Ayrıca 
çalışma ile mevzuat gereği ilgili idarelerin afet sonrası çalışma 
yapamayacakları alanların belirlenmesine dair altlık 
oluşturulmuştur.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi 
ve zararların azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet 
sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması 
amacıyla gereken faaliyetlerin planlaması, yönlendirilmesi, 
desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için 
ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliği sağlayan, 
çok yönlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını 
gözeten, iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir 
kurumdur. Bu çerçevede, ülkemizde yeni bir afet yönetim 
modeli uygulamaya konulmuş olup getirilen bu model ile 
öncelik Kriz Yönetimi’nden Risk Yönetimi’ne verilmiştir. 
Günümüzde ‘’Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak 
adlandırılan bu model, afet ve acil durumların sebep olduğu 
zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, 
afet olmadan  önce meydana gelebilecek zararları önleyecek 
veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale 
ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında 
iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi-
ni öngörmektedir. 

AFAD Başkanlığımızca hayata geçirilen proje ile ülkemiz 
bütününde gerçekleştirilecek büro ve arazi çalışmaları sonrası 
heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetlerine ait envanter 
hazırlama, duyarlılık ve tehlike haritalarının hazırlanması 
istenmiştir. 

In the scope of this study completed in year 2011; putting building 
prohibition on the deed for the parcels of disaster exposed 
regions, unlicensed zoning and housing could be prevented. Also 
with the study, a base is formed regarding identi�cation of regions 
on which related managements cannot perform after disaster 
according to the regulations.

Disaster and Emergency Management Presidency is an institution 
that provides cooperation between all institutions and organiza-
tions of the country for prevention of disasters and reduction of 
damages, responding disasters and required activities for comple-
tion in haste of recovery e�orts after disaster to be planned, 
directed, supported, coordinated and applied e�ectively, and is 
formed multi directional, watchful of rational usage of resources in 
this matter, work focused, re�exive and dynamic in structure. In 
this scope, there is a new disaster management model implement-
ed in our country, and with this model the priority is transferred 
from Crisis Management to Risk Management. Today this model 
named as 'Integrated Disaster Management System', projects the 
pre-determination of dangers and risks for prevention of damages 
caused by disasters and emergency situations, taking precautions 
before the disaster happens to prevent or minimize the damages 
that can occur, providing e�ective response and coordination and 
conducting the recovery work after the disaster in integrity.

With the project put into practice by AFAD Presidency, following 
the bureau and �eld studies that will be performed country-wide, 
inventory preparation of landslide, rock falling and avalanche 
disasters, preparation of sensitivity and danger maps is requested.

Bu amaçla Mayıs 2015'te şube müdürü, jeoloji, jeo�zik ve harita 
branşlarından oluşan 81 il müdürlüğü teknik personeline teorik 
ve uygulamalı arazi eğitimleri verilmiştir. Kaya düşmesi ve çığ 
kaynak alanlarının belirlenmesi işlemi Samsun geneli için tama-
mlanmış olup kaya kaynak alanlarının sahada kontrolü ve kesin-
leştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Hobi Bahçesi adıyla ortaya çıkardığınız 
sosyal sorumluluk projeniz ne gibi 
faaliyetler yürütüyor?

Hobi Bahçesi projemiz ile vatandaşlarımıza hızla betonlaşarak 
büyüyen kentlerin yoğunluğu ve gürültüsünden uzak, ormanla 
iç içe, kendi organik sebze meyvesini yetiştirme ve yeme imkanı 
sunmanın yanı sıra ülkemizde meydana gelebilecek afet ve acil 
durumlarda afetzedelere ev sahipliği yapacak bir sosyal 
sorumluluk hede�enmiştir. 

Van ilinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle afetzedelerin 
geçici barınmalarını sağlamak üzere konuşlandırılan konteyner 
kentlerde yaşayan afetzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi 
ile kullanılmayan ve ilimize nakledilen kamu kaynağı 100 adet 
konteyner bu proje kapsamında kullanılmıştır. 

Müdürlüğümüz ve ilimiz Atakum Belediyesi arasında yapılan 
protokol ile tasarlanan Hobi Bahçesi projesi sair zamanlarda 
bölge halkı için 100 hobi bahçesi, çocukları için oyun alanları, 
sosyal alanlar, idari birim, güvenlik birimi, su deposu ve 
otoparktan oluşan bir tesis, afet ve acil durumlarda ise AFAD 
Başkanlığımız sorumluluğunda 100 aile yani yaklaşık 500 kişi 
için geçici iskan merkezi olacaktır. Ayrıca oyun alanlarında 
kullanılacak görsel ve işitsel afet eğitim objeleriyle Hobi 
Bahçesi kullanıcılarına afet bilinci kazandırma amacı 
gütmekteyiz. Ülkemizde ilk defa uygulanacak Hobi Bahçesi 
projesinin ilimizde ve ülkemizde diğer büyükşehir ve ilçe 
belediyelerine örnek olacağını düşünmekteyiz. Yine bir ilk 
olarak; hobi bahçesi için kullanılan konteynerlerin tamamı afet 
ve acil durumlarda afetzedelerin barınma ihtiyacını sağlayacak 
şekilde üst ve alt yapıya sahiptir.

Arama kurtarma köpekleri ve eğitmenleri AFAD tarafından 
belirlenen bir ilde oluşturulan komisyon tarafından eğitim 
yeterlilik ve görev yeterlilik olmak üzere iki aşamalı sınava tabi 
tutulmaktadır. Görev yeterlilik sınavını başarılı şekilde 
tamamlayan köpekli arama timi serti�kalandırıldıktan sonra afet 
ve acil durum hallerinde görev yapabilmektedirler. 2015-2017 
arası köpekli arama kurtarma timleri çalışma ve sınav 
komisyonunun oluşturulması görevi AFAD Samsun’a verilmiştir.

With this goal, in May 2015, theoretical and practical �eld trainings 
consisting of branch manager, geology, geophysics and map 
branches giver to technical sta� of 81 province directorships. The 
rock falling and avalanche source regions identi�cation process if 
completed Samsun-wide, and studies for onsite controls and 
con�rmation of rock source regions continue. 

W h a t  k i n d  o f  a c t i v i t i e s  i s  y o u r  
s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  p r o j e c t ,  
e m e r g e d  w i t h  t h e  n a m e  H o b b y  
G a r d e n ,  p e r f o r m i n g ?

Hobby Garden project aims to provide for our citizens being away 
from the intensity and noise of the cities growing fast with concre-
tion, nested in the forest, to grow and eat their own organic fruits 
and vegetables and besides aimed a social responsibility that will 
host the victims of the disasters and emergency situations that can 
occur in our country. 

100 public resource containers that were used in temporary 
sheltering of the victims of the earthquake disaster occurred in 
Van province and became vacant as the victims who lived in the 
container towns moved to permanent residences, and transferred 
to our province, are used in this project. 

Hobby Garden project designed with the protocol between our 
Directorate and Atakum Municipality of our province, will be used 
as, in miscellaneous times, a facility consists of  100 hobby gardens 
for the people of the region, play grounds for their children, social 
areas, executive unit, security unit, water tank and parking lots, 
and in times of disaster and emergency situations, in responsibility 
of our AFAD Presidency, temporary residence of 100 families, 
nearly 500 people. In addition, with visual and audio disaster 
education objects that will be used in play grounds, we intend to 
give disaster awareness to users of the Hobby Garden. We think 
that the Hobby Garden project that is to be implemented �rst time 
in our country, will be exemplary to other metropolis and district 
municipalities in our province and country. Again as a �rst; all the 
containers used for the hobby garden have infra and superstruc-
tures to support the need of sheltering of victims in cases of 
disasters and emergency situations. 

C a n  y o u  t e l l  u s  a b o u t  t h e  d o g  
t e a m s  p e r f o r m i n g  s e a r c h  a n d  
r e s c u e  o p e r a t i o n s  e s p e c i a l l y  i n  
t h e  w r e c k a g e  a f t e r  e a r t h q u a k e s ?

Search and rescue dogs and their trainers are subjected to 2 phase 
examination, training su�ciency and mission su�ciency, by a 
commission formed in a province determined by AFAD. After the 
canine search teams that successfully completed the mission 
su�ciency examination, are certi�ed, they can be appointed in 
disaster and emergency situation conditions. 2015-2017 canine 
search and rescue teams training and examination commission 
establishing task is given to AFAD Samsun.

Özellikle deprem sonrası enkazda arama ve 
kurtarma görevlerini yerine getiren köpekli 
arama timlerinden biraz bahseder misiniz?
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2011 yılında tamamlanan bu çalışmamız kapsamında; afete 
maruz bölge teşkil eden parsellere tapuda yapı yasağı şerhi 
düşülerek, kaçak imar ve iskanın önüne geçilebilmiştir. Ayrıca 
çalışma ile mevzuat gereği ilgili idarelerin afet sonrası çalışma 
yapamayacakları alanların belirlenmesine dair altlık 
oluşturulmuştur.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi 
ve zararların azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet 
sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması 
amacıyla gereken faaliyetlerin planlaması, yönlendirilmesi, 
desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için 
ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliği sağlayan, 
çok yönlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını 
gözeten, iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir 
kurumdur. Bu çerçevede, ülkemizde yeni bir afet yönetim 
modeli uygulamaya konulmuş olup getirilen bu model ile 
öncelik Kriz Yönetimi’nden Risk Yönetimi’ne verilmiştir. 
Günümüzde ‘’Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak 
adlandırılan bu model, afet ve acil durumların sebep olduğu 
zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini, 
afet olmadan  önce meydana gelebilecek zararları önleyecek 
veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını, etkin müdahale 
ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında 
iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi-
ni öngörmektedir. 

AFAD Başkanlığımızca hayata geçirilen proje ile ülkemiz 
bütününde gerçekleştirilecek büro ve arazi çalışmaları sonrası 
heyelan, kaya düşmesi ve çığ afetlerine ait envanter 
hazırlama, duyarlılık ve tehlike haritalarının hazırlanması 
istenmiştir. 

In the scope of this study completed in year 2011; putting building 
prohibition on the deed for the parcels of disaster exposed 
regions, unlicensed zoning and housing could be prevented. Also 
with the study, a base is formed regarding identi�cation of regions 
on which related managements cannot perform after disaster 
according to the regulations.

Disaster and Emergency Management Presidency is an institution 
that provides cooperation between all institutions and organiza-
tions of the country for prevention of disasters and reduction of 
damages, responding disasters and required activities for comple-
tion in haste of recovery e�orts after disaster to be planned, 
directed, supported, coordinated and applied e�ectively, and is 
formed multi directional, watchful of rational usage of resources in 
this matter, work focused, re�exive and dynamic in structure. In 
this scope, there is a new disaster management model implement-
ed in our country, and with this model the priority is transferred 
from Crisis Management to Risk Management. Today this model 
named as 'Integrated Disaster Management System', projects the 
pre-determination of dangers and risks for prevention of damages 
caused by disasters and emergency situations, taking precautions 
before the disaster happens to prevent or minimize the damages 
that can occur, providing e�ective response and coordination and 
conducting the recovery work after the disaster in integrity.

With the project put into practice by AFAD Presidency, following 
the bureau and �eld studies that will be performed country-wide, 
inventory preparation of landslide, rock falling and avalanche 
disasters, preparation of sensitivity and danger maps is requested.

Bu amaçla Mayıs 2015'te şube müdürü, jeoloji, jeo�zik ve harita 
branşlarından oluşan 81 il müdürlüğü teknik personeline teorik 
ve uygulamalı arazi eğitimleri verilmiştir. Kaya düşmesi ve çığ 
kaynak alanlarının belirlenmesi işlemi Samsun geneli için tama-
mlanmış olup kaya kaynak alanlarının sahada kontrolü ve kesin-
leştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Hobi Bahçesi adıyla ortaya çıkardığınız 
sosyal sorumluluk projeniz ne gibi 
faaliyetler yürütüyor?

Hobi Bahçesi projemiz ile vatandaşlarımıza hızla betonlaşarak 
büyüyen kentlerin yoğunluğu ve gürültüsünden uzak, ormanla 
iç içe, kendi organik sebze meyvesini yetiştirme ve yeme imkanı 
sunmanın yanı sıra ülkemizde meydana gelebilecek afet ve acil 
durumlarda afetzedelere ev sahipliği yapacak bir sosyal 
sorumluluk hede�enmiştir. 

Van ilinde meydana gelen deprem afeti nedeniyle afetzedelerin 
geçici barınmalarını sağlamak üzere konuşlandırılan konteyner 
kentlerde yaşayan afetzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi 
ile kullanılmayan ve ilimize nakledilen kamu kaynağı 100 adet 
konteyner bu proje kapsamında kullanılmıştır. 

Müdürlüğümüz ve ilimiz Atakum Belediyesi arasında yapılan 
protokol ile tasarlanan Hobi Bahçesi projesi sair zamanlarda 
bölge halkı için 100 hobi bahçesi, çocukları için oyun alanları, 
sosyal alanlar, idari birim, güvenlik birimi, su deposu ve 
otoparktan oluşan bir tesis, afet ve acil durumlarda ise AFAD 
Başkanlığımız sorumluluğunda 100 aile yani yaklaşık 500 kişi 
için geçici iskan merkezi olacaktır. Ayrıca oyun alanlarında 
kullanılacak görsel ve işitsel afet eğitim objeleriyle Hobi 
Bahçesi kullanıcılarına afet bilinci kazandırma amacı 
gütmekteyiz. Ülkemizde ilk defa uygulanacak Hobi Bahçesi 
projesinin ilimizde ve ülkemizde diğer büyükşehir ve ilçe 
belediyelerine örnek olacağını düşünmekteyiz. Yine bir ilk 
olarak; hobi bahçesi için kullanılan konteynerlerin tamamı afet 
ve acil durumlarda afetzedelerin barınma ihtiyacını sağlayacak 
şekilde üst ve alt yapıya sahiptir.

Arama kurtarma köpekleri ve eğitmenleri AFAD tarafından 
belirlenen bir ilde oluşturulan komisyon tarafından eğitim 
yeterlilik ve görev yeterlilik olmak üzere iki aşamalı sınava tabi 
tutulmaktadır. Görev yeterlilik sınavını başarılı şekilde 
tamamlayan köpekli arama timi serti�kalandırıldıktan sonra afet 
ve acil durum hallerinde görev yapabilmektedirler. 2015-2017 
arası köpekli arama kurtarma timleri çalışma ve sınav 
komisyonunun oluşturulması görevi AFAD Samsun’a verilmiştir.

With this goal, in May 2015, theoretical and practical �eld trainings 
consisting of branch manager, geology, geophysics and map 
branches giver to technical sta� of 81 province directorships. The 
rock falling and avalanche source regions identi�cation process if 
completed Samsun-wide, and studies for onsite controls and 
con�rmation of rock source regions continue. 

W h a t  k i n d  o f  a c t i v i t i e s  i s  y o u r  
s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  p r o j e c t ,  
e m e r g e d  w i t h  t h e  n a m e  H o b b y
G a r d e n ,  p e r f o r m i n g ?

