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Afet Geçici Kent Yönetimi 
Sistemi (AFKEN) ile AFAD’a 
En İyi Kamu Hizmeti Ödülü

Nepal’deki trajediye AFAD’dan 
yardım eli

Ateşin insanı yakamadığı 
şehir: Şanlıurfa

Best Public Service Award for 
AFAD with Disaster Temporary City
Management System (AFKEN)

AFAD offers a lifeline to the
tragedy in Nepal

Where fire cannot burn man: Şanlıurfa

Mahir Ünal:
Suriyeli misafirlerimize yönelik yardımlar, Türkiye’nin çevresinde istikrar ve 
huzurun hâkim olmasına katkıda bulunacaktır
The help provided for our Syrian guests will contribute to the dominance of stability and peace around Turkey
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Başkan’ın 
Mesajı

Değerli okurlar, 

Başbakanlık AFAD olarak beşinci yılımızı doldurmuş 

olmanın kıvancını yaşarken yeni bir dergiyle karşınıza 

çıkmanın heyecanını taşıyoruz.

AFAD, afetlerle baş edebilmenin temel şartının 

toplumda zihniyet dönüşümü olduğu gerçeğinden 

hareketle misyonunu “afetlere dirençli toplum” 

olarak belirledi. Sistem kuran, sürekli gelişen ve 

tecrübelerinden dersler çıkaran, “öğrenen bir kurum” 

olmayı kendisine şiar edindi.

Risk yönetimi

Kaynaklarının çoğunu afet ânı ve sonrasına harcayan 

“kriz yönetimi” anlayışı yerine; kaynaklarını afet 

öncesine odaklayan, yani hazırlık sürecine ve risklerin 

azaltılmasına öncelik veren “risk yönetimi” anlayışını 

benimsedi. 

Farkındalık eğitimleri

Sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmazı olan 

afetlerin etkisini en aza indirgeyebilmek, insan 

unsuruyla doğrudan alakalıdır. Bu bilinçle, 2013 

yılında, zihniyet dönüşümünü esas alan; farkındalık, 

bilinçlendirme ve gönüllüler oluşturmayı amaçlayan 

“Afete Hazır Türkiye” eğitim seferberliğini başlattık. 

Afete Hazır Aile, Afete Hazır İş Yeri ve Afete Hazır 

Ok u l  ka m p a nya l a r ı n d a n  o l u ş a n  A fe te  H a z ı r 

Türkiye kampanyası kapsamında öğrencilerimize, 

çalışanlarımıza, ailelerimize ve gençlerimize afet 

bilinci eğitimi vererek toplumun tüm kesimlerine 

ulaşmayı hedefliyoruz.

“Sıfırıncı dakika”

AFAD olarak kurulduğumuz günden itibaren, sorumlu 

olduğumuz her alanda sistem kurmaya, riskleri 

yönetmeye gayret gösterdik. Bilişim teknolojileri 

ile uydu ve havacılık gibi ileri teknolojileri kullanan; 

sistematik, sürdürülebilir ve entegre bir yapı olan 

“Türkiye Afet Müdahale Planı”nı (TAMP) geliştirdik. 

TAMP ile AFAD koordinasyonunda, Bakanlıklarımız, 

Merkez ve taşradaki tüm kurum ve kuruluşlarımız, 

Valiliklerimiz, Yerel Yönetimlerimiz ve STK’larımızla 

birlikte afetlerde “sıfırıncı dakika”da, Türkiye’nin 

ortak gücü olarak harekete geçebileceğimiz bir yapı 

oluşturduk. 

Bu sistemin ihtiyaç duyduğu düzenli ve kesintisiz 

çalışmayı sağlayacak ve güçlü bir altyapı desteği 

sunacak olan 22 AFAD Lojistik Merkezimizi, 2015 yılı 

başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açtık. Bir TIR’ın 

dakikalar içerisinde yüklenerek yola çıkabildiği, 

malzemelerin uzaktan takip ve kontrol edilebildiği bu 

lojistik merkezler sayesinde, afet ânında acil ihtiyaç 

duyulan malzemeler, gerekli yerlere, zamanında 

ulaşabilecektir. 

Afet yönetiminde teknolojik dönüşüm

Ayrıca, TAMP’ın tamamlayıcısı niteliğinde, afet öncesi 

risk ve zararları azaltacak “Türkiye Afet Risk Yönetimi 

Sistemi” (TAF-RİSK) projesini devreye sokuyoruz. 

Proje kapsamında, Risk Modelleme ve Sensör 

Teknolojileri çalışmalarıyla ülkemizin afet risklerini 

önceden belirliyor, strateji ve politikalarımızı buna 

göre konumlandırıyoruz. 

Afetlere daha hazır bir ülke olma yolunda yapılan 

araştırma ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde, 

afet tehlikesinin mevcut olduğu illerde afet risklerinin 

önceden belirlenmesini hedefliyoruz. 

Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları’nın hazırlanması 

çalışmalarıyla afete hazırlığın bilim ve araştırma 

boyutunun öneminin bilincinde olarak bütünleşik 

ve çoklu afet tehlike haritalarının üretilmesini 

h e d e f l i yo r u z .  2 0 1 4  i t i b a r ı y l a  h eye l a n ,  ka ya 

düşmesi, çığ gibi doğal afetler için afet tehlike 

haritalarının hazırlanması esaslarının açıklandığı 

kılavuzlar tamamlandı. Kılavuzların ülke genelinde 

yaygınlaştırılması ile 2015-2016 yıllarında tüm ülkenin 

afet eğilimini ortaya çıkaracak bütünleşik bir tehlike 

haritası üreteceğiz.

“Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Projesi” 

(AYDES) ile bütünleşik afet yönetiminin tüm 

a ş a m a l a r ı n ı  e l e k t r o n i k  o r t a m d a  t a k i p  e d i p 

yönetebileceğimiz, coğrafi bilgi sistemi tabanlı 

bir karar destek sistemi oluşturma yolunda “Olay 

Komuta Modülü”nün ilk aşamasını tamamladık ve 

kullanıma sunduk.

PRESIDENT’S MESSAGE

AFAD  BAŞKANI  AFAD PRESIDENT

DR. FUAT OKTAY
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Esteemed readers,

As Prime Ministry AFAD, while experiencing the pride 

of completing our fifth year, we enjoy the excitement 

of appearing before you with a new magazine.

Starting off from the fact that the fundamental 

c o n d i t i o n  o f  m a n a g i n g  d i s a s t e r s  i s  t h e 

transformation of mentality, AFAD designated its 

mission as the “disaster-resistant society” and took 

as its basis to be “a learning institution” that builds 

systems, continually develops and takes lessons 

from its experiences.

Risk management

The institution embraced the “risk management” 

understanding, which focuses the resources into 

the pre-disaster period, namely to the process of 

preparation and the reduction of risks, in contrast to 

the  “crisis management” understanding that spends 

most of its resources during or after the disaster.

Awareness trainings

To reduce the risks of the disasters to the minimum 

is the imperative of sustainable development and 

is directly related to the human factor. With this 

consciousness, in 2013 we initiated the “Disaster-

Prepared Turkey” educational mobilization, that 

takes the transformation of mentality as its basis; 

that aims to create awareness, consciousness and 

volunteers. Within the scope of the Disaster-Ready 

Turkey campaign, which consists of the campaigns 

of Disaster-Prepared Family, Disaster-Prepared 

Office and Disaster-Prepared School, we aim to 

offer an education in disaster awareness to our 

students, employees, families and the youth and 

thus reach all segments of the society.

“Minute zero”

As AFAD, from the day of our establishment, we put 

an effort into building systems and managing risks in 

all of our areas of responsibility. We developed the 

“Turkey National Disaster Response Plan” (TAMP), 

a systematic, sustainable and integrated structure 

that makes use of information technologies as well 

as advanced technologies such as satellite and 

aviation. With the coordination of TAMP and AFAD, 

we built a system that could be mobilized as the 

shared power of Turkey in the cases of disasters, right 

at “minute zero”, together with our entire institutions 

and organizations at the Center and in the rural, our 

Governorates, our Local Administrations and NGO’s.

We launched 22 AFAD Logistics Centers, which 

w i l l  e n s u r e  t h e  r e g u l a r  a n d  u n i n t e r r u p t e d 

functioning required by this system and offer a 

solid infrastructure, in early 2015 with a ceremony 

attended by our President Mister Recep Tayyip 

Erdoğan. Thanks to these logistic centers, in which 

a truck can be loaded and sent off within minutes 

and the provisions observed and controlled from 

a distance, the supplies required in the case of a 

disaster will reach the designated destination on 

time.

Te c h n o l o g i c a l  t r a n s fo r m a t i o n  i n  d i s a s t e r 

management

Additionally, we are also implementing the “Turkey 

Disaster Management System” (TAF-RİSK), 

complementary to TAMP and aimed to reduce the 

pre-disaster risks and damage. Within the scope of 

the project, with the works we carry out through Risk 

Modeling and Sensor technologies, we determine 

the disaster risks of our country beforehand and 

position our policies accordingly.

As part of the research and development efforts 

towards becoming a country that is more prepared 

against disasters, we aim to determine beforehand 

the risks in the cities in which there is a danger of 

disasters.

As a result of the Integrated Disaster Hazard Maps 

preparation works, we aim to create integrated and 

multiple disaster hazard maps with a view to the 

scientific and research-related facet of disaster 

preparedness. As of 2014, the guides, in which 

the basic principles for the preparation of hazard 

maps for disasters such as landslides, rock falls 

and avalanches, have been prepared. With the 

expansion of the maps throughout the country, in 

2015-2016 we will complete a thorough country 

hazard map through the offering of the hazard map 

of the disaster-proneness of the entire country.

With the “Disaster Management and Decision 

Support System” (AYDES), in accordance with the 

aim of creating a decision support system based on 

geographic information systems, we completed the 

first phase of the “Event Command Module”, that 

will enable us to electronically track all the phases of 

integrated disaster management, and activated it.