Hobby Garden project aims to provide for our citizens being away 
from the intensity and noise of the cities growing fast with concre-
tion, nested in the forest, to grow and eat their own organic fruits 
and vegetables and besides aimed a social responsibility that will 
host the victims of the disasters and emergency situations that can 
occur in our country. 

100 public resource containers that were used in temporary 
sheltering of the victims of the earthquake disaster occurred in 
Van province and became vacant as the victims who lived in the 
container towns moved to permanent residences, and transferred 
to our province, are used in this project. 

Hobby Garden project designed with the protocol between our 
Directorate and Atakum Municipality of our province, will be used 
as, in miscellaneous times, a facility consists of  100 hobby gardens 
for the people of the region, play grounds for their children, social 
areas, executive unit, security unit, water tank and parking lots, 
and in times of disaster and emergency situations, in responsibility 
of our AFAD Presidency, temporary residence of 100 families, 
nearly 500 people. In addition, with visual and audio disaster 
education objects that will be used in play grounds, we intend to 
give disaster awareness to users of the Hobby Garden. We think 
that the Hobby Garden project that is to be implemented �rst time 
in our country, will be exemplary to other metropolis and district 
municipalities in our province and country. Again as a �rst; all the 
containers used for the hobby garden have infra and superstruc-
tures to support the need of sheltering of victims in cases of 
disasters and emergency situations. 

C a n  y o u  t e l l  u s  a b o u t  t h e  d o g  
t e a m s  p e r f o r m i n g  s e a r c h  a n d  
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Özellikle deprem sonrası enkazda arama ve 
kurtarma görevlerini yerine getiren köpekli 
arama timlerinden biraz bahseder misiniz?



Doğu Karadeniz 
Sel Felaketi

Bölgede arama kurtarma ekibinden
46 kişi çalışmış olup AFAD koordinasyonunda 

diğer kurum ve kuruluşlardan toplamda 
417 personel afet bölgesinde 

çalışmalarını sürdürmüştür.

There have been 46 persons from search and
rescue team working in the zone, and 417

staff from other institutions and
organizations in coordination of AFAD

continued their efforts in the region.
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Doğu Karadeniz’de Sel Afeti
Flood Disaster in Eastern Blacksea

Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan illerden biridir 
Artvin.. Coğra� ve kültürel yapısıyla Anadolu'nun diğer bölge-
lerinden keskin çizgilerle ayrılan Artvin merkez ilçesi dahil 8 
ilçeden oluşmaktadır. Bölgede başlayan aşırı yağışlar sonucunda 
meydana gelen sel işte bu ilçelerden Arhavi,  Borçka  ve Hopa’yı
vurdu.

Bölgede arama kurtarma ekibinden 46 kişi çalışırken;  AFAD 
koordinasyonunda diğer kurum ve kuruluşlardan toplamda 417 
personel afet bölgesinde çalışmalarını sürdürmüştür.

Dere yataklarındaki yapı kurulumunun bu afetteki en önemli 
sebep olduğunu bildiren ve bütün kurumların dereler konusun-
da dikkatli olması gerektiğini belirten Orman ve Su işleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden 
alınan bilgilere göre, Artvin Hopa İlçesinde m2'ye 255 kg, 
Borçka ilçesinde m2'ye 173 kg. ve Arhavi ilçesinde m2'ye 142 
yağış düştüğünü ifade etti.

Artvin Arhavi , Hopa ve Borçka ilçelerinde başlayan aşırı yağışlar 
sonucunda meydana gelen sel afeti nedeniyle AFAD Başkanı Dr. 
Fuat Oktay sel bölgesine gitti. 

Artvin Hopa Kaymakamlığında değerlendirmede bulunan Bakan 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu ‘’Başbakanlık 10 milyon tl, Orman ve Su 
işleri Bakanlığı 100 milyon tl gönderdi. AFAD Başkanı ve tüm 
ekibi burada, DSİ de tüm ekipleriyle burada tüm yaralar sarıla-
caktır.’’ dedi. Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu,  AFAD 
Başta olmak üzere bölgede risk haritası çıkarılacağını bildirdi.

Selden etkilenen diğer bir ilimiz de Rize oldu. Aşırı yağışlar 
sonucu merkez, Güneysu ve Muradiye ilçelerinde sel afeti 
oluştu. 

AFAD Başkanı Sel Bölgesinde

Artvin’de Afetin Yaraları Sarılıyor
Yaşanan afet sonrası devreye sokulan Türkiye Afet Müdahale Planı 
çerçevesinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) koordinasyonunda bölgede görev yapan ekiplerin sayısı 
882'ye, araçların sayısı ise 284'e ulaştı. İki helikopter de 
çalışmalara havadan destek vermiştir.

Bölgede yaraların sarılması için hemen çalışmalara başlanmış 
olup afetzede vatandaşlarımıza ilk etapta, 111.694 l. su, 980 acil 
beslenme kiti, 1.000 gıda kolisi, 1.800 kavurma, 650 adet kumanya 
ve 15 battaniye yardımı yapılmıştır.

Artvin'de yaşanan iletişim sıkıntılarının giderilmesi amacıyla 7 
adet baz istasyonu ve mobil jeneratörler bölgeye sevk edilmiştir.

Şebeke suyu altyapısında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıy-
la da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yaşanan sıkıntıların giderilme-
si amacıyla çalışmalar aralıksız devam etmiştir.

Psikososyal Destek Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ise 
toplam 9 personel ile afetzede vatandaşlarımıza ev ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir.

Başbakanlık AFAD koordinasyonunda, tüm ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının çalışmaları, bölgede yaralar tamamen sarılana 
kadar devam etmiş olup tüm AFAD il müdürlükleri bölgede ortaya 
çıkabilecek risklere karşı teyakkuz halinde bekletilmiştir.

Sel bölgesinde incelemelerde bulunmak için AFAD Başkanı Fuat 
Oktay Artvin’den Rize’ye geçti.

Merkez ve Güneysu ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve iş 
yerini su basarken altyapılarda büyük oranda maddi hasar 
meydana geldi.

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay sel afetinden etkilenen vatan-
daşların sorunlarını dinledi. AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, ‘’ 
Rize’de can kaybının olmaması sevindirici’’ dedi. Maddi hasarın en 
kısa zamanda giderileceğini ve dere yataklarının temizleneceğini 
söyledi.

Artvin is one of the provinces placed in Eastern Blacksea region of 
Turkey. Artvin which is di�erentiated with solid lines from other 
parts of Anatolia with its geographical and cultural structure, 
consists of 8 districts including the central district. The �ood 
occurred as a result of excessive precipitation in the region, hit 
Arhavi, Hopa and Borçka of these districts.

While 46 persons of the search and rescue team was working in the 
region; 417 sta� from other institutions and organizations in 
coordination of AFAD continued their e�orts in the region. Forest-
ry and Water A�airs Minister Prof. Dr. Veysel Eroğlu who stated that 
building on stream beds is the most important reason in this 
disaster and all the institutions should be more attentive about the 
streams, expressed that according to the information taken from 
Meteorology A�airs General Directorate, in Hopa district of Artvin 
255 kg per m2, in Borçka district 173 kg per m2, and in Arhavi 
district 142 kg per m2 precipitation was measured. 

Because of the �ood disaster due to excessive precipitation started 
in Arhavi, Borçka and Hopa districts of Artvin, AFAD President Dr. 
Fuat Oktay went to the �ood zone. 

Minister Prof. Dr. Veysel Eroğlu, evaluated the situation in Artvin 
Hopa District Governorate, said that "Prime Ministry sent 10 million 
TL, Forestry and Water A�airs Ministry sent 100 million TL. AFAD 
President and all his team is here, DSİ is here with all their teams 
and all  the wounds will be wrapped." Forestry and Water A�airs 
Minister Veysel Eroğlu, stated that the risk map will be prepared in 
the region, beginning with AFAD. 

Another province that is a�ected from the �ood was Rize. Due to 
excessive precipitation central, Güneysu and Muradiye districts 
faced �ood disaster.

AFAD President Fuat Oktay went from Artin to Rize to make inspec-
tions in the �ood zone.

In Central and Güneysu districts, due to excessive precipitation, 
many houses and work places were �ooded and there were big 
�nancial damages on infrastructure.

AFAD President Fuat Oktay listened to the problems of citizens 
a�ected by the �ood disaster. AFAD President Fuat Oktay said that 
"It is pleasing that there is no lives lost in Rize." He told that 
�nancial damage will be recovered shortly and stream beds will be 
cleaned.

A r t v i n  D r e s s e s  W o u n d s  o f  t h e  
D i s a s t e r

In the scope of Turkey Disaster Response Plan activated after the 
disaster experienced, the teams active in the zone in coordination 
with Prime Ministry Disaster and Emergency Management 
Presidency (AFAD) were raised to 88, and number of vehicles 
reached to 284. Also two choppers supported the e�orts from air. 

The e�orts of dressing the wounds in the region have started, to 
our victims of disaster citizens, in the �rst phase, 111.694 L. water, 
980 emergency feeding kit, 1000 food packages, 1800 fried meet, 
650 provisions and 15 blankets were given as aid. 

In order to recover from communication problems being experi-
enced in Artvin, 7 base station and mobile generators were 
transferred to the region. Work were performed also to recover the 
problems being experienced in the city water infrastructure. The 
e�ort to recover form the di�culties being experienced continued 
uninterrupted.

In order to conduct Psychosocial Support Services, with 9 sta�s in 
total home visits to victims of disaster citizens were made. 

In coordination of Prime Ministry AFAD, all related public institu-
tions and organizations' works continued until the wounds were 
dressed in the region, and all AFAD province directorates waited 
vigilantly against any risks that can occur in the region.A F A D  P r e s i d e n t  i n  F l o o d  Z o n e
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Doğu Karadeniz’de Sel Afeti
Flood Disaster in Eastern Blacksea

Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan illerden biridir 
Artvin.. Coğra� ve kültürel yapısıyla Anadolu'nun diğer bölge-
lerinden keskin çizgilerle ayrılan Artvin merkez ilçesi dahil 8 
ilçeden oluşmaktadır. Bölgede başlayan aşırı yağışlar sonucunda 
meydana gelen sel işte bu ilçelerden Arhavi,  Borçka  ve Hopa’yı
vurdu.

Bölgede arama kurtarma ekibinden 46 kişi çalışırken;  AFAD 
koordinasyonunda diğer kurum ve kuruluşlardan toplamda 417 
personel afet bölgesinde çalışmalarını sürdürmüştür.

Dere yataklarındaki yapı kurulumunun bu afetteki en önemli 
sebep olduğunu bildiren ve bütün kurumların dereler konusun-
da dikkatli olması gerektiğini belirten Orman ve Su işleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden 
alınan bilgilere göre, Artvin Hopa İlçesinde m2'ye 255 kg,  
Borçka ilçesinde m2'ye 173 kg. ve Arhavi ilçesinde m2'ye 142 
yağış düştüğünü ifade etti.

Artvin Arhavi , Hopa ve Borçka ilçelerinde başlayan aşırı yağışlar 
sonucunda meydana gelen sel afeti nedeniyle AFAD Başkanı Dr. 
Fuat Oktay sel bölgesine gitti. 

Artvin Hopa Kaymakamlığında değerlendirmede bulunan Bakan 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu ‘’Başbakanlık 10 milyon tl, Orman ve Su 
işleri Bakanlığı 100 milyon tl gönderdi. AFAD Başkanı ve tüm 
ekibi burada, DSİ de tüm ekipleriyle burada tüm yaralar sarıla-
caktır.’’ dedi. Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu,  AFAD 
Başta olmak üzere bölgede risk haritası çıkarılacağını bildirdi.

Selden etkilenen diğer bir ilimiz de Rize oldu. Aşırı yağışlar 
sonucu merkez, Güneysu ve Muradiye ilçelerinde sel afeti 
oluştu. 

AFAD Başkanı Sel Bölgesinde

Artvin’de Afetin Yaraları Sarılıyor
Yaşanan afet sonrası devreye sokulan Türkiye Afet Müdahale Planı 
çerçevesinde, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) koordinasyonunda bölgede görev yapan ekiplerin sayısı 
882'ye, araçların sayısı ise 284'e ulaştı. İki helikopter de 
çalışmalara havadan destek vermiştir.

Bölgede yaraların sarılması için hemen çalışmalara başlanmış 
olup afetzede vatandaşlarımıza ilk etapta, 111.694 l. su, 980 acil 
beslenme kiti, 1.000 gıda kolisi, 1.800 kavurma, 650 adet kumanya 
ve 15 battaniye yardımı yapılmıştır.

Artvin'de yaşanan iletişim sıkıntılarının giderilmesi amacıyla 7 
adet baz istasyonu ve mobil jeneratörler bölgeye sevk edilmiştir.

Şebeke suyu altyapısında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıy-
la da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yaşanan sıkıntıların giderilme-
si amacıyla çalışmalar aralıksız devam etmiştir.

Psikososyal Destek Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ise 
toplam 9 personel ile afetzede vatandaşlarımıza ev ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir.

Başbakanlık AFAD koordinasyonunda, tüm ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarının çalışmaları, bölgede yaralar tamamen sarılana 
kadar devam etmiş olup tüm AFAD il müdürlükleri bölgede ortaya 
çıkabilecek risklere karşı teyakkuz halinde bekletilmiştir.

Sel bölgesinde incelemelerde bulunmak için AFAD Başkanı Fuat 
Oktay Artvin’den Rize’ye geçti.

Merkez ve Güneysu ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve iş 
yerini su basarken altyapılarda büyük oranda maddi hasar 
meydana geldi.

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay sel afetinden etkilenen vatan-
daşların sorunlarını dinledi. AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, ‘’ 
Rize’de can kaybının olmaması sevindirici’’ dedi. Maddi hasarın en 
kısa zamanda giderileceğini ve dere yataklarının temizleneceğini 
söyledi.

Artvin is one of the provinces placed in Eastern Blacksea region of 
Turkey. Artvin which is di�erentiated with solid lines from other 
parts of Anatolia with its geographical and cultural structure, 
consists of 8 districts including the central district. The �ood 
occurred as a result of excessive precipitation in the region, hit 
Arhavi, Hopa and Borçka of these districts.

While 46 persons of the search and rescue team was working in the 
region; 417 sta� from other institutions and organizations in 
coordination of AFAD continued their e�orts in the region. Forest-
ry and Water A�airs Minister Prof. Dr. Veysel Eroğlu who stated that 
building on stream beds is the most important reason in this 
disaster and all the institutions should be more attentive about the 
streams, expressed that according to the information taken from 
Meteorology A�airs General Directorate, in Hopa district of Artvin 
255 kg per m2, in Borçka district 173 kg per m2, and in Arhavi 
district 142 kg per m2 precipitation was measured. 

Because of the �ood disaster due to excessive precipitation started 
in Arhavi, Borçka and Hopa districts of Artvin, AFAD President Dr. 
Fuat Oktay went to the �ood zone. 