The single voice in disaster management

In order to reflect the perspective of disaster risk 

management onto the policies of the country and 

to ensure that the same perspective is present in 



Afet yönetiminde tek ses

AFAD 2013-2017 Stratejik  Planı  kapsamında 

afetlere ilişkin risk yönetimi bakış açısının ülke 

politikalarımıza 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 

stratejik belge olma niteliği taşıyan “Türkiye Afet 

Yönetimi Çerçeve Belgesi” (TAYÇEB) hazırlandı ve 

yayımlanma aşamasına gelindi.

Uluslararası alanda öncü kuruluş olma yolunda hızla 

ilerledik

2015 yılında bir yandan Türkiye Afet Çerçeve 

Belgesi’ni tamamlarken diğer yandan Dünya Afet 

Strateji Belgesi’nin görüşüldüğü Japonya-Sendai 

konferansında Avrupa ülkeleri arasında en çok 

katılımcıyla temsil edildik. Türkiye, kırkın üzerinde 

sunumla konferansa önemli katkı sağladı. Ülkemiz 

özellikle “Okul Güvenliği” alanındaki öncü konumuyla 

konferansa damga vurdu.

BM Donör Destek Grubu’ndayız

Ülkemiz ayrıca, 30 Haziran 2014’te, dünya insani 

ya r d ı m  s t r a t e j i s i n i n  b e l i r l e n m e s i ,  d ü n y a d a 

insani yardımların dağıtılması ve yönlendirilmesi 

konularında kritik önemi haiz kurumların başında 

gelen BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Donör Destek 

Grubu’nun bir parçası olarak dünyada insani yardım 

stratejisinin belirlenmesinde söz sahibi oldu. 

Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’nın bir parçası 

olduk

Türkiye, AFAD’ın dünyada ilgiyle takip edilen özellikle 

afetlere hazırlık ve afetleri önleme alanındaki başarılı 

çalışmalarıyla 6 Mayıs 2015’te Avrupa Sivil Koruma 

Mekanizması’nın 34. üyesi oldu. 

Üç yıl üst üste dünyanın en çok insani yardım yapan 

üçüncü ülkesi olduk

Dünyada etkinliği giderek artan Türkiye, artık yardım 

alan değil, yardım eden bir ülke haline gelmiştir. 

AFAD koordinasyonunda, Afganistan, Somali, Filistin, 

Bosna, Myanmar, Filipinler, Nepal, Yemen ve Orta 

Afrika Cumhuriyeti dahil, dört kıta ve 51 ülkede iç 

savaş, deprem, sel, tayfun, Ebola gibi farklı afetlerin 

mağdur ettiği insanlara yardım eli uzattık.

Türkiye, 2013, 2014 ve geçtiğimiz günlerde açıklanan 

2015 Küresel İnsani Yardım raporlarına göre üç yıl üst 

üste dünyada en çok insani yardım yapan üçüncü 

ülke oldu. 

Ülkemiz, son beş yılda Suriye krizi mağdurlarının 

yaralarının sarılması için BM standartlarında 5,6 

milyar doları aşkın bir kaynak kullanırken, Batı dünyası 

ve uluslararası camianın yalnızca 400 milyon dolarlık 

bir katkıda bulunmasını adil bulmuyoruz.

Bu vesileyle uluslararası toplumun, Türkiye’nin 

cömertliğini paylaşmasını ve dünya genelindeki 

mültecilere destek konusunda ortak ve somut 

adımlar atmasını temenni ediyoruz.

Türkiye, 60 milyon insanın mülteci konumunda 

olduğu dünyamızda, insani ve vicdani görevini yerine 

getirmiş; din, dil, ırk ayrımı yapmadan, yerinden 

edilmiş insanlara sınırlarını açmıştır. “Komşusu 

açken tok yatan bizden değildir” şiarıyla mağdur ve 

mazlumlara sahip çıkan ülkemiz, dünyada en çok 

sığınmacıya evsahipliği yapan ülke haline geldi.

Yaklaşık 2 milyon Suriyeli ve Iraklı savaş mağduru, 

ölüm tehlikesinden uzakta, güvenli bir hayat imkanına 

kavuştu. AFAD’ın kurduğu barınma merkezlerinde 

fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçların karşılanması 

için sağlanan hizmetler, Suriyeli çocukların ve 

yetişkinlerin geleceğe ümitle bakmasını sağladı.

2015 BM En İyi Kamu Hizmeti Ödülü’nü kazandık

Söz konusu barınma merkezlerimizde uygulanan 

“Afet Geçici Kent Yönetimi Sistemi” (AFKEN), 

Birleşmiş Milletler’in kamu hizmetlerinde yeniliği 

geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla dünya genelinde 

düzenlediği BM Kamu Hizmeti Ödülleri’nde, “Kamu 

Hizmeti Sunumunun Geliştirilmesi” kategorisinde 

birincilik ödülünü aldı.  İstatistiki  bilgilerin ve 

raporların tek bir merkezden elektronik platformda 

yönetilmesini sağlayan AFKEN, alanında bir ilk olma 

özelliğini taşımaktadır.

AFAD olarak insanüstü gayretlerle beş yıla 
sığdırdığımız tüm bu faaliyetlerin, ülkemizi 
ve bizleri daha güvenli bir gelecek beş yıla 
ulaştırmasını temenni ederim.

Bu süreçte büyük bir özveri ve ekip ruhu 
içinde faaliyet gösteren çalışanlarımıza 
v e  p a y d a ş l a r ı m ı z a ;  d e s t e k l e r i y l e 
ç a l ı ş m a l a r ı m ı za  h e r  d a i m  g ü ç  v e r e n 
hükümetimize teşekkürlerimi sunarım. 

AFAD olarak 

insanüstü 

gayretlerle beş yıla 

sığdırdığımız tüm 

bu faaliyetlerin 

ülkemizi ve bizleri 

daha güvenli bir 

gelecek beş yıla 

ulaştırmasını 

temenni ederim.

I hope that all these 
activities we have 
managed to fit into 
five years with beyond 
human efforts as AFAD 
will take our country 
and us to a safer five 
more years.



the implementations of all stakeholder institutions 

and organizations functioning in the field of disasters, 

the “Turkey Disaster Management Framework 

Document” (TAYÇEB) was prepared under the 

coordination of AFAD; and the phase of publication 

has been reached.

We moved at full speed towards becoming a leading 

institution in the international arena

I n  2 0 1 5,  w e  c o m p l e te d  t h e  Tu r key  D i s a s te r 

Management Framework Document. On the other 

hand, during the Japan-Sendai conference, during 

which the World’s Disaster Risk Reduction Document 

was released, Turkey was represented with the 

highest number of participants among the European 

countries and made significant contribution to 

the conference with over forty presentations. Our 

country made its mark on the conference with its 

leading position in “School Safety”.

We are included within the UN Donor Support Group 

Additionally, on June 30, 2014 our country became 

a member of the United Nations Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs Donor 

Support Group, one of the most critically important 

institutions in the world in terms of the designation of 

humanitarian aid strategy, distribution and steering 

of the aid in the world and thus now has a say in the 

determination of the humanitarian strategy in the 

world.

We became part of the European Civil Protection 

Mechanism 

With the successful activities of AFAD especially 

in the fields of disaster preparedness and disaster 

prevention, on May 6, 2015 Turkey became the 

34th member of the European Civil Protection 

Mechanism.

For three years in a row, we became the third country 

to grant the most humanitarian aid

Turkey,  growing ever more active in the world, has now 

become a country that not receives, but provides 

help; and with the coordination of AFAD has reached 

a hand to the victims of various disasters such as civil 

war, earthquake, flood, typhoon and Ebola on four 

continents and in 51 countries, including Afghanistan, 

Somali, Palestine, Bosnia, Myanmar, the Philippines, 

Nepal, the Yemen and the Central African Republic.

According to the 2013, 2014 and the recent 2015 

Global Humanitarian Assistance reports, for three 

years in a row Turkey has become the third country to 

grant the most humanitarian aid. 

While our country, during the last five years, has 

made use of resources exceeding 5.6 million US 

dollars in the UN standards so that the wounds of the 

victims of the Syrian crisis are healed, the Western 

world and the international community has made a 

contribution of a mere 400 million dollars, which we 

find unfair.

Hereby, we hope that the international community 

will share Turkey’s generosity and take joint and solid 

steps in supporting the refugees throughout the 

world.

In our world, in which 60 million people are in 

the position of refugees, Turkey has fulfilled its 

humanitarian and conscientious duty; has opened 

its borders to displaced persons without religious, 

linguistic or racial discrimination. Our country, 

embracing the victims and the oppressed with the 

principle of “He is not of us, who lays full when his 

neighbor is hungry,” has become the country that 

hosts the highest number of refugees.

Around 2 million Syrian and Iraqi war victims found 

the opportunity of a safe life away from the threat of 

death. The services provided to ensure the meeting 

of their physical, social and psychological needs, 

offered in the sheltering facilities established by 

AFAD, has made it possible for the Syrian children and 

adults to look into the future with hope. 

We received the 2015 UN Best Public Service Award

This year, with the “Disaster Temporary City 

Management System” (AFKEN) implemented in the 

sheltering facilities, AFAD won the UN Public Services 

Award granted by the United Nations in the category 

“Improving the Delivery of Public Services”. Ensuring 

the central and electronic management of statistical 

data and reports, the project is a first in the field. 

I hope that that all these activities and 
beyond human efforts we managed to fit 
into five years as AFAD will take us to another, 
safer five more years.

I offer my appreciation to our employees 
and stakeholders, who acted with great 
self-sacrifice and in a team spirit during this 
process; and to our government, which 
continuously strengthens our works with the 
support it offers. 
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Haberler

Birleşmiş Milletler tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya 

Afet Risklerinin Azaltılması Konferansı 14-18 Mart günlerinde 

Japonya’nın Sendai kentinde yapıldı. Konferansa ülkemiz adına 

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AFAD Başkanı Dr. 

Fuat Oktay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 

ile bakanlık, üniversite, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin 

temsilcileri katıldı.  

Konferans için Japonya’ya giden Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş 

ve AFAD Başkanı Oktay öncülüğündeki Türk heyetin Japonya’daki 

ilk durağı ülkemizin Tokyo Büyükelçiliği oldu. Sonrasında Japonya 

Müslümanlar Derneği Başkanı Amin Tokamasi ve dernek üyeleri ile 

bir araya gelen heyet, ardından konferansın gerçekleşeceği Sendai 

şehrine hareket etti. 

Numan Kurtulmuş: Ülkeler afet 
risklerini azaltmaya odaklanıyor

2015-2025 yılları arasında izlenecek Dünya Afet Strateji Belgesi’nin 

görüşüldüğü konferansta konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Prof. 

Dr. Numan Kurtulmuş, AFAD stratejisinin temelini oluşturan risk 

Organized by the United Nations for the third time this year, 

the World Conference on Disaster Risk Reduction took place 

in Sendai, Japan on 14-18 March. Attending the conference 

o n  b e h a l f  o f  o u r  c o u n t r y  w a s  V i c e  P r i m e  M i n i s t e r  P r o f. 

Numan Kurtulmuş, AFAD President Dr. Fuat Oktay, Gaziantep 

Metropolitan Municipality Mayor Fatma Şahin, as well as the 

representatives of ministries, universities, local administrations 

and civil society organizations. 

Numan Kurtulmuş: Countries focus 
on reducing the risks of disasters

Delivering a speech at the conference, during which the 2015-

2025 Framework for Risk Reduction was discussed, Vice Prime 

Minister Prof. Numan Kurtulmuş stressed the risk management 

understanding, the basis of the AFAD strategy and said, “During 

this transition period, all countries are focusing on the reduction 

of disaster risks. ”AFAD President Dr. Fuat Oktay, who chaired 

the “Risk-Sensitive Investment: Public-Private Partnerships” 

meeting , on the other hand, went on to say, “Public-private 

sector partnerships, by supporting the taking of risk-sensitive 

3. Dünya Afet Risklerinin 
Azaltılması Konferansı 
Japonya’da gerçekleşti
3 r d  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n 
D i s a s t e r  R i s k  R e d u c t i o n  h e l d 
i n  J a p a n
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yönetimi anlayışına vurgu yaparak “Bu geçiş sürecinde tüm ülkeler 

afet risklerinin azaltılmasına odaklanmaktadır” dedi.

“Risklere Duyarlı Yatırımlar: Kamu-Özel Sektör İşbirliği” başlıklı 

toplantıya başkanlık eden AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ise “Kamu-

özel sektör işbirlikleri, risklere duyarlı yatırım kararları alınmasını 

destekleyerek afet risklerinin azaltılması ve afetlere dayanıklı hale 

gelmemizi sağlayacak çok etkili bir enstrüman olabilir” ifadesini 

kullandı.

Birçok toplantı ve sunumda AFAD 
vardı

Oktay aynı zamanda “Kriz Yönetiminden Dayanıklılık Oluşturulması” 

başlıklı toplantıya da katılarak afete hazırlıklı olma ve sürdürülebilir 

k a l k ı n m a  a r a s ı n d a k i 

y a k ı n  i l i ş k i d e n  b a h s e t t i . 

K o n u ş m a s ı n a  T ü r k i y e ’ n i n 

kaynaklarının uzun bir süre 

b o y u n c a  k r i z  y ö n e t i m i n e 

harcandığına dikkat çekerek 

b a ş l a y a n  A F A D  B a ş k a n ı , 

a f e t l e r i n  d ü n y a  ç a p ı n d a 

giderek daha büyük tehdit 

haline geldiğini de vurgulayarak 

afetlere karşı hazırlıklı olmanın 

ö n e m i n i ,  “A fe t l e r  öze l l i k l e 

g e l i ş m e k t e  o l a n  ü l k e l e r 

açısından daha büyük tehlike 

arz ediyor. Bu nedenle afete 

hazırlıklı olmak, sürdürülebilir 

kalkınmanın ön şartı haline 

g e l m i ş t i r ”  s ö z l e r i y l e  d i l e 

getirdi. Oktay,  konuşmasında 

A FAD’ı n bu bi l inçle “Afete 

Hazır Türkiye” kampanyasını başlattığını, bu geniş kapsamlı girişimle 

toplumun bütün kesimlerinin bilinç düzeyinin artırılmasının 

hedeflendiğini de belirtti.

AFAD Başkanı’nın yoğun Japonya programının bir diğer durağı da 

İslam Kalkınma Bankası ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından 

düzenlenen toplantı oldu. Oktay, toplantıda AFAD’ın Suriye’den 

Gine’ye uzanan faaliyetlerinden bahsederek, “En büyük avantajımız 

gittiğimiz yerlerde insanların bizi yardım getiren yabancılar olarak 

değil, kendilerinden biri olarak görmeleri” dedi. 

Türkiye açısından son derece verimli geçen konferans boyunca 

önemli işbirliklerinin temelleri atıldı. Türkiye’nin Avrupa ülkeleri 

arasında en kalabalık ekiple ve kırkın üzerinde sunumla katıldığı 

konferansta AFAD ön plandaydı.

decisions, can become quite an influential tool that will help us to 

reduce the risks of disasters and to become more durable in the 

face of disasters.”

AFAD was present in many meetings 
and presentations

Also attending a meeting titled “Creating Durability from Crisis 

Management”, Oktay talked about the close relations between 

disaster-preparedness and sustainable development. Starting 

his speech by pointing out to the fact that for a very long time 

Turkey’s resources were spent on crisis management, AFAD 

President stressed that disasters are becoming a growing 

threat worldwide with the words, “Disasters pose an even bigger 

t h r e a t  fo r  d e v e l o p i n g 

c o u n t r i e s .  B e c a u s e 

o f  t h i s  r e a s o n ,  b e i n g 

ready for disasters has 

become a prerequisite 

o f  s u s t a i n a b l e 

d eve l o p m e nt . ”  Du r i n g 

h i s  s p e e c h ,  O k t a y 

also stated that AFAD 

initiated the “Disaster 

Ready Turkey” campaign 

with this consciousness 

a n d  t h a t  i t  a i m s  t o 

increase the awareness 

of all the segments of the 

society. 

Y e t  a n o t h e r  s t o p  o f 

t h e  b u s y  s c h e d u l e  o f 

the AFAD President was a meeting organized by the Statistical, 

Economic and Social Research and Training Center for Islamic 

Countries (SESRIC). Here, Oktay talked about the activities of 

AFAD extending from Syria to Guinea and said, “Our biggest 

advantage is that in the places we go to, the people see us not as 

strangers bringing in help, but as one of their own.”

During the conference, which was quite fruitful for Turkey, the 

seeds of significant collaborations were sown. While Turkey 

attended the conference with a team with the highest number 

of par ticipants compared to other European countries, in 

the leadership of AFAD great contribution was made to the 

conference schedule with over forty presentations.
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C o o p e r a t i o n  w i t h  J a p a n  i n 
d i s a s t e r  m a n a g e m e n t  c o n t i n u e s

Japonya ile afet 
yönetimi işbirliği 
sürüyor

Türk ve Japon hükümetleri arasında 3 Mayıs 2015 tarihinde 

i mzalanan “İyi  Niyet Beyannamesi”nin bir  uzantısı  olarak 

düzenlenen “Afet Yönetiminde İşbirliği Diyaloğu” çalıştaylarının 

üçüncüsü 4 Mayıs günü Ankara’da gerçekleştirildi.

AFAD ile Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı 

(MLIT) işbirliğiyle organize edilen çalıştaya Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve 

Turizm Bakanı Akihiro Ohta ile AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay katıldı. 

Ç a l ı ş t a y d a  b i r  k o n u ş m a  y a p a n  N u m a n  K u r t u l m u ş ,  a f e t 

bölgesinde olmaları itibarıyla Türkiye ve Japonya’nın önemli bir 

ortak noktası bulunduğunu kaydederek iki ülkenin zaman içinde 

tecrübe ettiği afetlere değindi ve “Türkiye ile Japonya bu süre 

içerisinde afetlere karşı toplumlarını hazırlamak, olası afetlerin 

risklerini afetler olmadan azaltmak konusunda fevkalade ileri 

giden iki  ülke olmuştur ” dedi.  Kur tulmuş, Japonya’nın afet 

önleme teknolojilerindeki gelişmişliğinin altını çizerek Türkiye’nin 

de son yıllarda aynı konuda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini, bu 

durumun da iki ülkeyi yakınlaştırdığını belirtti.

Çalıştay kapsamında açıklamalar yapan Fuat Oktay ise ilişkileri 

sistematik bir temele oturtan “İyi Niyet Beyannamesi”yle ilgili 

ayrıntılı bilgi vererek bu doğrultuda Nisan 2014’te Japonya’da ve 

Temmuz 2014’te Türkiye’de birer çalıştay yapıldığını ifade etti. 

Oktay, “Bugünkü çalıştayımız yine işbirliğimiz çerçevesinde iki 

ülke arasında afet yönetimi alanında geliştirilen her türlü bilgi, 

beceri, sistemler ve teknolojinin paylaşımına dönük, her iki 

ülkenin kapasite ve kabiliyetini artırmasına dönük gayretlerimizin 

son aşamasıdır” diye konuştu.

Organized as an extension to the “Declaration 

of Goodwill”,  signed between the Turkish 

and Japanese governments on May 3, 2015, 

the third “Cooperation Dialogue in Disaster 

Management” workshop was organized on 

4 May in Ankara. Attending the workshop, 

realized with the collaboration of AFAD and the Japanese Ministry 

of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), were Prof. 