Minister Prof. Dr. Veysel Eroğlu, evaluated the situation in Artvin 
Hopa District Governorate, said that "Prime Ministry sent 10 million 
TL, Forestry and Water A�airs Ministry sent 100 million TL. AFAD 
President and all his team is here, DSİ is here with all their teams 
and all  the wounds will be wrapped." Forestry and Water A�airs 
Minister Veysel Eroğlu, stated that the risk map will be prepared in 
the region, beginning with AFAD. 

Another province that is a�ected from the �ood was Rize. Due to 
excessive precipitation central, Güneysu and Muradiye districts 
faced �ood disaster.

AFAD President Fuat Oktay went from Artin to Rize to make inspec-
tions in the �ood zone.

In Central and Güneysu districts, due to excessive precipitation, 
many houses and work places were �ooded and there were big 
�nancial damages on infrastructure.

AFAD President Fuat Oktay listened to the problems of citizens 
a�ected by the �ood disaster. AFAD President Fuat Oktay said that 
"It is pleasing that there is no lives lost in Rize." He told that 
�nancial damage will be recovered shortly and stream beds will be 
cleaned.

A r t v i n  D r e s s e s  W o u n d s  o f  t h e
D i s a s t e r

In the scope of Turkey Disaster Response Plan activated after the 
disaster experienced, the teams active in the zone in coordination 
with Prime Ministry Disaster and Emergency Management 
Presidency (AFAD) were raised to 88, and number of vehicles 
reached to 284. Also two choppers supported the e�orts from air. 

The e�orts of dressing the wounds in the region have started, to 
our victims of disaster citizens, in the �rst phase, 111.694 L. water, 
980 emergency feeding kit, 1000 food packages, 1800 fried meet, 
650 provisions and 15 blankets were given as aid. 

In order to recover from communication problems being experi-
enced in Artvin, 7 base station and mobile generators were 
transferred to the region. Work were performed also to recover the 
problems being experienced in the city water infrastructure. The 
e�ort to recover form the di�culties being experienced continued 
uninterrupted.

In order to conduct Psychosocial Support Services, with 9 sta�s in 
total home visits to victims of disaster citizens were made. 

In coordination of Prime Ministry AFAD, all related public institu-
tions and organizations' works continued until the wounds were 
dressed in the region, and all AFAD province directorates waited 
vigilantly against any risks that can occur in the region.A F A D  P r e s i d e n t  i n  F l o o d  Z o n e



İsmim Fatma Telrifadi. Savaştan, başımıza gelen 
felaketlerden hemen önce Halep’in Hanano 
mahallesinde oturuyordum. Şu anda ise AFAD Harran 
konteyner kentinde yaşıyoruz. Buradaki insanların her 
biri hayatımızı devam ettirebilmemiz için bize yardım 
ediyor. Elimizin yatkın olduğu işlere göre bize kurslar 
verdiler. Savaşın izlerini silen Türkiye’ye minnettarız.

You rebuilt our lives,
we are grateful

Hayatımızı 
yeniden kurdunuz,

minnettarız.

My name is Fatma Telrifadi. Before war and the calami

-

ty bestowed on us, I resided in Hanano neighborhood 
of Halep. Now we are living in AFAD Harran container
town. Each and every person here helps us in order us 
to continue our lives. They gave us courses in woks we 
are skilled at. We are grateful to Turkey, removing the 
marks of the war.
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En Büyük 10 Felaket Biggest 10 Disasters

Tarihî Vesikalar
Pages of History

İnsanlık tarihi boyunca içinde yer aldığımız yaşlı dünya bir çok doğal 
felaket yaşamıştır. Bu felaketler, sebepleri ne olursa olsun, canlı 
yaşamı büyük ölçülerde etkilemiş hatta kimileri birçok canlının 
neslinin tükenmesine dahi sebep olmuştur. 

10) KASIRGA
Bilinen en ölümcül kasırga; 500.000'e yakın kişinin ölümüne sebebi-
yet vermiş olan 1970 Bhola kasırgasıdır. Bu kasırga, 7 Kasım 1970'de 
başlayıp 13 Kasım 1970'te sona erdiğinde, bölgedeki evlerin %85'i 
yok olmuş ve doğrudan etkilenenlerin sayısı 3,5 milyonu bulmuştur.

Kayıtlara geçen en kuvvetli kasırga ise; 4-19 Ekim 1979 tarihlerinde 
Pasi�k Okyanusu'nun kuzeybatısında meydana gelen Tip 
Tayfunu'dur. Bu büyük doğa olayında rüzgar 305 km/s'lik hızlara 
ulaşmıştır.

9) TİPİ
Bilinen en ölümcül tipi; 1972 yılında İran'da 4000 kişinin ölümüne 
yol açan kar fırtınasıdır. 3-9 Şubat 1972 tarihlerinde gerçekleşen bu 
olayda, özellikle güney İran'da 8 metreyi bulan kar, içerisinde 
yaşayanlarla beraber yaklaşık 200 köyü haritadan silmiştir.

8) TOPRAK KAYMASI
16 Aralık 1920 tarihinde büyüklüğü Richter ölçeğine göre 8,5 
civarlarında olduğu düşünülen bir deprem Çin'in Kansu eyaletini 
vurdu. 300 yıldır hiçbir depremin görülmediği bu bölge, depreme 
hazırlıksız yakalanan 200.000 civarında insan çamur, toprak ve taş 
yığınlarının altında kalarak hayatını kaybetti.

7) YANGIN
Orman yangınlarından bilinen en ölümcülü, 8 Ekim 1871'de Ameri-
ka'nın Wisconsin eyaletinin Peshtigo şehrinde gerçekleşen ve 
1500'e yakın insanın ölümüne neden olan yangındır.

1863 yılında Santiago'da gerçekleşen bir kilise yangını ise gelmiş 
geçmiş en ölümcül yangınlardan biridir. Kilisenin tek çıkış kapısının 
önünde oluşan izdiham nedeniyle toplamda 2500'den fazla insan 
hayatını kaybetmiştir.

6) HORTUM
Dünyada oluşan hortumların yarısına yakınının boy gösterdiği 
Bangladeş, 26 Nisan 1989'da kayıtlara Daulatpur-Saturia Hortumu 
olarak geçen olayla sarsılmıştı. Ağaçlar ve evler de dahil olmak üzere 
önüne çıkan herşeyi yerlebir etmiş olan bu hortum, tarihe en çok 
kişinin ölümüne sebebiyet veren hortum olarak geçti. 

1979 Tip Tayfunu 1972 İran

1920 Kansu Iglesia de la Compania Kilisesi - Şili

1989 Daulatpur-Saturia Hortumu

were experienced. These disasters, whatever their reasons were, 
a�ected the life on earth greatly and even some of them caused 
extinction of many species.

10) HURRICANE
Most deadliest hurricane known is; 1970 Bhola hurricane that 
caused death of nearly 500.000 people. This hurricane, when it 
started on  November 7th 1970 and ended on November 13th 
1970, 85% of houses in the region were destroyed and the number 
of directly a�ected was up to 3.5 million. The strongest hurricane in 
records is the Tip Typhoon happened on northwest of Paci�c 
Ocean on 4-19 October 1979. In this great natural event wind 
speeds reached up to 305km/h.

9) BLIZZARD
The deadliest blizzard known was the snow storm that killed 4000 
people in Iran in 1972. In the event happened between 3-9 Febru-
ary 1972, especially in south Iran, the snow reaching 8 meters 
erased 200 villages with their residents from the map. 

8) LANDSLIDE
On December 16th 1920, an earthquake of  Richter measurement 
of 8.5 in estimate hit the Kansu province of China. In the region that 
no earthquakes had been seen for 300 years, nearly 200.000 people 
caught unguarded to the earthquake, lost their lives under mud, 
earth and rock piles. 

7) FIRE
The deadliest forest �re that is known is the �re happened in 
Peshtigo city of Wisconsin state in America on October 8th 1871 
and killed nearly 1500 people. A church �re happened in 1863 in 
Santiago is however one of the deadliest �res. Because of the 
stampede by the only exit of the church, in total, more than 2500 
people have died. 

6) TORNADO
Bangladesh where the half of the tornados emerging on the earth 
take place, devastated by the event recorded as Daulatpur- Saturia 
Tornado on April 26th 1989. The tornado that destroyed every-
thing in its path including trees and houses, was recorded in 
history as the deadliest tornado ever.
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İnsanlık tarihi boyunca içinde yer aldığımız yaşlı dünya bir çok doğal 
felaket yaşamıştır. Bu felaketler, sebepleri ne olursa olsun, canlı 
yaşamı büyük ölçülerde etkilemiş hatta kimileri birçok canlının 
neslinin tükenmesine dahi sebep olmuştur. 

10) KASIRGA
Bilinen en ölümcül kasırga; 500.000'e yakın kişinin ölümüne sebebi-
yet vermiş olan 1970 Bhola kasırgasıdır. Bu kasırga, 7 Kasım 1970'de 
başlayıp 13 Kasım 1970'te sona erdiğinde, bölgedeki evlerin %85'i 
yok olmuş ve doğrudan etkilenenlerin sayısı 3,5 milyonu bulmuştur.

Kayıtlara geçen en kuvvetli kasırga ise; 4-19 Ekim 1979 tarihlerinde 
Pasi�k Okyanusu'nun kuzeybatısında meydana gelen Tip 
Tayfunu'dur. Bu büyük doğa olayında rüzgar 305 km/s'lik hızlara 
ulaşmıştır.

9) TİPİ
Bilinen en ölümcül tipi; 1972 yılında İran'da 4000 kişinin ölümüne 
yol açan kar fırtınasıdır. 3-9 Şubat 1972 tarihlerinde gerçekleşen bu 
olayda, özellikle güney İran'da 8 metreyi bulan kar, içerisinde 
yaşayanlarla beraber yaklaşık 200 köyü haritadan silmiştir.

8) TOPRAK KAYMASI
16 Aralık 1920 tarihinde büyüklüğü Richter ölçeğine göre 8,5 
civarlarında olduğu düşünülen bir deprem Çin'in Kansu eyaletini 
vurdu. 300 yıldır hiçbir depremin görülmediği bu bölge, depreme 
hazırlıksız yakalanan 200.000 civarında insan çamur, toprak ve taş 
yığınlarının altında kalarak hayatını kaybetti.

7) YANGIN
Orman yangınlarından bilinen en ölümcülü, 8 Ekim 1871'de Ameri-
ka'nın Wisconsin eyaletinin Peshtigo şehrinde gerçekleşen ve 
1500'e yakın insanın ölümüne neden olan yangındır.

1863 yılında Santiago'da gerçekleşen bir kilise yangını ise gelmiş 
geçmiş en ölümcül yangınlardan biridir. Kilisenin tek çıkış kapısının 
önünde oluşan izdiham nedeniyle toplamda 2500'den fazla insan 
hayatını kaybetmiştir.

6) HORTUM
Dünyada oluşan hortumların yarısına yakınının boy gösterdiği 
Bangladeş, 26 Nisan 1989'da kayıtlara Daulatpur-Saturia Hortumu 
olarak geçen olayla sarsılmıştı. Ağaçlar ve evler de dahil olmak üzere 
önüne çıkan herşeyi yerlebir etmiş olan bu hortum, tarihe en çok 
kişinin ölümüne sebebiyet veren hortum olarak geçti. 

1979 Tip Tayfunu 1972 İran

1920 Kansu Iglesia de la Compania Kilisesi - Şili

1989 Daulatpur-Saturia Hortumu

were experienced. These disasters, whatever their reasons were, 
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5) TSUNAMİ
2004 yılında Hint Okyanusu'nda Sumatra Adası açıklarında meydana 
gelen 9,0'lık deprem 230.000 kişinin ölümüne yol açacak dev dalgalar 
oluşturmuştur. Tarihin gördüğü bu en ölümcül tsunami, en çok 
Endonezya olmak üzere 15 farklı ülkeyi etkilemiş ve 30 metrelik dalgalar 
ile 2 milyona yakın insanı evsiz bırakmıştır.

Bilinen en büyük tsunami ise, megatsunami sınıfına giren ve Alaska'nın 
Lituya Körfezi'nde bir deprem sonucu oluşan toprak kaymasının 
yarattığı tsunamidir. 9 Temmuz 1958’de gerçekleşen bu tsunami  524 
metre büyüklüğünde dalgalar oluşturmuştur. 

4) ÇIĞ
31 Mayıs 1970 tarihinde Peru kıyılarında meydana gelen bir deprem, 
Huascaran dağının kuzey yamacının çökmesine neden olmuştu. Önüne 
kattığı buz ve kaya parçalarıyla büyüyen çığ, saatte 335 km hıza ulaşıp, 
18 km boyunca sürüklenerek, Yungay ve Ranrahirca kasabalarını  buz ve 
çamur yığının altında bırakmış ve 20 binden fazla kişinin hayatını 
kaybetmesine neden olmuştur.

3) VOLKANİK PATLAMA
Tarihte görülen en büyük ve ölümcül volkanik patlama Endonezya'nın 
Sumbawa adasında bulunan Tambora volkanının patlamasıdır. 10 Nisan 
1815 tarihinde gerçekleşen bu patlama ile 160 kilometreküplük madde 
yeryüzüne fışkırarak 90 binden fazla insanın ölümüne neden olmuştur.

2) SEL
Dünya tarihine geçen en büyük ve en ölümcül sellerin yarısından 
fazlasının görüldüğü Huang He veya bilinen adıyla Yellow River (Sarı 
Nehir), 1931 yılında 87 bin kilometrekarelik bir alanı yok ederek 3,7 
milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

1) DEPREM
Richter ölçeğine göre en büyük deprem 22 Mayıs 1960 günü Şili'de 
gerçekleşmiştir. 9,5 büyüklüğündeki bu deprem ile oluşan tsunami 
dalgaları Pasi�k'i geçerek Japonya'yı ve Hawaii'i etkilemiş ve toplamda 6 
bine yakın insanın ölümüne sebep olmuştur.

 Kaydedilen en ölümcül deprem ise 23 Ocak 1556 sabahı Çin'in Şensi 
(Shaanxi) bölgesinde gerçekleşmiştir. 8,0 büyüklüğünde gerçekleştiği 
tahmin edilen bu deprem, bölge nüfusunun %60'ının ölümüne neden 
olmuştur.

1958 Lituya Körfezi / Alaska 1970 Huascaran Dağı

Tambora Volkanı 1931 Çin

1960 Valdivia - Şili

5) TSUNAMI
In year 2004, the 9.0 intensity earthquake happened in 
Indian Ocean in o� Sumatra Island crated giant waves that 
caused death of 230.000 people. This deadliest tsunami of 
the history e�ected 15 di�erent countries, mostly Indonesia, 
and by 30 meter waves left nearly 2 million people homeless.
Known biggest tsunami however, is the tsunami, registered 
as megatsunami and created by the landslide due to an 
earthquake at Lituya Gulf of Alaska. This tsunami happened 
on July 9th 1958, created 524 meter waves. 