Numan Kurtulmuş, Vice Prime Minister; Akihiro Ohta, Japanese 

Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism and Dr. 

Fuat Oktay, AFAD President. 

Delivering a speech at the workshop, Numan Kurtulmuş stated 

that since Turkey and Japan are both located within disaster 

areas, they share an important common feature; mentioned 

the disasters the two countries have witnessed throughout 

the time and said, “During this process, Turkey and Japan have 

been two countries that have made considerable progress in 

preparing their societies for a possible disaster, in reducing the 

risks of possible disasters before the disaster actually occurs.” 

Kurtulmuş, underlining Japan’s developed state in terms of 

disaster prevention technologies, expressed that considerable 

steps have been taken in Turkey in the same field throughout 

the recent years, and that this situation has brought the two 

countries closer. 

Making statements within the framework of the workshop, Fuat 

Oktay, on the other hand, provided detailed information on 

the “Declaration of Goodwill”, which placed the relations on a 

systematic basis, and expressed that two former workshops 

took place in April 2014 in Japan and July 2014 in Turkey. Oktay 

went on to say, “Our workshop today is once again the final stage 

of our efforts towards the sharing of all sorts of information, 

skills, systems and technologies developed and produced in the 

field of disaster management, of increasing the capacity and 

capability of the two countries.”



11

H
A

B
E

R
L

E
R

 /
 N

E
W

S

AFAD tarafından yürütülen “Afete Hazır Okul” kampanyası 

kapsamında okul güvenliği alanında yapılan çalışmalar büyük artış 

gösterdi.

Ülkemizin okul güvenliği alanında öncü rol üstlenmesi vesilesiyle AFAD 

tarafından düzenlenen “Güvenli Okullar İçin Lider Ülkeler Bakanlar 

Toplantısı” ise 17 ülkenin katılımıyla 30-31 Ekim 2014 tarihlerinde 

İstanbul’da gerçekleşmişti. 

Mart ayında Japonya’da gerçekleşen 3. Dünya Afet Risklerinin 

Azaltılması Konferansı kapsamında düzenlenen “Okul Güvenliği” 

panelinde ülkemizi temsil eden AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, 

konuşmasında Türkiye’nin okul güvenliği alanında dünyada üstlendiği 

role değinerek “Okullarımızın neredeyse yüzde 70’e yakınının güvenli 

hale geldiğini ve 2018 yılına kadar tüm okullarımızın afetlere dayanıklı 

hale geleceğini taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

As a result of the works carried out within the scope of the “Disaster-

Prepared School” campaign led by AFAD, the number of natural 

disaster-prepared schools increased significantly.

The “Safe Schools Leaders Meeting-Ministers Meeting” organized 

by AFAD, on the other hand, was realized on 30-31 October 2014 in 

İstanbul with the attendance of 17 countries.

AFAD President Dr. Fuat Oktay, representing our country at the 

3rd World Conference on Disaster Risk Reduction held in Japan 

in March had touched upon the role played by Turkey in terms of 

school safety and said, “We guarantee that almost 70 percent of our 

schools have become safe and that almost all of our schools will be 

disaster-proof by the end of 2018.”

A F A D  s u p p o r t s  s c h o o l  s a f e t y

AFAD’dan okul 
güvenliğine destek

Afet risklerinin farkında olan ve muhtemel bir afet durumunda 

yapılması gerekenlerle ilgili yüksek bilinç seviyesi kazanmış bir 

toplum yaratmayı hedefleyen AFAD, bu amaca ulaşmanın teminatı 

olan çocuklarla ilgili son derece önemli çalışmalara öncülük ediyor.

AFAD tarafından Türkiye’nin dört bir yanında risk analizi çalışmaları 

yürütülüyor, afetlerin zararlarının en aza indirgenmesi için 

planlamalar yapılıyor, okul binalarının güvenliğinin artırılmasına 

yönelik stratejiler geliştiriliyor ve öğrencilere birebir eğitimler verilip 

tatbikatlar düzenleniyor.

Türkiye, geçtiğimiz sene Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet 

Risk Azaltma Merkezi (UNISDR) tarafından “Avrupa’da Okul 

Güvenliğinde Lider Ülke” seçilmiş, bu kararda AFAD faaliyetlerinin 

önemli etkisi olmuştu.

AFAD, aiming to create a society that is aware of the disaster risks 

and that possesses a high level of awareness in terms of what 

needs to be done in a possible case of a disaster, leads significant 

works in terms of children, the guaranteed way of achieving this 

goal.

By AFAD in all of the schools all around Turkey risk analysis works 

are carried out, strategies are developed to increase the safety 

of the buildings, students are given one to one trainings and drills 

are performed.

Last year, Turkey was designated the “Leading Country in Europe 

in School Safety” by the United Nations Office for Disaster Risk 

Reduction (UNISDR) and influential in the decision was the 

activities carried out by AFAD.

A F A D  p r e p a r e s  s c h o o l s  f o r 
d i s a s t e r s

AFAD okulları afete 
hazırlıyor
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D o n o r  S u p p o r t  G r o u p  i n 
T u r k e y

Donör Destek Grubu 
Türkiye’de

Birleşmiş Mil letler İnsani  İşler Eşgüdüm Ofisi  (BM OCHA) 

bünyesinde faaliyetlerini sürdüren OCHA Donör Destek Grubu 

(ODSG), Nisan ayında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Türkiye’nin de dahil olduğu 27 üyesi bulunan ODSG, dünya 

çapında insani  yardımların örgütlenmesi ve hedef kit leye 

ulaştırılması noktasında kilit rol üstleniyor. Politika geliştirme, 

bütçe hazırlama ve faaliyet programı şekillendirme aşamalarında 

BM ile eşgüdümlü çalışan ODSG’nin Türkiye’ye gelen temsilcileri, 

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ile bir görüşme gerçekleştirdi. 

Toplantının ana konusunu Türkiye’nin Suriyeliler için gösterdiği 

çaba oluşturdu. Yaptığı konuşmada bugüne kadarki yardımların 

5, 5  m i l ya r ı  a ş t ı ğ ı n ı  b e l i r t e n  Ok t a y,  u l u s l a r a r a s ı  c a m i a n ı n 

yardımlardaki katkısının yetersiz olduğunu ifade etti.  AFAD 

tarafından kurulan 25 barınma merkezinin de üstün standartlara 

sahip olduğunu kaydeden Oktay, “Türkiye’de bugün itibarıyla 

1,8 milyon biyometrik kayıtlı Suriyeli misafirimiz var. Iraklılarla 

birlikte bu rakam yaklaşık 2 milyonu bulmakta. Bunun yaklaşık 

272 binini kamplarda misafir ediyoruz” dedi. Fuat Oktay, barınma 

merkezlerindeki  olumlu koşulların BM başta olmak üzere 

uluslararası kuruluşlar tarafından da tasdik edildiğini, bununla 

birlikte özellikle eğitim ve sağlık alanlarında hâlâ atılması gereken 

adımlar olduğunu, bunun için de uluslararası desteğe ihtiyaç 

duyulduğunu belirtti. 

ODSG heyetinin Türkiye temaslarının bir sonraki ayağını ise Kilis 

Barınma Merkezi’ne yapılan ziyaret teşkil etti. AFAD yetkilileri ve 

Kilis Valisi Süleyman Tapsız eşliğinde barınma merkezini gezen ve 

buradaki çalışmaları gözlemleyen heyet, memnuniyetini ifade etti.

Carrying out its activities under the aegis 

o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  O f f i c e  f o r  t h e 

Coordination of Humanitarian Affairs (UN 

OCHA), the OCHA Donor Suppor t Group 

(ODSG) paid a visit to Turkey in April.

ODSG, which has 27 members including Turkey, plays a critical 

role in the organization of humanitarian aid and its transmission 

to the intended population. The representatives of ODSG, 

which works in coordination with the UN in the stages of 

policy development, budget preparation and activity program 

formation, carried out a meeting with AFAD President Dr. Fuat 

Oktay in Turkey. 

The focus of the meeting was the effort displayed by Turkey 

for the Syrians. Stating that the help provided thus far has 

exceeded 5.5 billion, Oktay expressed that that the help from 

the international community is inadequate. Stating that the 25 

sheltering facilities established by AFAD are of high standards, 

Oktay said, “As of today, there are 1.8 million Syrian guests with a 

biometric record in Turkey. With the Iraqis, the number amounts 

to around 2 million, of which 272 thousand, we host in the camps.” 

Fuat Oktay also stated that the satisfactory conditions of the 

sheltering facilities are verified by international organizations, 

primarily the UN, and in addition there are still steps that need 

to be taken in the fields of education and healthcare, and that 

international support is required.

The next stage of the ODSG delegation’s visit to Turkey was 

formed by the tour of the Kilis Sheltering Facility. The delegation, 

touring the sheltering facility alongside AFAD superintendents 

and Süleyman Tapsız, Governor of Kilis, examined the works that 

are being carried out and expressed their contentment.
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T A M P - A Y D E S  p r e s e n t e d  t o  t h e 
m i n i s t r i e s  a n d  r e p r e s e n t a t i v e s 
o f  t h e  R e d  C r e s c e n t

TAMP-AYDES 
Bakanlıklara ve 
Kızılay yetkililerine 
tanıtıldı

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile planın bilişim altyapısını 

teşki l  eden Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi Projesi 

(AYDES), Bakanlıklar ile Kızılay Genel 

Müdürlüğü yetkililerine tanıtıldı.

A m a c ı  “ a f e t  v e  a c i l  d u r u m l a r a 

i l i ş k i n  m ü d a h a l e  ç a l ı ş m a l a r ı n d a 

g ö r e v  a l a c a k  h i z m e t  g r u p l a r ı  v e 

koordinasyon birimlerine ait rolleri 

v e  s o r u m l u l u k l a r ı  t a n ı m l a m a k ; 

afet öncesi, sırası ve sonrasındaki 

m ü d a h a l e  p l a n l a m a s ı n ı n  t e m e l 

prensiplerini belirlemek” olarak ifade 

e d i l e n  TA M P  i l e  s öz  ko n u s u  a fe t 

ve acil  durum hallerinde yönetim 

aşamalarının elektronik or tamda 

takibini kolaylaştıran coğrafi tabanlı 

bir bilgi sistemi olan AYDES’in amaç, 

kapsam ve işleyişine ilişkin bilgiler 

verilen toplantıda konuşma yapan AFAD Başkan Yardımcısı 

Mehmet Akif Danacı, ilgili kurumların işbirliği içinde çalışmasının 

önemine dikkat çekti. 

Turkey National Disaster Response Plan (TAMP) and its informatics 

basis Disaster Management and Decision Support System Project 

(AYDES) was presented to the ministries 

and the representatives of the Directorate-

General of the Turkish Red Crescent. 

D u r i n g  t h e  m e e t i n g ,  i n f o r m a t i o n  w a s 

provided on the aims, scope and functioning 

of AYDES, a geography-based information 

system, which facil itates the electronic 

tracking of the phases of management in 

cases of disaster and emergency, and TAMP, 

of which the aim is stated as “To define the 

roles and responsibil ities of the service 

groups and coordination units to take part 

in the response efforts in cases of disasters 

and emergencies; to determine the basic 

principles of the response plan before, during 

and after disasters.” Delivering a speech 

at the meeting Mehmet Akif Danacı, AFAD Vice President drew 

attention to the importance of the collaboration of the related 

institutions. 

Toplantıda konuşma yapan 
AFAD Başkan Yardımcısı 
Mehmet Akif Danacı, ilgili 
kurumların işbirliği içinde 
çalışmasının önemine  
dikkat çekti.

Delivering a speech at the 
meeting Mehmet Akif Danacı, 
AFAD Vice President drew 
attention to the importance of 
the collaboration of the  
related institutions.



tarihinde meydana gelen Van depreminin 

hemen ardından evlerini kaybeden veya 

konutları barınmaya müsait olmayan 

vatandaşların kalıcı konutlarına geçene kadar 

yaşamlarını sürdürebileceği çadır kentler ve 

konteyner kentler oluşturuldu. 2 oda, banyo, 

mutfak ve tuvaletten oluşan konteynerler 

kısa sürede kurularak 175 bin depremzedenin 

barınma sorunu çözüldü. Bu sayı Türkiye’deki 

45 şehrin il merkezi nüfusundan daha fazla.

45 il merkezinden 
daha büyük 

konteyner kent

23 Ekim 2011

Immediately following the earthquake of 

October 23, 2011 in Van, tent cities and 

container cities were built for the citizens 

who lost their homes or whose residences 

were not fit for housing; so that they could 

reside in them until they moved to their 

permanent homes. Rapidly building the 

containers, which are composed of 2 rooms, 

bathroom, kitchen and toilet, the housing 

problem of 175 thousand earthquake victims 

wase solved. This number is higher than the 

population of 45 city centers in Turkey.

A  c o n t a i n e r  c i t y  l a r g e r 
t h a n  4 5  c i t y  c e n t e r s
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AFAD, Yemen’deki iç çatışmalar nedeniyle komşu ülkelere 

sığınmak zorunda kalan 150 bini aşkın mülteciye yardım eli uzattı. 

Çatışmalardan etkilenen mağdurlara 18 Mayıs’ta AFAD tarafından 

150 bin dolar değerinde 2 bin 400 gıda kolisi gönderildi. Yemenli 

sığınmacıların temel sorunu olan beslenme gereksinimlerini 

karşılamak amacıyla yapılan yardımların dağıtımları Cibuti’nin 

Obock şehrindeki kampta başladı. 

Obock Valisi’yle görüşmeler yapan AFAD yetkilileri, ihtiyaçların 

yerinde tespit  edilmesi  için çalışmalarda bulundu. İnsani 

yardımların koordineli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 

amacıyla bölgede çalışmalar yürüten AFAD ekipleri, yardımların 

bir kısmını Cibuti’ye sığınan Yemen vatandaşlarına, kalanını ise 

Yemen’e ulaştırılmak üzere Cibuti’de kurulan Birleşmiş Milletler 

lojistik merkezine teslim etti. 

Mayıs ayı sonunda Türkiye’den gönderilen kargo uçağıyla 6 tonluk 

ilaç yardımı ve 2 bin 200 gıda kolisi daha Yemenli sığınmacılara 

ulaştırıldı.  Yardımlar, Cibuti İçişleri Bakanı Omar Muhamed 

Bourhan, Cibuti Büyükelçisi Hasan Yavuz ve AFAD ekiplerinin 

katılımıyla Cibuti Limanı’ndan Cibuti Radyo Televizyonu ve 

Anadolu Ajansı eşliğinde Yemen’e gönderildi.

AFAD reached out a hand to over 150 thousand refugees who 

had to shelter in the neighboring countries because of the inner 

conflict going on in Yemen. On 18 May, 2 thousand 400 food 

parcels worth 150 thousand dollars were sent to the victims 

afflicted by the conflict. The distribution of the aid, delivered in 

order to meet the basic need of nutrition of the Yemeni refugees, 

started at the camp in the city of Obock in Djibouti.

Carrying out talks with the Governor of Obock, the officials of 

AFAD conducted works in order to identify the needs on the 

spot. The AFAD teams, pursuing works in order to deliver the 

humanitarian aid in a coordinated manner to those in need, 

delivered some of the aid to the Yemeni citizens in Djibouti and 

some to the United Nations logistics center set up in Djibouti, so 

that they would be delivered to Yemen. 

With a cargo plane sent off from Turkey at the end of May, a 

medicinal aid of 6 tons and a further 2 thousand 200 food 

parcels were delivered to the Yemeni refugees. The aid was sent 

to Yemen from the Port of Djibouti in the company of Djibouti 

Minister of the Interior Omar Muhamed Bourhan, Ambassador 

to Djibouti Hasan Yavuz and AFAD teams, as well as the Djibouti 

Radio and Television and Anadolu Agency. 

AFAD Yemen halkının 
yanında
A F A D  s u p p o r t s  t h e  p e o p l e  o f  Y e m e n
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk 

haftasında AFAD’ın Midyat Barınma Merkezi’nde mültecilerle 

birlikte iftar yaptı.

Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ve 

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay’ın da katıldığı iftar yemeği öncesinde 

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)

Yüksek Komiseri Antonio Guterres ile UNHCR Özel Temsilcisi  

aktris Angelina Jolie ile görüştü.

Görüşmede Türkiye’nin sığınmacılara verdiği desteğe vurgu 

yapılırken dünya ülkelerinin bu konuda ülkemizi örnek alması 

gerektiğinin altı çizildi. Aynı zamanda Dünya Mülteciler Günü 

olan 20 Haziran’da Midyat Çadır Kenti’ni gezen Guterres ve 

Jolie, izlenimlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Guterres 

toplantıda “Bugün burada olmamın nedeni, Türkiye Cumhuriyeti 

devletine, yetkililerine ve Türk insanına göstermiş oldukları 

President Recep Tayyip Erdoğan, during the first week of 

Ramadan, broke the fast with Syrian and Iraqi refugees in AFAD’s 

Midyat Sheltering Center. The President, before the dinner 

attended by Vice Prime Minister Numan Kurtulmuş and AFAD 

President Dr. Fuat Oktay, met with Antonio Guterres, United 

Nations High Commissioner for Refugees and actress Angelina 

Jolie, Special Envoy to UNHCR. 

During the meeting, the support given by Turkey to the refugees 

was stressed and it was underlined that the countries of the 

world should take our country as an example in the matter. 

Visiting the Tent City of Midyat on 20 June, World Refugee Day, 

Guterres and Jolie organized a press meeting afterwards. During 

the meeting, Guterres said, “The reason why I am here today is 

to offer my thanks to the government of the Republic of Turkey, 

to its officials and to the people of Turkey for the support they 

have given.” While Guterres urged the countries of the world to 

provide more efficient support for the refugees, Jolie called for 

the UN Security Council to watch more closely the crisis. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan  
AFAD Midyat Barınma Merkezi’nde
P r e s i d e n t  E r d o ğ a n  a t  A F A D  M i d y a t 
S h e l t e r i n g  F a c i l i t y
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destekten dolayı teşekkürlerimi iletmektir” ifadelerini kullandı. 

Guterres, konuşmasının devamında dünya ülkelerini mültecilere 

daha etkin yardım eli uzatmaya davet ederken Jolie de BM 

Güvenlik Konseyi’ne krizi yakından takip etme çağrısı yaptı.

“Hiçbir mağduru, mazlumu 
zalimin pençesine terk etmedik, 
etmeyeceğiz”

Toplantıdan sonra gerçekleşen iftar yemeğinde konuşma yapan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası 

krizlerde üstlendiği sorumluluğun altını çizerek “Hiçbir mağduru, 

mazlumu zalimin pençesine terk etmedik, etmeyeceğiz” dedi. 

Erdoğan, diğer ülkelere sınırların açılması ve yardım tedarik 

edilmesi çağrısı yaptı.