4) AVALANCHE
An earthquake happened on May 31st 1970 near Peru 
shores, caused the collapse of northern hillside of Huascaran 
mountain. The avalanche, growing with ice and rocks added 
to it, reached a speed of 335km per hour, swept for 18 km, 
left Yungay and Ranrahirca towns under ice and mud, and 
caused more than 20 thousand people to lose their lives.

3) VOLCANIC ERUPTION
The deadliest and biggest volcanic eruption in history, is the 
eruption of the volcano Tambora plaed in Sumbawa island of 
Indonesia. The eruption took place on April 10th 1815, erupt-
ed 160 kilometer cube of substance to surface and killed 
more than 90 thousand people.

2) FLOOD
Huang He or as it is known Yellow River, where more than 
half of the deadliest and biggest �oods in history took place, 
in 1931 destroyed 87 thousand kilometer square area and 
caused 3.7 million people to die. 

1) EARTHQUAKE
The biggest earthquake in Richter measurement took place 
in Chili on May 22nd 1960. The waves of the tsunami created 
by this quake of 9.5 magnitude, passed Paci�c and a�ected 
Japan and Hawaii and caused nearly 6 thousand deaths.

Recorded deadliest earthquake, however, happened in 
Shaanxi region of China on January 23rd 1556 in the morn-
ing. The quake estimated to be of 8.0 magnitude, caused 
death of 60% of the region's population.
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Arkeolojik kazılarda paleolitik, mezolitik, neolitik, bronz ve 
demir çağlarına ait eserlerin çıkarıldığı Afganistan’da 
kentsel yaşamın MÖ 3000-2000 yılları arasında başlamış 
olabileceği değerlendirilmektedir. 

Bamyan Vadisi Kültürel Bölgesi ile Cam’daki Minare ve 
Arkeolojik Kalıntılar UNESCO Dünya Mirası Listesinde 
bulunmaktadır. 

Tarihte birçok devletin hakimiyeti altına giren Afganistan 
Bölgesinde Akhunlar, Gazneliler gibi Türk Devletleri de bir 
dönem hakimiyet sağlamışlardır.

Afganistan ve Türkiye aynı tarihlerde bağımsızlık mücade-
lesine başlamış, bu durum iki ülkeyi birbirine yaklaştırmış ve 
Türkiye’yi milletlerarası camiada ilk tanıyan devletlerden biri 
Afganistan olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti’nin aldığı ilk kararlardan biri ise Kabil’de 
temsilcilik açmak olmuş, bu çerçevede Afgan asıllı Türk 
Subayı olan Abdurrahman Samadan Kabil’e temsilci olarak 
atanmış ve iki ülke arasında diplomatik ilişkiler 1921 tarihli 
Türkiye Afganistan Muahedenamesi’yle tesis edilmiştir. 
Kabil Büyükelçiliğimizin kurulu olduğu arazi dönemin Afgan 
Kralı Emanullah Han tarafından armağan edilmiştir. Gazeteci 
ve romancı Memduh Şevket Esendal Kabil’de görev yapan 
Büyükelçilerimiz arasındadır ve “Ayaşlı ve Kiracıları” adlı 
eserini Kabil elçisi olduğu dönemde yayımlamıştır.      

İki ülke her dönem yakın ilişkilerini korumuş, Türkiye 
Afganistan’ın modernleşme çabalarını her daim desteklemiş 
ve öğretmen, hekim, subay ve diğer uzmanlarımız Afga-
nistan’a gönderilerek bu ülkenin idari, askeri, eğitim ve 
sağlık gibi alanlarda gelişmesine önemli katkı sunulmuştur.

Afganistan’a her alanda destek olan ve işbirliği yapan 
ülkemiz yaşanan afetler sonrasında da Afganistan’a yardıma 
koşmuş; yaraların sarılması, acıların dindirilmesi için 
imkanlarını seferber etmiştir. 

Afghanistan where in archeological digs artifacts from Paleolithic, 
Mesolithic, Neolithic, Bronze and Iron ages were found, it is 
discussed that urban life has started in 3000-2000BC.

Archeological remains and Minaret in Bamyan Valley Cıltural Zone 
and Cam are in UNESCO World Heritage List.

In Afghanistan region which were under domination of many 
states throughout the history, Turk states like Akhuns and 
Ghaznevids were in domination for a period. 

Afghanistan and Turkey had started independence struggle at the 
same times, and this got two countries closer to each other and 
one of the �rst states acknowledged Turkey in international circles 
was Afghanistan. One of the �rst decisions of Turkey Grand Natio-
nal Assembly was to open an Embassy in Kabul, and in this scope, 
Afghani origin Turkish military o�cer Abdurrahman Samadan was 
appointed as a representative in Kabul and the diplomatic relation-
ships between two countries were established by 1921 dated 
Turkey Afghanistan Covenant. The land where Kabul Embassy was 
built was gifted by the Afghani King of the time Emanullah Han. 
Journalist and writer Memduh Şevket Esendal was one of the 
ambassadors worked at Kabul and published his work "Ayaşlı ve 
Kiracıları" during his time in Kabul. Two countries always protected 
their relationship and Turkey always supported Afghanistan's 
modernization e�orts and our teachers, doctors, o�cers and other 
experts were sent to Afghanistan to greatly contribute this 
country's development in executive, military, education and health 
�elds.

W e  S u c c o r  f o r  A f g h a n i s t a n

Our country, supporting Afghanistan and cooperate with it in all 
�elds, succor for Afghanistan after the disasters experienced; 
mobilized all opportunities for dressing the wounds and reducing 
the pain.

Afganistan’a Yardıma Koştuk

Mayıs 2010’da meydana gelen sel afeti sonrasında AFAD 
tarafından koordine edilen  çadır, battaniye ve gıdadan 
oluşan 11 ton insani yardım malzemesi, Genelkurmay 
Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçak ile 17 Mayıs 2010 
tarihinde Mezar-ı Şerife ulaştırılmış ve Cevizcan’daki Afgan 
makamlarına teslim edilmiştir.  

Mayıs 2014’te Afganistan’ın Badakşan Vilayeti Abi-Darak 
köyünde meydana gelen heyelan ve Cevizcan Vilayetinde 
meydana gelen sel nedeniyle altyapı sistemleri çökmüş, 
birçok ev, okul ve sosyal alan kullanılamaz hale gelmiştir. 
Afetten etkilenen insanlara ulaştırılacak yardımları yerinde 
koordine etmek üzere bölgeye giden AFAD Ekibi 213 ton 
ağırlığında, 3000 ailelik gıda yardımı ile 2400 ailelik giysiyi 
yerinden temin ederek halka dağıtmıştır.

26 Ekim 2015 tarihinde Afganistan’ın kuzey bölgesinde 
Başkent Kabil’e 250 kilometre mesafede 7.5 büyüklüğünde 
bir deprem meydana gelmiş, deprem Pakistanda da güçlü bir 
şekilde hissedilmiş, yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, 
yüzlerce insan yaralanmış, evler zarar görmüş ve insanlar 
insani yardıma muhtaç duruma düşmüştür.   

Yaşanan deprem nedeniyle Afganistan’da tıbbi malzeme 
ihtiyacının ortaya çıkması üzerine Başkanlığımız tarafından 5 
ton ağırlığındaki tıbbi yardım 2 Kasım 2015 tarihinde 
Afganistan’ın Başkenti Kabil’e gönderilmiştir

Türkler Bizi Hiç Yalnız Bırakmadı

Kardeşlerimizin Acısını Paylaşıyoruz

Yardımın teslim töreninde konuşan Afganistan Sağlık Bakanı 
Yardımcısı Abdulbasir Sarwar Türkiye’nin ülkelerine yaptığı 
yardımdan dolayı müteşekkir olduklarını belirterek; “Türkler 
her zaman bizim yanımızda oldu. Zor günlerimizde bizi hiç 
yalnız bırakmadı” dedi.

Törende hazır bulunan AFAD ekibi Türk ve Afgan Halklarının 
tarihin derinliklerinden gelen bir dostluğa ve muhabbete 
sahip olduklarını belirterek, “Kardeşlerimizin acısını 
paylaşıyoruz. Umarız Afganistan bir daha böyle bir acı 
yaşamaz ve bu afetin yaraları en kısa sürede sarılır” 
açıklamasını yaptı.  

Following the �ood disaster happened in May 2010, 11 tons 
of humanitarian aid coordinated by AFAD consisting of 
tents, blankets and food has transferred to Mezar-ı Şerif on 
May 17th 2010 by a plane provisioned by the O�ce of 
Commander in Chief and delivered to Afghani o�cers in 
Cevizcan.

The infrastructures were collapsed, many houses, schools 
and social areas rendered useless due to the landslide 
happened in Badakşan Province Abi-Darak village of Afghan-
istan and �ood happened in Cevizcan Province in May 2014. 
AFAD Team, gone to the region to coordinate the aid sent to 
the people a�ected by the disaster, provisioned 213 tons of 
food aid for 3000 families and clothing for 2400 families and 
distributed to the people. 

There has been an earthquake of magnitude 7.5 at 250 km 
range of capital Kabul in northern region of Afghanistan on 
October 26th 2015, and the quake was felt also in Pakistan, 
hundreds of people died, hundreds were injured, homes 
were damaged and people became in need of humanitarian 
aid.

As the medical supply need occurred in Afghanistan as a 
result of the earthquake, our Prime Ministry sent 5 tons of 
medical aid to capital of Afghanistan Kabul on November 
2nd 2015.

T u r k s  N e v e r  L e f t  U s  A l o n e

Afghanistan Health Vice Minister Abdulbasir Sarwar who 
talked in the ceremony of aid delivery, indicating their 
gratitude for the aid Turkey given to their country; said that 
"Turks were always by us. Never left us alone in our hard 
days."

W e  S h a r e  O u r  B r o t h e r s '  P a i n

AFAD Team, present in the ceremony, indicating that Turkish 
and Afghani people had a friendship and a�ection coming 
deep from history, declared that "We share our brothers' 
pain. We hope that Afghanistan never again endure such a 
pain and the wounds of this disaster will be wrapped in no 
time." 
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Afganistan’ın Yaraları Sarılıyor Wounds of Afghanistan is being wrapped
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Arkeolojik kazılarda paleolitik, mezolitik, neolitik, bronz ve 
demir çağlarına ait eserlerin çıkarıldığı Afganistan’da 
kentsel yaşamın MÖ 3000-2000 yılları arasında başlamış 
olabileceği değerlendirilmektedir. 

Bamyan Vadisi Kültürel Bölgesi ile Cam’daki Minare ve 
Arkeolojik Kalıntılar UNESCO Dünya Mirası Listesinde 
bulunmaktadır. 
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Bölgesinde Akhunlar, Gazneliler gibi Türk Devletleri de bir 
dönem hakimiyet sağlamışlardır.

Afganistan ve Türkiye aynı tarihlerde bağımsızlık mücade-
lesine başlamış, bu durum iki ülkeyi birbirine yaklaştırmış ve 
Türkiye’yi milletlerarası camiada ilk tanıyan devletlerden biri 
Afganistan olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti’nin aldığı ilk kararlardan biri ise Kabil’de 
temsilcilik açmak olmuş, bu çerçevede Afgan asıllı Türk 
Subayı olan Abdurrahman Samadan Kabil’e temsilci olarak 
atanmış ve iki ülke arasında diplomatik ilişkiler 1921 tarihli 
Türkiye Afganistan Muahedenamesi’yle tesis edilmiştir. 
Kabil Büyükelçiliğimizin kurulu olduğu arazi dönemin Afgan 
Kralı Emanullah Han tarafından armağan edilmiştir. Gazeteci 
ve romancı Memduh Şevket Esendal Kabil’de görev yapan 
Büyükelçilerimiz arasındadır ve “Ayaşlı ve Kiracıları” adlı 
eserini Kabil elçisi olduğu dönemde yayımlamıştır.      

İki ülke her dönem yakın ilişkilerini korumuş, Türkiye 
Afganistan’ın modernleşme çabalarını her daim desteklemiş 
ve öğretmen, hekim, subay ve diğer uzmanlarımız Afga-
nistan’a gönderilerek bu ülkenin idari, askeri, eğitim ve 
sağlık gibi alanlarda gelişmesine önemli katkı sunulmuştur.

Afganistan’a her alanda destek olan ve işbirliği yapan 
ülkemiz yaşanan afetler sonrasında da Afganistan’a yardıma 
koşmuş; yaraların sarılması, acıların dindirilmesi için 
imkanlarını seferber etmiştir. 

Afghanistan where in archeological digs artifacts from Paleolithic, 
Mesolithic, Neolithic, Bronze and Iron ages were found, it is 
discussed that urban life has started in 3000-2000BC.

Archeological remains and Minaret in Bamyan Valley Cıltural Zone 
and Cam are in UNESCO World Heritage List.

In Afghanistan region which were under domination of many 
states throughout the history, Turk states like Akhuns and 
Ghaznevids were in domination for a period. 

Afghanistan and Turkey had started independence struggle at the 
same times, and this got two countries closer to each other and 
one of the �rst states acknowledged Turkey in international circles 
was Afghanistan. One of the �rst decisions of Turkey Grand Natio-
nal Assembly was to open an Embassy in Kabul, and in this scope, 
Afghani origin Turkish military o�cer Abdurrahman Samadan was 
appointed as a representative in Kabul and the diplomatic relation-
ships between two countries were established by 1921 dated 
Turkey Afghanistan Covenant. The land where Kabul Embassy was 
built was gifted by the Afghani King of the time Emanullah Han. 
Journalist and writer Memduh Şevket Esendal was one of the 
ambassadors worked at Kabul and published his work "Ayaşlı ve 
Kiracıları" during his time in Kabul. Two countries always protected 
their relationship and Turkey always supported Afghanistan's 
modernization e�orts and our teachers, doctors, o�cers and other 
experts were sent to Afghanistan to greatly contribute this 
country's development in executive, military, education and health 
�elds.

W e  S u c c o r  f o r  A f g h a n i s t a n

Our country, supporting Afghanistan and cooperate with it in all 
�elds, succor for Afghanistan after the disasters experienced; 
mobilized all opportunities for dressing the wounds and reducing 
the pain.

Afganistan’a Yardıma Koştuk

Mayıs 2010’da meydana gelen sel afeti sonrasında AFAD 
tarafından koordine edilen  çadır, battaniye ve gıdadan 
oluşan 11 ton insani yardım malzemesi, Genelkurmay 
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koordine etmek üzere bölgeye giden AFAD Ekibi 213 ton 
ağırlığında, 3000 ailelik gıda yardımı ile 2400 ailelik giysiyi 
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insani yardıma muhtaç duruma düşmüştür.   

Yaşanan deprem nedeniyle Afganistan’da tıbbi malzeme 
ihtiyacının ortaya çıkması üzerine Başkanlığımız tarafından 5 
ton ağırlığındaki tıbbi yardım 2 Kasım 2015 tarihinde 
Afganistan’ın Başkenti Kabil’e gönderilmiştir

Türkler Bizi Hiç Yalnız Bırakmadı

Kardeşlerimizin Acısını Paylaşıyoruz

Yardımın teslim töreninde konuşan Afganistan Sağlık Bakanı 
Yardımcısı Abdulbasir Sarwar Türkiye’nin ülkelerine yaptığı 
yardımdan dolayı müteşekkir olduklarını belirterek; “Türkler 
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yaşamaz ve bu afetin yaraları en kısa sürede sarılır” 
açıklamasını yaptı.  
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May 17th 2010 by a plane provisioned by the O�ce of 
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Cevizcan.
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istan and �ood happened in Cevizcan Province in May 2014. 
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distributed to the people. 

There has been an earthquake of magnitude 7.5 at 250 km 
range of capital Kabul in northern region of Afghanistan on 
October 26th 2015, and the quake was felt also in Pakistan, 
hundreds of people died, hundreds were injured, homes 
were damaged and people became in need of humanitarian 
aid.

As the medical supply need occurred in Afghanistan as a 
result of the earthquake, our Prime Ministry sent 5 tons of 
medical aid to capital of Afghanistan Kabul on November 
2nd 2015.

T u r k s  N e v e r  L e f t  U s  A l o n e

Afghanistan Health Vice Minister Abdulbasir Sarwar who 
talked in the ceremony of aid delivery, indicating their 
gratitude for the aid Turkey given to their country; said that 
"Turks were always by us. Never left us alone in our hard 
days."

W e  S h a r e  O u r  B r o t h e r s '  P a i n

AFAD Team, present in the ceremony, indicating that Turkish 
and Afghani people had a friendship and a�ection coming 
deep from history, declared that "We share our brothers' 
pain. We hope that Afghanistan never again endure such a 
pain and the wounds of this disaster will be wrapped in no 
time." 
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Lojistik 
Merkezler

Yazı - By: Nil Özben

Intervention is now faster and more e�cient
Müdahale artık daha hızlı ve etkili

Logistics Centers

Temelleri 2013 senesinde atılan, proje tamamlandığında sayısı 27’yi bulması 
beklenen AFAD lojistik merkezlerinden 22’si ülkemize ve dünyaya kazandırıldı. 
Afet hallerinde temel ihtiyaçların olabilecek en hızlı ve etkili şekilde ulaştırılmasını 
mümkün kılan lojistik merkezler yalnızca Türkiye’deki vatandaşlara değil, 
dünyanın dört bir yanındaki insanlara yardım eli uzatabilecek.

Our country and the world was gifted with 22 AFAD’s logistics centers, whose 
ground was laid in 2013 and which are expected to amount to 27 once the 
project is complete. The logistics centers, which make the fastest and most 
e�cient meeting of the most basic needs in the times of disasters, reach out a 
hand not just to the citizens of Turkey but to people all around the world.

DÜNYA İNSANİ GÜNÜ
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
ve BM İnsani Yardım Koordinasyon O�si (OCHA) ortaklığı ile 

19 Ağustos günü tüm dünyada ‘’Dünya İnsani Günü’’ 
olarak kutlanan gün için etkinlik düzenlendi.

In partnership of Prime Ministry Disaster and Emergency 
Management Presidency (AFAD) and UN O�ce 

of Coordinating Humanitarian Aid (OCHA) an activity was 
held for the day celebrated worldwide as 

"World Humanitarian Day" on 19th of August.
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Neden Türkiye?

Dünya İnsani Günü
W O R L D  H U M A N I T A R I A N  D A Y
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19 Ağustos günü tüm dünyada ‘‘Dünya İnsani Günü’’ 
olarak kutlanmaktadır. Dünya İnsani Günü kutlamaları 
kapsamında  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) ve BM İnsani Yardım Koordinasyon 
O�si (OCHA) ortaklığı ile Dünya İnsani Günü Etkinliği 
düzenlendi. Etkinlik, dünyadaki insani krizler ve çözüm 
önerileri ile insani yardımlar konusunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla kamu ve özel sektör, medya, 
Birleşmiş Milletler, akademik çevre ve STK’ların temsilcile-
rini bir araya getirdi. 

Etkinliğe AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ile BM Türkiye 
Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra’nın yanı sıra 
Büyükelçi Hasan Ulusoy, İstanbul Vali Yrd. Haluk Nadir ve 
BM OCHA Kurumsal Programlar Bölümü Başkanı Gwi-
Yeop Son da katıldı. 

Program, Arap İdol yarışması �nalisti Mohammed Assaf’ın 
verdiği konser sonrasında AFAD’ın ‘Güvenli Liman 
Türkiye’ adlı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle ile 
noktalandı. 

Dünya İnsani Zirvesi ’ne Geri  Sayım Başlatı ldı

Dünyadaki insani krizler, çözüm önerileri ve insani yardımlar 
konusunda farkındalık oluşturan Dünya İnsani günü için 
düzenlenen etkinlikte, 2016 yılında İstanbul’da düzenlenecek olan 
‘Dünya İnsani Zirvesi’ için geri sayım başlattı.

Geri sayımın başladığı Dünya İnsani Zirvesi’ne tarih itibari ile 
yaklaşık 280 gün kalmış olacak.  2016 Dünya İnsani Zirvesi, insani 
yardım faaliyetlerinin daha kapsayıcı, daha açık ve 21. yüzyıl 
şartlarına daha uygun bir hale getirilmesi için Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un inisiyati� ile gerçekleştirilecek.

Dünyada etkinliği giderek artan Türkiye, artık yardım alan değil, 
yardım eden bir ülke haline geldi. AFAD’ın koordinasyonu ile 
Afganistan, Somali, Gazze, Bosna, Myanmar, Filipinler, Nepal, 
Yemen ve Orta Afrika Cumhuriyeti dâhil, beş kıta ve 54 ülkede iç 
savaş, deprem, sel, tayfun, ebola gibi farklı afetlerin mağdur ettiği 
insanlara ulaşarak insani yardım götürdü. 

Türkiye; son 5 yılda gerçekleştirdiği insani yardımlarla üç yıldır, 
dünyanın en çok insani yardım yapan üçüncü ülkesi oldu.

Türkiye, çevresinde meydana gelen krizlerden etkilenen insanlara, 
din, dil, ırk ayrımı yapmadan sınırlarını açmış; yaklaşık 2 milyon 
Suriyeli ve Iraklı savaş mağdurlarına Başbakanlık AFAD 
koordinasyonunda ölüm tehlikesinden uzakta, güvenli bir hayat 
imkânı sağladı. Türkiye, bugün dünyada en çok sığınmacıya ev 
sahipliği yapan ülke haline geldi.

19th of August is celebrated world wide as "World 
Humanitarian Day". In the scope of World Humanitarian 
Day celebrations, in partnership of Prime Ministry Disaster 
and Emergency Management Presidency (AFAD) and UN 
O�ce of Coordinating Humanitarian Aid (OCHA) a World 
Humanitarian Day Event was held. The event brought 
together the representatives of public and private sector, 
media, United Nations, academic circles and NGOs in 
order to create awareness on humanitarian aid, humani-
tarian crisis around the world and resolution recommen-
dations.

AFAD President Dr. Fuat Oktay and UN Turkey Resident 
Coordinator Kamal Malhotra and also Ambassador Hasan 
Ulusoy, İstanbul Vice Governor Haluk Nadir and UN OCHA 
Organizational Programs Department President 
Gwi-Yeop Son attended the event.

Program is finished with AFAD's 'Safe Haven Turkey' 
photo-graph exhibition during Arabian Idol competition 
finalist Mohammed Assaf's concert.

W o r l d  H u m a n i t a r i a n  S u m m i t  C o u n t d o w n  B e g a n

In the event for World Humanitarian Day that creates awareness on 
humanitarian aid, humanitarian crisis around the world and resolu-
tion recommendations, the countdown for World Humanitarian 
Summit that will be held in İstanbul in 2016.
There will be 280 days left as of today to the World Humanitarian 
Summit that the countdown began for. 2016 World Humanitarian 
Summit will be conducted in initiative of United Nations General 
Secretary Ban Ki-moon for making humanitarian aid activities more 
inclusive, more clear and more adapted to 21. century conditions.

W h y  T u r k e y ?

Turkey whose e�ciency is rising in the world, became a country 
that helps, not a receiving one. With AFAD's coordination, it sent 
humanitarian aid in �ve continents and 54 countries including 
Afghanistan, Somalia, Gaza, Bosnia, Myanmar, Philippines, Nepal, 
Yemen and Central African Republic, reaching to the people a�ect-
ed by di�erent disasters such as civil war, earthquake, �ood, 
typhoon, Ebola. 

Turkey with its humanitarian aids in last �ve years became the third 
most humanitarian aid giving country for three years.

Turkey had opened its borders to people around it with no distinc-
tion of religion, language or race; and provided safe life opportuni-
ty away from mortal danger for nearly 2 million Syrian and Iraqi war 
victims in coordination of Prime Ministry AFAD. Turkey have 
become the host of most refugees in the world as of today.



86 87

Neden Türkiye?

Dünya İnsani Günü
W O R L D  H U M A N I T A R I A N  D A Y

Ö
Z

E
L

R
A

P
O

R
 /

E
X

C
L

U
S

IV
E

R
E

P
O

R
T

19 Ağustos günü tüm dünyada ‘‘Dünya İnsani Günü’’ 
olarak kutlanmaktadır. Dünya İnsani Günü kutlamaları 
kapsamında  Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) ve BM İnsani Yardım Koordinasyon 
O�si (OCHA) ortaklığı ile Dünya İnsani Günü Etkinliği 
düzenlendi. Etkinlik, dünyadaki insani krizler ve çözüm 
önerileri ile insani yardımlar konusunda farkındalık 
oluşturmak amacıyla kamu ve özel sektör, medya, 
Birleşmiş Milletler, akademik çevre ve STK’ların temsilcile-
rini bir araya getirdi. 

Etkinliğe AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ile BM Türkiye 
Mukim Koordinatörü Kamal Malhotra’nın yanı sıra 
Büyükelçi Hasan Ulusoy, İstanbul Vali Yrd. Haluk Nadir ve 
BM OCHA Kurumsal Programlar Bölümü Başkanı Gwi-
Yeop Son da katıldı. 

Program, Arap İdol yarışması �nalisti Mohammed Assaf’ın  
verdiği konser sonrasında AFAD’ın ‘Güvenli Liman 
Türkiye’ adlı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle ile 
noktalandı. 

Dünya İnsani Zirvesi ’ne Geri  Sayım Başlatı ldı

Dünyadaki insani krizler, çözüm önerileri ve insani yardımlar 
konusunda farkındalık oluşturan Dünya İnsani günü için 
düzenlenen etkinlikte, 2016 yılında İstanbul’da düzenlenecek olan 
‘Dünya İnsani Zirvesi’ için geri sayım başlattı.

Geri sayımın başladığı Dünya İnsani Zirvesi’ne tarih itibari ile 
yaklaşık 280 gün kalmış olacak.  2016 Dünya İnsani Zirvesi, insani 
yardım faaliyetlerinin daha kapsayıcı, daha açık ve 21. yüzyıl 
şartlarına daha uygun bir hale getirilmesi için Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un inisiyati� ile gerçekleştirilecek.

Dünyada etkinliği giderek artan Türkiye, artık yardım alan değil, 
yardım eden bir ülke haline geldi. AFAD’ın koordinasyonu ile 
Afganistan, Somali, Gazze, Bosna, Myanmar, Filipinler, Nepal, 
Yemen ve Orta Afrika Cumhuriyeti dâhil, beş kıta ve 54 ülkede iç 
savaş, deprem, sel, tayfun, ebola gibi farklı afetlerin mağdur ettiği 
insanlara ulaşarak insani yardım götürdü. 

Türkiye; son 5 yılda gerçekleştirdiği insani yardımlarla üç yıldır, 
dünyanın en çok insani yardım yapan üçüncü ülkesi oldu.

Türkiye, çevresinde meydana gelen krizlerden etkilenen insanlara, 
din, dil, ırk ayrımı yapmadan sınırlarını açmış; yaklaşık 2 milyon 
Suriyeli ve Iraklı savaş mağdurlarına Başbakanlık AFAD 
koordinasyonunda ölüm tehlikesinden uzakta, güvenli bir hayat 
imkânı sağladı. Türkiye, bugün dünyada en çok sığınmacıya ev 
sahipliği yapan ülke haline geldi.

19th of August is celebrated world wide as "World 
Humanitarian Day". In the scope of World Humanitarian 
Day celebrations, in partnership of Prime Ministry Disaster 
and Emergency Management Presidency (AFAD) and UN 
O�ce of Coordinating Humanitarian Aid (OCHA) a World 
Humanitarian Day Event was held. The event brought 
together the representatives of public and private sector, 
media, United Nations, academic circles and NGOs in 
order to create awareness on humanitarian aid, humani-
tarian crisis around the world and resolution recommen-
dations.

AFAD President Dr. Fuat Oktay and UN Turkey Resident 
Coordinator Kamal Malhotra and also Ambassador Hasan 
Ulusoy, İstanbul Vice Governor Haluk Nadir and UN OCHA 
Organizational Programs Department President 
Gwi-Yeop Son attended the event.

Program is �nished with AFAD's 'Safe Port Turkey' photo-
graph exhibition during Arabian Idol competition �nalist 
Mohammed Assaf's concert.

W o r l d  H u m a n i t a r i a n  S u m m i t  C o u n t d o w n  B e g a n

In the event for World Humanitarian Day that creates awareness on 
humanitarian aid, humanitarian crisis around the world and resolu-
tion recommendations, the countdown for World Humanitarian 
Summit that will be held in İstanbul in 2016.
There will be 280 days left as of today to the World Humanitarian 
Summit that the countdown began for. 2016 World Humanitarian 
Summit will be conducted in initiative of United Nations General 
Secretary Ban Ki-moon for making humanitarian aid activities more 
inclusive, more clear and more adapted to 21. century conditions.

W h y  T u r k e y ?

Turkey whose e�ciency is rising in the world, became a country 
that helps, not a receiving one. With AFAD's coordination, it sent 
humanitarian aid in �ve continents and 54 countries including 
Afghanistan, Somalia, Gaza, Bosnia, Myanmar, Philippines, Nepal, 
Yemen and Central African Republic, reaching to the people a�ect-
ed by di�erent disasters such as civil war, earthquake, �ood, 
typhoon, Ebola. 

Turkey with its humanitarian aids in last �ve years became the third 
most humanitarian aid giving country for three years.

Turkey had opened its borders to people around it with no distinc-
tion of religion, language or race; and provided safe life opportuni-
ty away from mortal danger for nearly 2 million Syrian and Iraqi war 
victims in coordination of Prime Ministry AFAD. Turkey have 
become the host of most refugees in the world as of today.