Okul ve hastane faaliyet gösteriyor, 
kurslar veriliyor

Suriyeli, Iraklı, Türkmen, Ezidi ve Arap birçok misafire kucak 

açan, ülkemiz tarafından benimsenen “açık kapı politikası”nın 

önemli yansımalarından olan Midyat Barınma Merkezi, yüksek 

standartları ve sunulan hizmetlerin koordinasyonuyla dikkat 

çekiyor. Barınma merkezine girişlerde misafirlerin parmak izleri 

alınıyor. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen misafirler, varsa 

çocuklarının aşılanmasının ardından gerekli malzeme sağlanarak 

konteynerlere yerleştiriliyor. Sıcak yemek sunulan barınma 

merkezinde Arapça ve Türkçe eğitim veren bir okul bulunuyor 

ve bir sahra hastanesi hizmet veriyor. Merkezde ayrıca çeşitli 

kurs faaliyetleri düzenleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan 

Haklarını İnceleme Komisyonu’nun geçtiğimiz sene bir inceleme 

yürüttüğü Midyat Barınma Merkezi’ndeki sığınmacılar bütün 

ihtiyaçlarının karşılandığını belirtmiş, Türkiye’ye ve Türk halkına 

şükranlarını sunmuş, Türkiye’yi en güvenli yer olarak gördüklerini 

ifade etmişlerdi.

“We have not left any victim, any 
oppressed into the claws of the 
cruel, and will not do so”

Delivering a speech at  the dinner fol lowing the meeting , 

President Recep Tayyip Erdoğan, on the other hand, underlined 

the responsibility undertaken by Turkey in times of international 

crises and said, “We have not left any victim, any oppressed into 

the claws of the cruel, and will not do so.” Erdoğan made a call for 

other countries to open their borders and to provide help. 

A school and a hospital functioning, 
trainings offered

The Midyat Sheltering Center, embracing many Syrian, Iraqi, 

Turkmen, Yazidi and Arab guests and one of the most significant 

reflections of the “open door policy” pursued by our country, is 

drawing attention with its high standards and the coordination 

of the services offered. Upon entrance at the sheltering facility, 

the fingerprints of the guests are collected. After going through a 

medical examination, the guests have their children vaccinated, 

if they have any and are afterwards settled into the containers. In 

the sheltering facility, where hot food is offered, there is a school 

that delivers education in Arabic and Turkish as well as a field 

hospital. Also offered at the facility are various training activities. 

At the Midyat Sheltering Facility, where the Grand National 

Assembly of Turkey Committee of Human Rights Inquiry carried 

out an examination last year, the refugees had stated that all their 

needs are met and expressed their gratitude to Turkey and the 

people of Turkey and had expressed that they see Turkey as the 

safest place. 



18

Ö
Z

E
L

 R
A

P
O

R
 /

 E
X

C
L

U
S

IV
E

 R
E

P
O

R
T

Başbakanlık bünyesinde afetlere hazırlıklı olan ve bu afetlerden 

mümkün mertebe en az hasarla çıkacak bir Türkiye vizyonuyla 

hayata geçirilen, bu doğrultuda büyük bir özveriyle çalışan ve 

birçok yenilikçi projeye imza atan Afet ve Acil Durum Yönetimi 

Başkanlığı (AFAD) Ocak ayında kuruluşunun beşinci yıldönümünü 

kutladı.

Afet ve acil durumlara ilişkin anlayışı tamamen değiştiren ve 

bu alandaki ulusal politika ve stratejileri de benzer şekilde 

d ö n ü ş t ü r m ey i  a m a ç l aya n  A FA D,  b u  d o ğ r u l t u d a  b e ş  s e n e 

boyunca önemli adımlar attı. Bu bağlamda “kriz yönetimi”nden 

“risk yönetimi” anlayışına geçildi ve böylece afet ve acil durumlara 

daha hazırlıklı, bunlara daha hızlı ve etkin müdahale edebilen 

bir Türkiye için bir yol haritası niteliğinde olan “Bütünleşik Afet 

Yönetim Sistemi” kuruldu. Bu noktadan hareketle sayısız uzun 

vadeli  proje ve eylem planı hayata geçiril irken birçok anlık 

müdahale yapıldı. Yerel, ulusal ve uluslararası platformda az 

zamanda çok iş başaran AFAD’ın faaliyetleri arasında kuşkusuz 

b a r ı n m a  m e r ke z l e r i  ay r ı  b i r  ye rd e  d u r u yo r.  Ü l ke l e r i n d e k i 

k a r ı ş ı k l ı k l a r  n e d e n i y l e  e v l e r i n d e n  u za k  d ü ş e n ,  e n  t e m e l 

ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelen Suriyeli, Iraklı, Türkmen ve 

Ezidi sığınmacılara ülkemizin yürüttüğü “açık kapı politikası”nın bir 

uzantısı olarak kucak açan ve önemli yardım ve hizmetler sunan 

Realized under the auspices of the Prime Ministry with the vision 

of a disaster-ready Turkey that will emerge out of these disasters 

with minimum damage and pursuing many innovative projects 

towards this aim, the Disaster and Emergency Management 

Authority (AFAD) celebrated its fifth year in January.

C o m p l e t e l y  c h a n g i n g  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  d i s a s t e r s  a n d 

emergencies and also aiming to transform the national policies 

and strategies within the field, AFAD took important steps for 

five years to meet this aim. Within this context, a transition from 

“crisis management” to “risk management” took place and thus 

the “Integrated Disaster Management System”, which is the 

road map towards a Turkey that can intervene more quickly and 

efficiently, was built. While numerous long-term action plans and 

projects were implemented originating from this point, many 

instantaneous interventions were made. Among the activities 

of AFAD, which accomplished a lot in little time, the sheltering 

facilities without a doubt occupy prominent position. As an 

extension of the “open door policy” pursued by our country, 

embracing the Syrian, Iraqi, Turkmen and Yazidi refugees away 

from their homes because of the tumult in their countries and 

offering them substantial aid and services, AFAD cultivated the 

appreciation of the world, as well. 

“ A F A D ,  t h e  a f f e c t i o n a t e  a n d  m i g h t y 
h a n d  o f  t h e  s t a t e ”  t u r n s  5

“Devletin şefkat ve kudret 
eli” AFAD 5 yaşında
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AFAD, bu özverili ve kesintisiz çalışmalarıyla dünya kamuoyunun 

takdirini topladı.

Türkiye millî gelirine oranla en çok 
insani yardım yapan ülke

Bir “deprem ülkesi” olan ve coğrafi koşulları nedeniyle her an bir 

afet riskiyle karşı karşıya olan ülkemizin doğal afetler karşısında 

daha güçlü bir şekilde durmasını; yürütülen faaliyetlerin daha 

koordineli, sistematik ve etkili bir şekilde işlemesini sağlamak 

amacıyla yola çıkan AFAD, çalışmalarını uluslararası platforma da 

taşıdı. Türkiye’de “Afete Hazır Türkiye”, “Türkiye Afet Müdahale 

Planı”, “Türkiye Afet Risk Yönetim Sistemi”, “Türkiye Afet Veri 

Merkezi Projesi” gibi birçok projeyi hayata geçiren AFAD, Irak’ta 

barınma merkezi kuran tek ülke oldu, dört kıtaya yardım eli uzattı 

ve dili, dini, ırkı ne olursa olsun bütün sığınmacılara kucak açtı. 

2013 ve 2014 yıllarında ve bu yıl içinde açıklanan Küresel İnsani 

Yardım raporunda Türkiye’nin millî gelire oranla en çok insani 

yardım yapan ülke olmasına AFAD faaliyetleri önemli katkıda 

bulundu.

Kurulduğu ilk günden itibaren ülkemizin gurur kaynağı olan 

AFAD’ın 5. yıldönümü için düzenlenen etkinliğe Başbakan Prof. 

Dr. Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 

Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Gençlik 

ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AFAD Başkanı Dr. Fuat 

Oktay’ın yanı sıra çok sayıda milletvekili, yabancı ülke temsilcileri, 

vali ler,  belediye başkanları  ve AFAD personeli  katıldı.  ATO 

Congresium’daki 5. yıldönümü etkinliğinde AFAD’ın yardım elini 

esirgemediği afetzedeler de yer aldı. 

İnsani misyon ve strateji geliştirme 
vurgusu

Etkinlikte bir konuşma yapan Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 

“Biz, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ileride de şefkat ve kudret 

Turkey is the country to make the 
most humanitarian aid in proportion 
to its national product

AFAD, setting forth with the aim of making sure that our country 

– a “country of eartquakes” and constantly facing the threat of 

a natural disaster because of its geographical location – stands 

stronger in the face of natural disasters; and to make sure that 

the works conducted are more coordinated, systematic and 

influential, took its works to the international platform, as well. 

While realizing many projects in Turkey, such as “Disaster-Ready 

Turkey”, “Turkey Disaster Intervention Plan”, “Turkey Disaster 

Risk Management System” and “Turkey Disaster Database 

Project”, AFAD became the only country to establish a sheltering 

facility in Iraq and embraced all refugees regardless of language, 

religion or race. The activities of AFAD majorly contributed to 

fact that Turkey was designated the country to make the most 

humanitarian aid in proportion to its GNP in the 2013, 2014 and 

2015 Global Humanitarian Assistance reports.

Attending the event organized for the 5th anniversary of AFAD, a 

source of pride for our country ever since its establishment, was 

Prime Minister Prof. Ahmet Davutoğlu, Vice Prime Minister Prof. 

Numan Kurtulmuş, Minister of Environment and Urban Planning 

İdris Güllüce, Minister of Youth and Sports Akif Çağatay Kılıç and 

AFAD President Dr. Fuat Oktay, as well as many deputies, foreign 

representatives, governors, mayors and AFAD personnel. The 

disaster victims, to whom AFAD reached out a hand, were also 

present at the event.

Emphasis on humanitarian mission 
and strategy development
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devleti olarak kalmasını istiyoruz. Bu şefkat ve kudretin AFAD 

eliyle tecelli  etmesinden de büyük gurur duyuyoruz” dedi. 