89

E
Ğ

İT
İM

/
E

D
U

C
A

T
IO

N
 

E
Ğ

İT
İM

 /
 

E
D

U
C

A
T

IO
N

88

E d u c a t i o n

EğitimEngelli Bireyler İçin Afet Eğitimi
Ülkemizde sıklıkla meydana gelen çeşitli türdeki afetler 
vatandaşlarımıza ve ülke ekonomisine büyük zararlar verebilmek-
tedir. Bu zararlar bazen evimizin, okulumuzun zarar görmesi bazen 
de sevdiğimiz insanların yaralanması ya da hayatını kaybetmesiyle 
sonuçlanabiliyor. Bazen küçücük bir bilgi bile bizim hayatımızı ya 
da bir arkadaşımızın, annemizin, babamızın, kardeşimizin hayatını 
kurtarabilir. Özellikle de kendini korumak konusunda daha zor bir 
durumda olan engelli bireylerin bu sürece dahil edilmesini sağla-
mak çok önemlidir. Engellilere yönelik afet eğitiminin amacı; 
engelli bireyleri ve çevrelerindeki kişileri depreme hazırlayarak 
afet bilincini yükseltmektir. Alınan önlemlerle afet riskinin 
azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve farkındalık yaratmak-
tır. Bu durumda engellilere yönelik afet eğitimi; engelli bireyleri 
depremin yaratacağı tehlikeler hakkında bilinçlendirerek, içinde 
bulunabilecekleri tehlikeyi azaltmak için yapmaları gerekenler 
konusunda eğitmek ve olası bir deprem anında acil durumlara 
karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.

Görme engellilerin mümkünse apartmanın zemin katı veya 
müstakil evlerde ikamet etmesi, afetlerde kendilerine avantaj 
sağlar. Yüksek katlarda yaşamak zorunda olan görme engelli 
bireylere yönelik deprem anında sismik sallantıda zarar 
görmeyecek şekilde inşa edilmiş binalarda, depreme karşı imal 
edilmiş dayanıklı malzemelerle yapılmalıdır. Görme engelli kişiler 
için birçok konuda olduğu gibi deprem eğitimleri de, görme 
engeli olmayan insanlara uygulanacak eğitimlerden farklı değildir. 
Çünkü ''deprem anında hareket edilmemeli'' kuralı herkes için 
geçerlidir. Deprem sırasında daha önce belirlenen sabitlenmiş, 
dayanıklı eşyaların (yatak, masa vb.) yanında 
çök-kapan-tutun vaziyetinde durmayı öğrenmeli; başını, ensesini 
ve göğsünü düşen nesnelerden korumalıdır. Deprem sonrasında 
kullanmak üzere içinde su, bisküvi, ilaç vb. malzemelerin olduğu 
bir deprem çantası hazırlanmalı, yanlarında bir baston bulundu-
rulmalı, uzun zaman geçirdikleri her mekânda da böyle bir planları 
olmalıdır. Sık sık plana uygun tatbikat yapılmalı ve bu plan deprem 
anında devreye sokulmalıdır.

Bedensel engelli bireylerin deprem anında bina içinde kalması 
sağlanmalıdır. Hiçbir şekilde deprem süresince dışarıya kaçılması 
doğru değildir. Bina içinde dayanıklı eşyaların bulunduğu bölüm-
de deprem sığınma bölgesi oluşturulmalı ve buraya gidilmeli, 
önceden hazırlanmış Afet ve Acil Durum Çantası da bu bölümde 
muhafaza edilmelidir.

Dışarıda (sokakta, caddede) hareket halinde ise bina yanlarından 
uzaklaşmalı ve açık bir alanda deprem bitene kadar durumunu 
muhafaza etmelidir. Yatağa bağımlı bir engelli ise yatağının 
bulunduğu bölge iyi seçilmelidir. Yatağı pencerelerden uzak bir 
yere konmalı, etrafında dayanıklı ve her biri sabitlenmiş eşyalar 
bulunmalıdır. Ayrıca Afet ve Acil Durum Çantası bu bölümde yer 
almalıdır.

Görme engelliler için

Bedensel engelliler için

İşitme ve konuşma engelli birey - deprem anında enkaz altında 
kalması halinde şunu iyi bilmelidir ki tüm canlı tespit cihazları sese 
göre ve canlıların vücut ısılarına duyarlı olarak arama yapmaktadır. 

Enkaz altında çıkarılacak çok ha�f bir sesi ve canlı bir insanın vücut 
ısısını bile algılayabilecek duyarlılıkta olan teknolojik cihazlar 
kurtarma birimleri tarafından kullanılmaktadır. Bu yüzden herhan-
gi bir sert beton veya demir üzerine yapacağı bir vurma işleminde 
o enkazı dinleyen kurtarma ekiplerini uyaracağı öğretilmelidir. 
İşitme engelli olan kişilerin düdük gibi ses çıkarabilecekleri bir 
aracı yanlarında taşımalarında fayda vardır.

Zihinsel engelliler için

Zihinsel engelli bireyler, engellilik derecesine göre afetler 
konusunda eğitilebilir. Öğrenme becerileri olmayan ya da az 
gelişmiş olan engelliler için yapılabilecek en uygun davranış, veli 
ve refaketçilerini eğitmek ve afetler esnasında engelli bireye 
ulaşmaları ve tahliyesi için bilgi vermektir. 

Ancak engellilik derecesi ağır olmayan zihinsel engelliler düzenli 
olarak tatbikat yapılarak deprem esnasında nasıl davranması 
gerektiğini bir davranış olarak gerçekleştirebilir. Burada önemli 
olan, �ziksel sorunlarından dolayı çök-kapan-tutun hareketi 
gerçekleştiremeseler dahi bulundukları alanda hedef küçültme-
lerini sağlamak hayatta kalmalarını sağlayabilecek bir davranış 
olabilir.

İşitme engelliler için

The disasters that happen frequently in our country can cause great 
damages to our citizens and country economy. These damages can 
result in, sometimes, our houses or schools to be damaged or some-
times our loved ones to be hurt or die. Sometimes even an informa-
tion so small can save lives of us or one of our friend's, father's, 
mother's, sibling's. It is very important to include especially the 
disabled individuals who are in a harder position in protecting 
themselves.

The goal of the disaster education for disabled is to prepare 
disabled individuals and people around them to earthquake and 
thus raise disaster understanding. It is to pervade the knowledge of 
capability of reducing disaster risks by precautions and to build 
awareness. In this manner the disaster education for disabled will 
make aware disabled individuals of the dangers earthquake posses, 
thus educate on what needs to be done in order to reduce the 
danger they can be in and provide them to be more prepared for 
emergency situations they can face during a possible earthquake.

For Visually Impaired 

For visually impaired to reside in detached houses or on the ground 
�oor of the buildings will provide advantages to them in times of 
disaster. For the visually impaired individuals who have to live in 
upper �oors, the residences should be made of materials resilient to 
earthquakes and built in a way that will not be damaged with 
seismic tremor in an earthquake situation. As in many issues the 
education for visually impaired on earthquakes is no di�erent than 
the one for non impaired. Because "in an earthquake one must not 
move" rule applies to all. One should learn to stay in crouch-cov-
er-hold position near pre-determined, �xed, resilient furniture (bed, 
table etc.) during an earthquake; to protect one's head, nape and 
chest from falling objects. A quake bag should be prepared for 
usage after the earthquake consisting of materials like water, 
biscuits, drugs, etc., they should keep a cane nearby, and have such 
a plan for every place they spent long time in. Frequently drills 
should be held according to the plan and this plan should be imple-
mented during an earthquake.

For Physically Impaired 

It should be provided that the physically impaired individual should 
stay inside a building during the earthquake. In no condition 
running away to outside is right. Within the building, a quake refuge 
zone near resilient furniture should be established and one must go 
there, the Disaster and Emergency Situation Bag that is prepared 
before should be kept in that location.

Outside (in the street, road) if it is moving one should keep away 
from buildings and should wait in an open �eld until the quake is 
over. If the disabled is con�ned to bed, the area they are in should 
be picked well. The bed must be placed away from the window, 
around the bed there should be resilient object that each of them 
are �xed. Also  Disaster and Emergency Situation Bag must be 
placed in that location.

Hearing and talking impaired individual should, in case of 
being trapped under wrackage during the earthquake, know 
well that all living detection equipment search according to 
sound and body temperature of living things.
The technological equipments that can detect a minimal 
sound coming from underneath the wreckage and even the 
body temperature of a human being are used by research 
and rescue units. Thus, they should learn that a hit on any 
solid concrete or iron surface will warn the rescue teams that 
listen to that wreckage. It is useful for hearing impaired 
individuals to carry a whistle like object that they produce a 
sound with.

For mentally impaired

Mentally impaired individuals can be educated about 
disasters according to the level of disability. For the individu-
als who have no learning ability or for under developed 
disabled, the best thing to do is to educate guardian and 
attendants and inform them about reaching the disabled 
and individual's evacuation. 
However, the individuals whose disability is not severe, can 
be subject to regular drills and taught how to act in times of 
earthquake. The important thing here is, even if they cannot 
perform crouch-cover-hold position due to their physical 
inabilities, to make them reduce the target in the area can be 
a act to keep them alive. 

Disaster Education for Disabled Individuals

For hearing impaired
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depremin yaratacağı tehlikeler hakkında bilinçlendirerek, içinde 
bulunabilecekleri tehlikeyi azaltmak için yapmaları gerekenler 
konusunda eğitmek ve olası bir deprem anında acil durumlara 
karşı daha hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.

Görme engellilerin mümkünse apartmanın zemin katı veya 
müstakil evlerde ikamet etmesi, afetlerde kendilerine avantaj 
sağlar. Yüksek katlarda yaşamak zorunda olan görme engelli 
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engeli olmayan insanlara uygulanacak eğitimlerden farklı değildir. 
Çünkü ''deprem anında hareket edilmemeli'' kuralı herkes için 
geçerlidir. Deprem sırasında daha önce belirlenen sabitlenmiş, 
dayanıklı eşyaların (yatak, masa vb.) yanında 
çök-kapan-tutun vaziyetinde durmayı öğrenmeli; başını, ensesini 
ve göğsünü düşen nesnelerden korumalıdır. Deprem sonrasında 
kullanmak üzere içinde su, bisküvi, ilaç vb. malzemelerin olduğu 
bir deprem çantası hazırlanmalı, yanlarında bir baston bulundu-
rulmalı, uzun zaman geçirdikleri her mekânda da böyle bir planları 
olmalıdır. Sık sık plana uygun tatbikat yapılmalı ve bu plan deprem 
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sağlanmalıdır. Hiçbir şekilde deprem süresince dışarıya kaçılması 
doğru değildir. Bina içinde dayanıklı eşyaların bulunduğu bölüm-
de deprem sığınma bölgesi oluşturulmalı ve buraya gidilmeli, 
önceden hazırlanmış Afet ve Acil Durum Çantası da bu bölümde 
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Dışarıda (sokakta, caddede) hareket halinde ise bina yanlarından 
uzaklaşmalı ve açık bir alanda deprem bitene kadar durumunu 
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ısısını bile algılayabilecek duyarlılıkta olan teknolojik cihazlar 
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İşitme engelli olan kişilerin düdük gibi ses çıkarabilecekleri bir 
aracı yanlarında taşımalarında fayda vardır.
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konusunda eğitilebilir. Öğrenme becerileri olmayan ya da az 
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ulaşmaları ve tahliyesi için bilgi vermektir. 
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olabilir.
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The disasters that happen frequently in our country can cause great 
damages to our citizens and country economy. These damages can 
result in, sometimes, our houses or schools to be damaged or some-
times our loved ones to be hurt or die. Sometimes even an informa-
tion so small can save lives of us or one of our friend's, father's, 
mother's, sibling's. It is very important to include especially the 
disabled individuals who are in a harder position in protecting 
themselves.

The goal of the disaster education for disabled is to prepare 
disabled individuals and people around them to earthquake and 
thus raise disaster understanding. It is to pervade the knowledge of 
capability of reducing disaster risks by precautions and to build 
awareness. In this manner the disaster education for disabled will 
make aware disabled individuals of the dangers earthquake posses, 
thus educate on what needs to be done in order to reduce the 
danger they can be in and provide them to be more prepared for 
emergency situations they can face during a possible earthquake.

For Visually Impaired 

For visually impaired to reside in detached houses or on the ground 
�oor of the buildings will provide advantages to them in times of 
disaster. For the visually impaired individuals who have to live in 
upper �oors, the residences should be made of materials resilient to 
earthquakes and built in a way that will not be damaged with 
seismic tremor in an earthquake situation. As in many issues the 
education for visually impaired on earthquakes is no di�erent than 
the one for non impaired. Because "in an earthquake one must not 
move" rule applies to all. One should learn to stay in crouch-cov-
er-hold position near pre-determined, �xed, resilient furniture (bed, 
table etc.) during an earthquake; to protect one's head, nape and 
chest from falling objects. A quake bag should be prepared for 
usage after the earthquake consisting of materials like water, 
biscuits, drugs, etc., they should keep a cane nearby, and have such 
a plan for every place they spent long time in. Frequently drills 
should be held according to the plan and this plan should be imple-
mented during an earthquake.

For Physically Impaired 

It should be provided that the physically impaired individual should 
stay inside a building during the earthquake. In no condition 
running away to outside is right. Within the building, a quake refuge 
zone near resilient furniture should be established and one must go 
there, the Disaster and Emergency Situation Bag that is prepared 
before should be kept in that location.

Outside (in the street, road) if it is moving one should keep away 
from buildings and should wait in an open �eld until the quake is 
over. If the disabled is con�ned to bed, the area they are in should 
be picked well. The bed must be placed away from the window, 
around the bed there should be resilient object that each of them 
are �xed. Also  Disaster and Emergency Situation Bag must be 
placed in that location.

Hearing and talking impaired individual should, in case of 
being trapped under wrackage during the earthquake, know 
well that all living detection equipment search according to 
sound and body temperature of living things.
The technological equipments that can detect a minimal 
sound coming from underneath the wreckage and even the 
body temperature of a human being are used by research 
and rescue units. Thus, they should learn that a hit on any 
solid concrete or iron surface will warn the rescue teams that 
listen to that wreckage. It is useful for hearing impaired 
individuals to carry a whistle like object that they produce a 
sound with.

For mentally impaired

Mentally impaired individuals can be educated about 
disasters according to the level of disability. For the individu-
als who have no learning ability or for under developed 
disabled, the best thing to do is to educate guardian and 
attendants and inform them about reaching the disabled 
and individual's evacuation. 
However, the individuals whose disability is not severe, can 
be subject to regular drills and taught how to act in times of 
earthquake. The important thing here is, even if they cannot 
perform crouch-cover-hold position due to their physical 
inabilities, to make them reduce the target in the area can be 
a act to keep them alive. 
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ERTUĞRUL 1890
E R T U G R U L  1 8 9 0

YÖNETMEN DIRECTOR : Alejandro González Iñárritu
OYUNCULAR  STARS : Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson

Will Poulter, Paul Anderson, Kristo�er Joner
YAPIM  PRODUCTION : 2016 ,ABD 2016 , ABD
TÜR  GENRE : Western, Macera, Dram  Western, , Adventure, Drama

YÖNETMEN  DIRECTOR  :  Mitsutoshi Tanaka
OYUNCULAR  STARS :  Masaaki Uchino, Kenan Ece, Shiori Kutsuna, 

Alican Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat
YAPIM  PRODUCTION :  2015 TÜRKİYE -JAPONYA 2015 , TURKEY - JAPAN 
TÜR  GENRE  :  Tarihi, Dram  Historical, Drama

DİRİLİŞ

Michael Punke'ın kaleme aldığı The Revenant: A Novel Of 
Revenge kitabından beyazperdeye uyarlanacak olan öykü, 
kürkleri için hayvanlar avlayan bir kuruluş için çalışan Hugh Glass 
adındaki bir tuzakçının, bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde 
yaralandıktan sonra, kendi ekibi tarafından ölüme terk edilmesini 
anlatıyor. Nitekim Glass'ın yaraları bir süre sonra iyileşecek ve 
hem kendisini ortada bırakan ekibinden hem de hayvan kürkü 
için katliam yapanlardan intikam alacaktır.

Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñárritu efsanevi Hugh 
Glass’i Diriliş ile beyazperdeye getiriyor. 19. Yüzyıl Amerika 
sınırında yaşanan destansı hayatta kalma mücadelesini konu alan 
Diriliş, seyirciyi 1823 Amerika’sının benzersiz güzelliğine, 
gizemine ve tehlikesine çekiyor. Film sadece hayatın değil, 
onurun, adaletin, inancın, yuvanın ve ailenin içgüdüsünü 
keşfediyor.

The movie tells of two historical events that consolidate the 
friendship of two countries, Japan-Turkey. After Japan delega-
tion visited İstanbul in 1887, Ottoman frigate Ertuğrul goes to 
Japan. When Ertuğrul leaves Japan for home return, it crushes to 
the rocks and sinks with 681 people. Only 69 people from the 
frigate remains alive, when injured reached the shore, they are 
hosted by Japanese villagers. In the following years, in referring 
to Japanese-Turkish friendship, a monument is erected in the 
region. In 1985 during the Iran-Iraq war; with the order of 
Saddam, it is announced that the Tehran airport will be closed 
within 24 hours. After this all countries except Japan sends their 
planes and evacuates their people from Tehran. With the order 
of prime minister of the time Turgut Özal, nearly at the end of 
the duration given by Tehran, a Turkish plane with pilot Ali 
Özdemir at the helm rescues 215 Japanese passengers from 
Tehran.

The movie based on these historical realities has, in its cast, 
names like Seiyou Uchino, Kenan Ece, Shioli Kutsuna, Alican 
Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, Yukiyoshi Ozawa, Mehmet 
Özgür, Deniz Oral ve Tamer Levent.

The story to be carried to the screen from the book The 
Revenant: A Novel Of Revenge Michael Punke wrote, tells 
about a trapper Hugh Glass who works for an association that 
hunts animals for their furs, is left to die by his own team after 
he was wounded mortally by a brown bear. However, the 
wounds of Glass will heal after a while and he will get his 
revenge from the team left him alone and the ones slaughter-
ing for animal fur.

Alejandro G. Iñárritu, Oscar winner director, carries legendary 
Hugh Glass to the silver screen. The Revenant, telling about a 
legendary survival tale in 19. century America, draws the 
audience to the unique beauty, mystery and danger of 1823 
America. Movie explores not only life's but also honor, justice, 
faith, home and family's intuition.

Film, iki ülkenin, Japonya-Türkiye, dostluğunu pekiştiren iki 
tarihi olayı anlatır. 1887 yılında Japon heyetinin İstanbul’u 
ziyaret etmesinin ardından Osmanlı �rkateyni olan Ertuğrul 
Japonya’ya gider. Ertuğrul Japonya’dan geri dönmek için 
yola çıktığında ise kayalıklara çarpar ve 681 kişiyle sulara 
gömülür. Firkateynden yalnızca 69 kişi sağ kalır, yaralılar 
sahile ulaştığında Japon köylüler tarafından misa�r edilirler. 
İlerleyen yıllarda Türk-Japon dostluğuna atfen kazanın 
yaşandığı bölgeye anıt dikilir. 1985 yılında İran-Irak savaşı 
esnasında ise; Saddam’ın emriyle Tahran havaalanının 24 
saat içinde kapatılacağı duyurur. Bunun üzerine Japonya 
dışında bütün ülkeler uçaklarını göndererek kendi vatan-
daşlarını Tahran’dan çıkarır. Bu durumu öğrenen dönemin 
başbakanı Turgut Özal’ın talimatıyla, Tahran’dan tanınan 
sürenin bitimine yakın pilot Ali Özdemir’in yönettiği Türk 
uçağı Tahrandaki 215 Japon yolcuyu kurtarır.   

Bu tarihi gerçeklerden yola çıkan Japonya ve Türkiye ortak 
yapımı �lmin kadrosunda Seiyou Uchino, Kenan Ece, Shioli 
Kutsuna, Alican Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, 
Yukiyoshi Ozawa, Mehmet Özgür, Deniz Oral ve Tamer 
Levent gibi isimler bulunuyor.
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DİRİLİŞ

Michael Punke'ın kaleme aldığı The Revenant: A Novel Of 
Revenge kitabından beyazperdeye uyarlanacak olan öykü, 
kürkleri için hayvanlar avlayan bir kuruluş için çalışan Hugh Glass 
adındaki bir tuzakçının, bir boz ayı tarafından ölümcül bir biçimde 
yaralandıktan sonra, kendi ekibi tarafından ölüme terk edilmesini 
anlatıyor. Nitekim Glass'ın yaraları bir süre sonra iyileşecek ve 
hem kendisini ortada bırakan ekibinden hem de hayvan kürkü 
için katliam yapanlardan intikam alacaktır.

Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñárritu efsanevi Hugh 
Glass’i Diriliş ile beyazperdeye getiriyor. 19. Yüzyıl Amerika 
sınırında yaşanan destansı hayatta kalma mücadelesini konu alan 
Diriliş, seyirciyi 1823 Amerika’sının benzersiz güzelliğine, 
gizemine ve tehlikesine çekiyor. Film sadece hayatın değil, 
onurun, adaletin, inancın, yuvanın ve ailenin içgüdüsünü 
keşfediyor.

The movie tells of two historical events that consolidate the 
friendship of two countries, Japan-Turkey. After Japan delega-
tion visited İstanbul in 1887, Ottoman frigate Ertuğrul goes to 
Japan. When Ertuğrul leaves Japan for home return, it crushes to 
the rocks and sinks with 681 people. Only 69 people from the 
frigate remains alive, when injured reached the shore, they are 
hosted by Japanese villagers. In the following years, in referring 
to Japanese-Turkish friendship, a monument is erected in the 
region. In 1985 during the Iran-Iraq war; with the order of 
Saddam, it is announced that the Tehran airport will be closed 
within 24 hours. After this all countries except Japan sends their 
planes and evacuates their people from Tehran. With the order 
of prime minister of the time Turgut Özal, nearly at the end of 
the duration given by Tehran, a Turkish plane with pilot Ali 
Özdemir at the helm rescues 215 Japanese passengers from 
Tehran.

The movie based on these historical realities has, in its cast, 
names like Seiyou Uchino, Kenan Ece, Shioli Kutsuna, Alican 
Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, Yukiyoshi Ozawa, Mehmet 
Özgür, Deniz Oral ve Tamer Levent.

The story to be carried to the screen from the book The 
Revenant: A Novel Of Revenge Michael Punke wrote, tells 
about a trapper Hugh Glass who works for an association that 
hunts animals for their furs, is left to die by his own team after 
he was wounded mortally by a brown bear. However, the 
wounds of Glass will heal after a while and he will get his 
revenge from the team left him alone and the ones slaughter-
ing for animal fur.

Alejandro G. Iñárritu, Oscar winner director, carries legendary 
Hugh Glass to the silver screen. The Revenant, telling about a 
legendary survival tale in 19. century America, draws the 
audience to the unique beauty, mystery and danger of 1823 
America. Movie explores not only life's but also honor, justice, 
faith, home and family's intuition.

Film, iki ülkenin, Japonya-Türkiye, dostluğunu pekiştiren iki 
tarihi olayı anlatır. 1887 yılında Japon heyetinin İstanbul’u 
ziyaret etmesinin ardından Osmanlı �rkateyni olan Ertuğrul 
Japonya’ya gider. Ertuğrul Japonya’dan geri dönmek için 
yola çıktığında ise kayalıklara çarpar ve 681 kişiyle sulara 
gömülür. Firkateynden yalnızca 69 kişi sağ kalır, yaralılar 
sahile ulaştığında Japon köylüler tarafından misa�r edilirler. 
İlerleyen yıllarda Türk-Japon dostluğuna atfen kazanın 
yaşandığı bölgeye anıt dikilir. 1985 yılında İran-Irak savaşı 
esnasında ise; Saddam’ın emriyle Tahran havaalanının 24 
saat içinde kapatılacağı duyurur. Bunun üzerine Japonya 
dışında bütün ülkeler uçaklarını göndererek kendi vatan-
daşlarını Tahran’dan çıkarır. Bu durumu öğrenen dönemin 
başbakanı Turgut Özal’ın talimatıyla, Tahran’dan tanınan 
sürenin bitimine yakın pilot Ali Özdemir’in yönettiği Türk 
uçağı Tahrandaki 215 Japon yolcuyu kurtarır.   

Bu tarihi gerçeklerden yola çıkan Japonya ve Türkiye ortak 
yapımı �lmin kadrosunda Seiyou Uchino, Kenan Ece, Shioli 
Kutsuna, Alican Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, 
Yukiyoshi Ozawa, Mehmet Özgür, Deniz Oral ve Tamer 
Levent gibi isimler bulunuyor.
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Birimiz hepimiz, hepimiz Van için 

 

VAN İÇİN BİZİM ELLER

Rhythm Of The Universe

‘Arab İdol’ birincisi 
Mohammed Assaf

One for all, all for Van

Rhythm of the Universe project came together for Van. 90 
di�erent voices from 90 countries, sang 'Bizim Eller' folk song 
for Van that is hit by the earthquake. The main philosophy of 
the Rhythm of the Universe project is the colors can be di�e-
rent but common humanity language is music, it is a nice 
formation. 90 young musicians, their languages, religions, 
cultures, countries di�erent from one and other, believed 
that there can be a common rhythm of the universe despite 
all their di�erences.

A musical ensemble formed of 90 countries' voices and 
musician came together for Van and sang the folk song 'Bizim 
Eller Ne Güzel Eller'. 
"Hi, I am Emir CERMAN, while living abroad for four years I had 
the chance to meet more than one culture.

We live in the same planet but speak the same language. 90 
musician from 90 di�erent countries come together for world 
peace and wrote world march. However, today they are 
together for Van. Please you too listen with your hearts and 
do not deny your help from ones in need."

Mohammed Asaf from Palestine won the "Arabian Idol" 
competition that contestants from various Arabian 
countries participates and held by Lebanon Television.

Mohammed impressed everyone in front of their televi-
sions with his voice and won the competition. Like every 
Palestinian, his life was hard... Mohammed grew in a 
refugee camp in Gaze named "Han Yunus". Living with 
his 6 siblings, Mohammed sent the early signals about 
his musical talent. People hearing his singing when he is 
5 years old, thought that his voice belongs to an older 
person. He got on stage during weddings and special 
occasions. He did not received any professional training. 
During his media studies in college, his decision of 
participating in "Arabian Idol" revealed new horizons for 
him.

Assaf explains that he will continue his art life with 
Palestinian themed songs and will make an e�ort about 
the awareness on Palestinian case.

Assaf thanks all Palestinians who share his happiness by 
saying: I owe all my success to the support of Palestinian 
people. I promise to do everything in my power to help 
Palestenian people who live under occupation and 
Palestinian case.

Asaf received various diplomatic o�ers after his victory. 
Palestinian President Mahmud Abbas who is in charge of 
Palestinian Administration in West Bank o�ered Moham-
med a "diplomatic position". The United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) 
declared Asaf a "goodwill ambassador".

Evrenin Ritmi projesi Van için de bir araya geldi. 90 
ülkeden 90 farklı ses, depremin vurduğu Van için 'Bizim 
Eller' türküsünü söyledi. Evrenin ritmi projesinin esas 
felsefesi diller renkler ayrı olabilir ama ortak insanlık dili 
müziktir güzel bir oluşumdur.Dilleri, dinleri, kültürleri, 
ülkeleri birbirinden farklı birbirinden yetenekli 90 genç 
müzisyen, tüm farklılıklarına rağmen evrenin ortak bir 
ritmi olabileceğine inanmış. 

90 ülkenin sesleri ve müzisyenlerinin bulunduğu bir 
müzik topluluğu Van için bir araya geldiler ve ‘Bizim 
Eller Ne Güzel Eller‘ türküsünü seslendirdiler. "Merhaba 
ben Emir CERMAN dört yıldır yurt dışında yaşarken 
birden fazla kültürle tanışma fırsatı buldum.

Aynı gezegende yaşıyor ama aynı ortak dili konuşuyo-
ruz. 90 ayrı ülkeden 90 ayrı müzisyen bir araya gelerek 
dünya barışı için dünya barışı için dünya marşını 
yazdılar. Bugün ise onlar Van için bir araya geldiler. 
Lütfen sizlerde yüreklerinizle dinleyin ve yardıma 
ihtiyaçları olanlara desteklerinizi esirgemeyin." 

Çeşitli Arap ülkelerinden adayların katıldığı Lübnan 
televizyonunun düzenlediği 'Arab İdol' yarışmasını Filistinli 
Mohammed Asaf kazandı.

Sesiyle herkesi ekran başına kilitleyen, milyonlarca oy alarak 
yarışmayı birinci tamamlayan Muhammed'in hayatı birçok 
Filistinli gibi zor başlamıştı... Mohammed Gazze'deki Han 
Yunus adlı mülteci kampında büyüdü. Altı kardeşi olan 
Muhammed, daha küçükken müziğe ne kadar yetenekli 
olduğunun sinyallerini veriyordu. Beş yaşındayken söylediği 
şarkıları duyanlar bu sesin yaşı daha büyük bir kişiye ait 
olduğunu düşünüyordu. Özel günlerde ve düğünlerde 
sahneye çıkıyordu. Profesyonel müzik eğitimi almamıştı. 
Üniversitede medya öğrenimi gören Muhammed'in sesini 
duyurmak için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 
Arap İdol yarışmasına katılmaya karar vermesi ona yeni 
kapılar açtı.

Filistin temalı şarkılarla sanat yaşamını sürdüreceğini 
belirten Assaf, Filistin davasının dünyada daha fazla 
duyulabilmesi ve anlaşılması için çaba sarf edeceğini 
söyledi.

Assaf, kendisiyle sevincini paylaşan tüm Filistinlilere teşek-
kür ederek "Başarımı Filistin halkının verdiği desteğe 
borçluyum. İşgal altında yaşayan mazlum Filistin halkı ve 
Filistin meselesi için elimden ne gelirse yapmaya söz veri-
yorum" dedi.

Asaf'a birinci olmasının ardından diplomatik tekli�er de 
geldi. Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nin başında olan 
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazzeli şarkıcıya 
'diplomatik pozisyon' önerdi. BM Filistinli Mültecilere 
Yardım Kuruluşu (UNRWA) ise Asaf'ı 'iyi niyet elçisi' ilan etti. 

Winner of The ‘Arabian Idol’

One for all, all for Van
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Rhythm of the Universe project came together for Van. 90 
di�erent voices from 90 countries, sang 'Bizim Eller' folk song 
for Van that is hit by the earthquake. The main philosophy of 
the Rhythm of the Universe project is the colors can be di�e-
rent but common humanity language is music, it is a nice 
formation. 90 young musicians, their languages, religions, 
cultures, countries di�erent from one and other, believed 
that there can be a common rhythm of the universe despite 
all their di�erences.

A musical ensemble formed of 90 countries' voices and 
musician came together for Van and sang the folk song 'Bizim 
Eller Ne Güzel Eller'. 
"Hi, I am Emir CERMAN, while living abroad for four years I had 
the chance to meet more than one culture.

We live in the same planet but speak the same language. 90 
musician from 90 di�erent countries come together for world 
peace and wrote world march. However, today they are 
together for Van. Please you too listen with your hearts and 
do not deny your help from ones in need."

Mohammed Asaf from Palestine won the "Arabian Idol" 
competition that contestants from various Arabian 
countries participates and held by Lebanon Television.

Mohammed impressed everyone in front of their televi-
sions with his voice and won the competition. Like every 
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refugee camp in Gaze named "Han Yunus". Living with 
his 6 siblings, Mohammed sent the early signals about 
his musical talent. People hearing his singing when he is 
5 years old, thought that his voice belongs to an older 
person. He got on stage during weddings and special 
occasions. He did not received any professional training. 
During his media studies in college, his decision of 
participating in "Arabian Idol" revealed new horizons for 
him.

Assaf explains that he will continue his art life with 
Palestinian themed songs and will make an e�ort about 
the awareness on Palestinian case.

Assaf thanks all Palestinians who share his happiness by 
saying: I owe all my success to the support of Palestinian 
people. I promise to do everything in my power to help 
Palestenian people who live under occupation and 
Palestinian case.

Asaf received various diplomatic o�ers after his victory. 
Palestinian President Mahmud Abbas who is in charge of 
Palestinian Administration in West Bank o�ered Moham-
med a "diplomatic position". The United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) 
declared Asaf a "goodwill ambassador".

Evrenin Ritmi projesi Van için de bir araya geldi. 90 
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felsefesi diller renkler ayrı olabilir ama ortak insanlık dili 
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ülkeleri birbirinden farklı birbirinden yetenekli 90 genç 
müzisyen, tüm farklılıklarına rağmen evrenin ortak bir 
ritmi olabileceğine inanmış. 

90 ülkenin sesleri ve müzisyenlerinin bulunduğu bir 
müzik topluluğu Van için bir araya geldiler ve ‘Bizim 
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duyurmak için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen 
Arap İdol yarışmasına katılmaya karar vermesi ona yeni 
kapılar açtı.

Filistin temalı şarkılarla sanat yaşamını sürdüreceğini 
belirten Assaf, Filistin davasının dünyada daha fazla 
duyulabilmesi ve anlaşılması için çaba sarf edeceğini 
söyledi.

Assaf, kendisiyle sevincini paylaşan tüm Filistinlilere teşek-
kür ederek "Başarımı Filistin halkının verdiği desteğe 
borçluyum. İşgal altında yaşayan mazlum Filistin halkı ve 
Filistin meselesi için elimden ne gelirse yapmaya söz veri-
yorum" dedi.

Asaf'a birinci olmasının ardından diplomatik tekli�er de 
geldi. Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nin başında olan 
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I Writing about Gulf Earthquake, August 17: Teaching assistant 
Selin decides to write a novel about the lives that has been 
destroyed because of the earthquake but also about the extraordi-
nary humanitarian cooperation originated from both domestic and 
abroad. The plot, following 3 directions; describes Selin's emotion-
al disturbance period during her writing, the order that has been 
collapsed under the debris along with her novel which questions 
the mindscapes that she sees as the gears of that order and also  
her friend Levent's feedback about the novel. 

"We lived that night. What has happened was so severe that our 
minds could not handle it and sent most of the emotions to our 
subconscious without recording. Some of us pointed guilty �ngers, 
some of us run to help, some of us stood still in terror and some of 
us totally ignored the earthquake like it never happened. (...) This 
book tells us about a 4.7 scale earthquake with the duration of 45 
seconds and according to o�cial records, caused the death of 
20.000 people and about billions of souls dying every second in the 
tight patterns of the order. Written with harsh words, Breaking 
Point is written with harsh words and could not be written in 
another way. It shakes."

17 Ağustos Körfez depremini yazıyor: Öğretim görevlisi Selin, 
bu depremde yıkılan yaşamları ama aynı zamanda yurt 
içinden ve dışından gelen o olağanüstü insani dayanışmayı 
ele alan bir roman yazmaya karar verir. Üç farklı yoldan 
ilerleyen kurgu, hem Selin’in bu yazı sürecinde yaşadığı 
duygusal depremi hem enkazın altında çöken düzeni ve o 
düzenin dişlisi olarak gördüğü düşünce kalıplarını sorgu-
ladığı romanını hem de yazdıklarını paylaştığı Amerika’daki 
arkadaşı Levent’in roman hakkındaki eleştirel yorumlarını 
aktarıyor.

"O geceyi yaşadık. Olanlar o denli ağırdı ki, zihinlerimiz baş 
edemedi, birçok duyguyu kaydedemeden bilinçaltına 
yolladı.
Kimimiz suçlular bulduk söylenecek, kimimiz elimizden 
geldiğince yardıma koştuk, kimimiz korkular içinde kasıldık 
kaldık, kimimiz de toptan reddetti depremi, yok saydı. (...) Bu 
kitap, 7.4 şiddetinde, kırk beş saniye süren, resmî kayıtlara 
göre yirmi bin kişinin öldüğü bir depremden; düzenin dar 
kalıplarında her saniye ölen milyarlarca ruhtan söz ediyor. 
Sert sözcüklerle yazılmış bir kitap Kırılma Noktası. Başka türlü 
yazılamazdı. Sarsıyor." 
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ATLANTİS

İ S T A N B U L ,  2 0 1 4
ATLANTIS

 

Amerikan rüyasının bir çılgınlığa dönüştüğü yıllarda Doktor 
Frederick von Kammacher'in İngiltere üzerinden Amerika'ya 
seyahati, bir White Star Denizcilik gemisi olan Roland ile 
başlar. Transatlantiklerin teknolojide birbirleriyle yarıştığı, 
görkemli bir mühendislik döneminin son harikalarından biridir 
Roland. Kammacher ise tam da rasyonel aklın üstün görüldüğü 
ve bilimin, sanatın ve felsefenin el üstünde tutulduğu bir 
dönemi hem bir doktor, hem de saygın bir beyefendi olarak 
temsil eden önemli bir �gürdür.

Roland ile yolculuk başladığında, gemideki üç katmanlı sosyal 
yapılanma ayrıklaşmaya, sınıfsal ve cinsiyete dayalı sosyal 
parçalanma kendini belli etmeye ve bu farklılaşmaya şiddetle 
karşı çıkan Kammacher gibi rasyoneller de kendilerini açık 
etmeye başlamaktadır.

İşlerin sarpa sarması, yakalandığı fırtınada geminin motor-
larının bozulmasıyla başlar ve böylece hem trajik bir insanlık 
dramı ortaya koyar yazar hem de korkuyla karışık bir pişmanlık 
halinden hareketle sadece toplumsal değil, antropolojik de bir 
tartışmaya girişir.

Teknoloji mabedi Roland bir başka gemi ile çarpışır ve kazadan 
kurtulanlar da Amerika'nın her değeri paraya tevdi etmeye 
çalışan sistemi ile yüz yüze gelecekleri New York'a varırlar. 
Hikâye akışının hızlanması ile birlikte, doyumsuz bir edebi tat 
ile yüksek entelektüel kapasiteli bir zihnin anlatım yeteneği 
okuru kendisine hayran bırakmaya başlar.

Nobel Edebiyat Ödülü, Goethe Edebiyat Ödülü ve Almanya 
Onur Ödülü gibi pek çok ödüle sahiptir.

496 sayfa /// pages

496 sayfa /// pages

In the years when American Dream becomes a delirium, the 
journey of Dr Frederick von Kammacher to America from 
England begins with the ship Roland that belongs to White 
Star Navigation. Roland is one of the last marvels of a 
period when transatlantics compete with each other 
technologically. Kammacher is an important �gure that 
represent an era of  rational mind being superior and 
science, art, philosophy being praised as a doctor and a 
respected gentleman. 

When the journey with Roland begins, the 3 layered social 
construction begins to disintegrate, class and gender 
based social deterioration begins to manifest itself and 
rationalists like Kammacher that oppose this di�erentiation 
begin to reveal themselves. 

Fat hitting the �re begins when the engines of the ship 
brake down during a storm thus the writer reveals a tragic 
human drama and initiates a discussion along with a move-
ment mixed with fear and regret, not just socially but also 
anthropologically.

The sanctuary of technology Ronald, collides with another 
ship and the survivors arrive New York, a system of America 
that confers every value to money. With the plot quicken-
ing, an insatiable literary taste and the expression ability of 
a mind of highly intellectual capacity begins to fascinate 
the reader.

The book has many awards like Nobel Prize in Literature, 
Goethe Prize in Literature and Germany Honorary Prize.
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I Writing about Gulf Earthquake, August 17:  Teaching assistant 
Selin decides to write a novel about the lives that has been 
destroyed because of the earthquake but also about the extraordi-
nary humanitarian cooperation originated from both domestic and 
abroad. The plot, following 3 directions; describes Selin's emotion-
al disturbance period during her writing, the order that has been 
collapsed under the debris along with her novel which questions 
the mindscapes that she sees as the gears of that order and also 
her friend Levent's feedback about the novel. 

"We lived that night. What has happened was so severe that our 
minds could not handle it and sent most of the emotions to our 
subconscious without recording. Some of us pointed guilty �ngers, 
some of us run to help, some of us stood still in terror and some of 
us totally ignored the earthquake like it never happened. (...) This 
book tells us about a 4.7 scale earthquake with the duration of 45 
seconds and according to o�cial records, caused the death of 
20.000 people and about billions of souls dying every second in the 
tight patterns of the order. Written with harsh words, Breaking 
Point is written with harsh words and could not be written in 
another way. It shakes."

17 Ağustos Körfez depremini yazıyor: Öğretim görevlisi Selin, 
bu depremde yıkılan yaşamları ama aynı zamanda yurt 
içinden ve dışından gelen o olağanüstü insani dayanışmayı 
ele alan bir roman yazmaya karar verir. Üç farklı yoldan 
ilerleyen kurgu, hem Selin’in bu yazı sürecinde yaşadığı 
duygusal depremi hem enkazın altında çöken düzeni ve o 
düzenin dişlisi olarak gördüğü düşünce kalıplarını sorgu-
ladığı romanını hem de yazdıklarını paylaştığı Amerika’daki 
arkadaşı Levent’in roman hakkındaki eleştirel yorumlarını 
aktarıyor.

"O geceyi yaşadık. Olanlar o denli ağırdı ki, zihinlerimiz baş 
edemedi, birçok duyguyu kaydedemeden bilinçaltına 
yolladı.
Kimimiz suçlular bulduk söylenecek, kimimiz elimizden 
geldiğince yardıma koştuk, kimimiz korkular içinde kasıldık 
kaldık, kimimiz de toptan reddetti depremi, yok saydı. (...) Bu 
kitap, 7.4 şiddetinde, kırk beş saniye süren, resmî kayıtlara 
göre yirmi bin kişinin öldüğü bir depremden; düzenin dar 
kalıplarında her saniye ölen milyarlarca ruhtan söz ediyor. 
Sert sözcüklerle yazılmış bir kitap Kırılma Noktası. Başka türlü 
yazılamazdı. Sarsıyor." 
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Amerikan rüyasının bir çılgınlığa dönüştüğü yıllarda Doktor 
Frederick von Kammacher'in İngiltere üzerinden Amerika'ya 
seyahati, bir White Star Denizcilik gemisi olan Roland ile 
başlar. Transatlantiklerin teknolojide birbirleriyle yarıştığı, 
görkemli bir mühendislik döneminin son harikalarından biridir 
Roland. Kammacher ise tam da rasyonel aklın üstün görüldüğü 
ve bilimin, sanatın ve felsefenin el üstünde tutulduğu bir 
dönemi hem bir doktor, hem de saygın bir beyefendi olarak 
temsil eden önemli bir �gürdür.

Roland ile yolculuk başladığında, gemideki üç katmanlı sosyal 
yapılanma ayrıklaşmaya, sınıfsal ve cinsiyete dayalı sosyal 
parçalanma kendini belli etmeye ve bu farklılaşmaya şiddetle 
karşı çıkan Kammacher gibi rasyoneller de kendilerini açık 
etmeye başlamaktadır.

İşlerin sarpa sarması, yakalandığı fırtınada geminin motor-
larının bozulmasıyla başlar ve böylece hem trajik bir insanlık 
dramı ortaya koyar yazar hem de korkuyla karışık bir pişmanlık 
halinden hareketle sadece toplumsal değil, antropolojik de bir 
tartışmaya girişir.

Teknoloji mabedi Roland bir başka gemi ile çarpışır ve kazadan 
kurtulanlar da Amerika'nın her değeri paraya tevdi etmeye 
çalışan sistemi ile yüz yüze gelecekleri New York'a varırlar. 
Hikâye akışının hızlanması ile birlikte, doyumsuz bir edebi tat 
ile yüksek entelektüel kapasiteli bir zihnin anlatım yeteneği 
okuru kendisine hayran bırakmaya başlar.

Nobel Edebiyat Ödülü, Goethe Edebiyat Ödülü ve Almanya 
Onur Ödülü gibi pek çok ödüle sahiptir.

496 sayfa /// pages
496 sayfa /// pages

In the years when American Dream becomes a delirium, the 
journey of Dr Frederick von Kammacher to America from 
England begins with the ship Roland that belongs to White 
Star Navigation. Roland is one of the last marvels of a 
period when transatlantics compete with each other 
technologically. Kammacher is an important �gure that 
represent an era of  rational mind being superior and 
science, art, philosophy being praised as a doctor and a 
respected gentleman. 

When the journey with Roland begins, the 3 layered social 
construction begins to disintegrate, class and gender 
based social deterioration begins to manifest itself and 
rationalists like Kammacher that oppose this di�erentiation 
begin to reveal themselves. 

Fat hitting the �re begins when the engines of the ship 
brake down during a storm thus the writer reveals a tragic 
human drama and initiates a discussion along with a move-
ment mixed with fear and regret, not just socially but also 
anthropologically.

The sanctuary of technology Ronald, collides with another 
ship and the survivors arrive New York, a system of America 
that confers every value to money. With the plot quicken-
ing, an insatiable literary taste and the expression ability of 
a mind of highly intellectual capacity begins to fascinate 
the reader.

The book has many awards like Nobel Prize in Literature, 
Goethe Prize in Literature and Germany Honorary Prize.
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	İÇ KAPAK ÖN ARKA