AFAD’ın kuruluşunun üzerinden geçen beş yılı “Bu dönemde 

hâlâ gözlerimizi yaşartan, gönüllerimizi bazen hüzünle burkan 

ama bazen de gururla gönüllerimizi uyandıran olaylar yaşadık” 

sözleriyle değerlendiren Davutoğlu,  AFAD’ın bu olaylarda 

üstl endi ği  sorumluluğa vurgu yaptı .  Konuşmasında AFAD 

gibi afetlere etkin ve zamanında müdahale etme ve insani 

yardım sağlama odaklı çalışan kuruluşların misyonlarına da 

değinen Başbakan Davutoğlu, bu gibi kuruluşların insani yardım 

hedeflerinin yanı sıra stratejik planlarının da son derece kritik 

önemi haiz olduğunu belirtti. Davutoğlu konuşmasını “İnsani 

misyonun esası nerede bir insan varsa, o insan hangi dine, ırka, 

arkaplana sahip olursa olsun ‘Bana yardım edecek kudretli el yok 

mu’ diye sorduğunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin kudret elinin 

timsali olan AFAD’ın orada olmasıdır ” sözleriyle sürdürürken 

d i n l e y i c i l e r e  H a i t i  v e  F i l i p i n l e r ’d e  A FA D  y a r d ı m l a r ı n d a n 

faydalanan kişilerle olan anılarını da aktardı.

“AFAD değerleri siyasi hesap 
üzerine kurulu değil”

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu konuşmasının önemli 

bir bölümünü Suriye halkının karşı karşıya olduğu zorluklara 

ve AFAD’ın bu noktada üstlendiği sorumluluğa ayırdı ve “Bu 

zo r  g ü n l e rd e  S u r i ye  h a l k ı n a  T ü r k i ye ’ n i n  ya p t ı ğ ı  ya rd ı m l a r 

ve bebeklerine AFAD ismini koyan o anneler hiçbir zaman 

unutulmayacak. Onlar zihinlerinde Türkiye’yi hep şefkat eli 

olarak görecek” dedi. Davutoğlu, Türkiye’nin dünyanın neresinde 

olursa olsun zulüm görenlere, haksızlığa uğrayanlara yardım eli 

uzatmaya hazır olduğunun da altını çizdi. Bu amaç doğrultusunda 

yoğun faaliyet gösteren AFAD’ın herhangi bir kurum olmadığını 

ve bürokratik bir mekanizma olmanın çok ötesine geçtiğini ifade 

eden Davutoğlu, “AFAD’ın temsil ettiği değerler siyasi hesap 

üzerine kurulan değerler değildir. AFAD bir milletin ruhudur, AFAD 

Delivering a speech at the ceremony, Prime Minister Prof. Ahmet 

Davutoğlu said, “We want the state of the Republic of Turkey 

to continue in the future as a state of affection and might. 

And we are extremely proud that this affection and might is 

realized through the hands of AFAD.” Evaluating the five years 

that passed since the establishment of AFAD with the words, 

“During this period we experienced things that still wet our 

eyes, that sometimes twist our hearts with sorrow but that 

sometimes awaken our hearts with joy,” Davutoğlu stressed the 

responsibility undertaken by AFAD in these events. Also touching 

upon the missions of the timely and efficient intervention and 

humanitarian aid oriented institutions in his speech, Prime 

Minister Davutoğlu continued with the words, “The essence of 

humanitarian aid is that whenever there is a person somewhere 

– regardless of their religion, race, background – whenever they 

utter the question, ‘Is there no mighty hand to help me’ AFAD, 

the image of the mighty hand of the state of the Republic of 

Turkey , is there” and conveyed to the audience his memories 

with the persons benefitting from the AFAD aid in Haiti and in the 

Philippines. 

“The virtues of AFAD are not based 
on political schemes”

Prime Minister Prof. Ahmet Davutoğlu devoted substantial part of 

his speech to the difficulties faced by the Syrian people and the 

responsibility assumed by AFAD on this subject and said, “The 

help offered to the Syrian people by Turkey in these difficult days 

and those mothers who named their babies after AFAD will never 

be forgotten. In their minds, they will always perceive Turkey as 

the hand of affection.” Davutoğlu also underlined that Turkey is 

ready to reach out to the oppressed and wronged, no matter in 

which part of Turkey and the world. Expressing that AFAD, which 

functions for this purpose, is not just any institution, Davutoğlu 

stated, “The virtues represented by AFAD are not virtues based 

on political schemes. AFAD is the soul of a nation, AFAD is the 

conscience of a nation, AFAD is the affection and might of a 

state.”

Ülkelerindeki karışıklıklar nedeniyle evlerinden uzak 
düşen sığınmacılara ülkemizin yürüttüğü “açık kapı 
politikası”nın bir yansıması olarak kucak açan  AFAD,  
dünya kamuoyunun takdirini topluyor.

As a reflection of the “open door policy” pursued by our 

country, embracing the refugees away from their homes 

because of the tumult in their countries and offering 

them substantial aid and services, AFAD collects the 

appreciation of the world, as well.
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bir milletin vicdanıdır, AFAD bir devletin şefkat ve kudretidir” diye 

konuştu. 

5. yıldönümü etkinliğinde söz alan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. 

Numan Kurtulmuş ise “AFAD, kuruluşundan bu yana 5 yıl gibi kısa 

bir süre geçmiş olmasına rağmen Türkiye’nin marka değeri bir 

kurum haline geldi” ifadeleriyle başlayan konuşmasında kurumun 

Van’dan Soma’ya, Ermenek’ten Libya ve İtalya’ya uzanan geniş 

çalışma alanına dikkat çekti. 

Afetlere dirençli toplum

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ise AFAD’ın risk yönetimi anlayışına 

geçişinden bahsederek başladığı  konuşmasında kurumun 

misyonunun “afetlere dirençli toplum” olarak belirlendiğini, bu 

bağlamda ilgili kurum, kuruluş ve STK’lar arasında koordinasyonun 

sağlandığını ifade etti.  AFAD faaliyetlerinin önemli kısmının 

u l u s l a r a r a s ı  b o y u t t a  o l d u ğ u n u  s öz l e r i n e  e k l e y e n  O k t a y, 

“Uluslararası otoritelere göre Türkiye yaptığı insani yardımlarla 

GSMH bazında dünyanın en cömert ülkesi oldu” derken Türkiye’nin 

artık yardım alan değil, yardım eden bir ülke olduğunu belirtti 

ve ülkemizin afetlere hazırlık ve uluslararası insani krizlere 

müdahale kapasitesinin artırıldığını söyledi. Oktay konuşmasını 

şöyle sonlandırdı: “Artık günümüzde her alanda gelişen, sadece 

bölgesinde değil ,  dünyada da örnek al ınan,  afetlere daha 

hazırlıklı bir Türkiye var. Tehlikelere karşı hazırlıklı olma anlayışını 

kültürümüzün bir parçası haline getirmek ve ülkemizde başka ’17 

Ağustos’ları tecrübe etmemek için hedeflerimizi gelecek her 5 

yılda daha da ileri taşıyacağız.”

Also speaking at the 5th anniversary event, Vice Prime Minister 

Numan Kurtulmuş, on the other hand, began his speech with the 

statement, “Despite it has only been a short period of 5 years 

ever since its establishment, AFAD has become a trademark 

institution of Turkey” and stressed the wide-spread activities of 

AFAD, extending from Van to Soma, from Ermenek to Libya and 

Italy. 

Disaster-resistant society

AFAD President Dr. Fuat Oktay, on the other hand, started his 

speech by talking about the transition to the risk management 

understanding and expressed that the institution’s mission was 

designated as a “disaster-resistant society” and a coordination 

between the relevant institutions, associations and NGO’s was 

established in that regard. Adding that the majority of AFAD’s 

activities are on a global level, Oktay said, “According to the 

international authorities, Turkey, with the humanitarian aid 

it offers, became the world’s most generous country on the 

basis of GNP” and said that Turkey is now a country that does 

not receive but offers help and that our country ’s capacity 

for disaster preparedness and intervention in international 

humanitarian crises was increased. Oktay ended his speech 

with the words, “Now there is a Turkey that is developing in every 

field, that sets an example not just in its region but in the world as 

well, that is more prepared for disasters. In order to make being 

prepared for disasters a part of our culture and so that no more 

‘August 17’s are experienced in our country, we will carry our goals 

further every 5 years.”
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Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 

tarafından organize edilen ve bu seneki teması “Suriye ve İnsani 

Diplomasi-III”  olan 28. Yerel Medya Buluşması,  9 Temmuz 

günü Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye’den gelen 21 basın 

mensubunun katılımıyla Ankara’da gerçekleşti.

Buluşmanın geniş kapsamlı programının duraklarından biri de 

AFAD oldu. Ankara’daki merkeze bir ziyaret gerçekleştiren basın 

mensupları,  AFAD’ın Suriyeli misafirlere yönelik faaliyetleri 

hakkında bilgilendirildi. Basın mensupları, AFAD’ın Suriyeli savaş 

mağdurları için hem ülkemizde tesis ettiği kamplarda hem de 

kamp dışında yürüttüğü çalışmalar ve sunduğu hizmetlere ilişkin 

bilgi aldı. 

Organized by the Office of the Prime Minister Directorate 

General of Press and Information and having the theme of “Syria 

and Humanitarian Diplomacy-III” this year, the 28th Local Media 

Meeting took place on 9 July with the attendance of 21 journalists 

from Adana, Hatay, Mersin and Osmaniye.

One of the stops of the meeting, which was quite extensive 

in scope, was AFAD. The journalists, who paid a visit to the 

headquarters in Ankara, were informed of the activities of AFAD 

related to Syrian guests. The journalists were provided with 

information on the works carried out and services offered by 

AFAD for the Syrian war victims, both within the camps it has 

established within our country and outside the camps.

Gazeteciler, 28. Yerel Medya 
Buluşması kapsamında 
AFAD’ı ziyaret etti
J o u r n a l i s t s  v i s i t  A F A D  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f 

t h e  2 8 t h  L o c a l  M e d i a  M e e t i n g

Uluslararası İnsani 
Yardım Kuruluşları 
Birliği’nden ziyaret
V i s i t  f r o m  I n t e r n a t i o n a l  H u m a n i t a r i a n  A i d 

O r g a n i z a t i o n s  U n i o n

Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşları Birliği heyeti 27 Nisan günü 

Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret boyunca önemli 

temaslarda bulunan heyeti Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 

Kurtulmuş ile AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay kabul etti.

Görüşmeye Kurtulmuş ile Oktay’ın yanı sıra Uluslararası İnsani 

Yardım Kuruluşları Birliği Genel Başkanı Dr. Haşim Haşimi, Birlik 

Genel Sekreteri Dr. Aize Debsan al Qahtani, Türkiye Temsilcisi 

Ekrem Doğan ile Ürdün, Tunus, Malezya, Mısır ve Arnavutluk 

temsilcileri katıldı.

Zi ya re t  s ü re s i n c e  b i r l i ğ e  ü ye  ü l ke l e r  a ra s ı n d a k i  i l i ş k i l e r i n 

geliştirilmesine yönelik stratejiler üzerinde duruldu.

T h e  d e l e g a t i o n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  H u m a n i t a r i a n  A i d 

Organizations Union paid a visit to Ankara on 27 April.  The 

delegation, which established important contacts throughout 

the visit, was accepted by Prof. Numan Kurtulmuş, Vice Prime 

Minister and AFAD President Dr. Fuat Oktay. 

Attending the meeting alongside Oktay was Chairman Dr. 

Hashim Hashimi, Secretery-General Dr. Aize Debsan al Qahtani, 

Representative of Turkey Ekrem Doğan and the representatives 

of Jordan, Tunisia, Malaysia, Egypt and Albania.

During the visit ,  an emphasis was laid upon the strategies 

regarding the development of the relations between the member 

countries.
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UNDP Başkanı’ndan 
Oktay’a tebrik 
mektubu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Helen Clark, 

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay’a bir mektup göndererek Afet Geçici 

Kent Yönetimi Sistemi (AFKEN) projesinin BM Kamu Hizmetleri 

Ödülü’ndeki başarısını tebrik etti.

AFAD tarafından geliştirilen ve uygulanan 

AFKEN projesi ,  BM Kamu Hizmetleri 

Ö d ü l l e r i ’ n i n  “ K a m u  H i z m e t l e r i n i n 

Dağıtımının Geliştirilmesi” kategorisinde 

193 ülke projesini geride bırakarak birinci 

olmuş, AFAD yetkilileri Kolombiya’nın 

Medell in kentindeki  törene katı larak 

ödülü kabul etmişti. Konuyla ilgili AFAD 

Başkanı’na bir mektup gönderen UNDP 

Başkanı Helen Clark, AFAD’ı elde ettiği 

b a ş a r ı  i ç i n  t e b r i k  e d e r ke n  “A FA D ’ ı n 

bu küresel itibarı kazanmış olduğunu 

işitmekten memnuniyet duydum” dedi. 

Türkiye ziyareti sırasında bir barınma 

merkezini  gezme fırsatı  elde ettiğini 

de sözlerine ekleyen Clark, “Barınma 

merkezlerinin ve yerinden edilmiş büyük 

m i k ta rd a k i  S u r i ye l i n i n  i ht i ya ç l a r ı n ı n 

b öy l e s i n e  i y i  o rg a n i ze  e d i l m e s i  ç o k 

etkileyiciydi” dedi. Clark, mektubunu “Sığınmacıların kaldığı 

barınma merkezlerinin yönetilmesinde ve afet kurbanlarının 

barındırılmasındaki devam eden çalışmalarınızda başarılar 

diliyorum” sözleriyle sonlandırdı.

United Nations Development Program (UNDP) Ambassador 

Helen Clark sent a letter to AFAD President Dr. Fuat Oktay to 

congratulate him on the Disaster Temporary City Management 

System’s (AFKEN) success at the UN Public Service Awards. 

Developed and implemented by AFAD, 

the AFKEN project won the UN Public 

Service Awards in the “Improving the 

Delivery of Public Services” category 

by leaving behind the projects of 193 

c o u n t r i e s ;  a n d  A FA D  o f f i c i a l s  h a d 

travelled to the Colombian city Medellin 

to attend the ceremony and collect the 

award. Sending a letter on the subject to 

the AFAD President, UNDP Ambassador 

Helen Clark congratulated AFAD on its 

success and said, “I  am glad to have 

learned that AFAD has gained this global 

reputation.” Adding that during her visit 

to Turkey she found the opportunity to 

visit a sheltering center, Clark stated, “It 

was very impressive that the sheltering 

facilities and the needs of the largely 

displaced Syrians were coordinated so 

well” and ended her letter with the words, “I wish you further 

success in the management of the sheltering facilities where 

refugees reside and in the ongoing works in the housing of the 

disaster victims.”

AFAD tarafından geliştirilen ve 
uygulanan AFKEN projesi, BM 
Kamu Hizmetleri Ödülleri’nin 
“Kamu Hizmetlerinin 
Dağıtımının Geliştirilmesi” 
kategorisinde 193 ülke projesini 
geride bırakarak birinci oldu.

Developed and implemented by 
AFAD, the AFKEN project won 
the UN Public Service Awards 
in the “Improving the Delivery 
of Public Services” category by 
leaving behind the projects of 
193 countries.



AFAD offers a lifeline 
to the tragedy in 

Nepal

Yazı - By: İrem Coşkunseven

Nepal’deki trajediye 
AFAD’dan 
yardım eli

Yeryüzünün gökyüzü ile buluştuğu nokta, dünyanın 

merkezine doğru korkunç bir yolculuğa sahne oldu. 

8 binden fazla cana mâl olan Nepal depremi, tarihe 

dünyanın en acı trajedilerinden biri olarak geçerken  AFAD 

depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

The meeting of the earth and the sky unfolded a horrifying 

tragedy. Having claimed more than 8 thousand lives, 

the earthquake in Nepal passed into history as one of 

the most appalling tragedies in the world, while AFAD 

mobilized its teams to heal the earthquake victims.
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Kuzeyinde Çin Halk Cumhuriyeti, güney ve batı sınırında Hindistan 

ile çevrelenmiş, deniz yüzü görmeyen bir ülkedir Nepal. Dünyanın 

gökyüzüyle buluşma noktasını Tibet ile paylaşır. Yeryüzünün zirvesi 

olarak bilinen Everest Dağı, Nepal ve Tibet sınırlarına dahil olan 

Himalayalar’da yer alır. 8848 metre yüksekliğindeki Everest Dağı’nın 

karlı dorukları, bu ülkenin kuzey sınırını bir dantel gibi süsler. 

Yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip  Nepal, 2008 yılında cumhuriyet ilan 

etmiş gelişmekte olan bir ülkedir. Nepal’in başkenti, aynı zamanda 

en büyük şehri olan Katmandu’dur. Tarihinin büyük bir kısmında 

monarşiyle yönetilmiş ülkenin çoğunda Hinduizm hakimdir. Kraliyet 

binaları, Hindu ve Budist mabetleri, filleri, kaplanları, doğal hayatı, 

yürüyüş yolları ve karlı dağların ardında turkuaz rengi gölleri ile 

keşfedilecek birçok hazineye evsahipliği yapar Nepal. 

Nepal is a landlocked country, which is surrounded by the 

People’s Republic of China in the north and India in its south and 

west. It shares the meeting of the earth and the sky with Tibet. 

The Mount Everest, considered the apex of the earth, is located 

in the Himalayas, bordered by Nepal and Tibet. At a longitude of 

8848 meters, the snowy summits of the Mount Everest embeds 

the northern border of the country as if it is a work of lace. 

Nepal,  whose population is approximately 27 mil l ion,  is  a 

developing country, which declared republic in 2008. Its capital 

is the city of Kathmandu, which is also the biggest city in the 

country. Hinduism prevails in the country, which was governed 

by  monarchy for the biggest part of its history. Nepal embodies 

many hidden treasures waiting to be discovered with its royal 

buildings, Hindu and Buddhist shrines, natural life with elephants 

Nepal’deki trajediye 
AFAD’dan yardım eli
AFAD offers a lifeline to the tragedy in Nepal
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Bu güzel ülke, 25 Nisan 2015 Cumartesi günü yerel saatle 11:40 

sularında meydana gelen büyük bir depremle sarsıldı. Son 80 yılın 

en şiddetli depremi addedilen 7,8 şiddetindeki sarsıntı, binlerce 

insanın ölümüne yol açtı. 15-20 dakikalık aralıklarla meydana 

gelen ve sayısı 14’ü bulan artçı şoklar, birçok kişinin yaralanmasına 

ve evinden, yuvasından olmasına sebebiyet verdi. Yaklaşık 20 

saniye süren depremin merkez üssü, başkent Katmandu’ya 80 

km uzaklıkta bulunan Gorkha bölgesinin Barpak köyü olarak 

belirlendi. Zelzelenin iç merkezinin yaklaşık 15 km derinliğe 

ulaştığı kaydedildi. Bu derinlik, yerin merkezine daha yakında 

meydana gelen depremlere kıyasla daha zarar verici etkilere yol 

açacak nitelikteydi. 

Deprem Everest Dağı’nda bir çığın düşmesini tetikledi ve en az 19 

kişi karlar altında kalarak hayatını kaybetti. 25 Nisan 2015, Everest 

Dağı’nda en çok insanın hayatını kaybettiği gün olarak tarihe geçti. 

Langtang Vadisi’nde de depremin sonucunda meydana gelen 

çığın ardından 250 kişinin kayıp olduğu bildirildi. 

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmaları Kurumu’na 

(USGS) göre deprem, Hindistan’ı taşıyan Hindistan Levhası’nın 

Asya ve Avrupa’nın çoğunluğunu taşıyan Avrasya Levhası’nın 

altına doğru battığı yerde oluşan fay hattında biriken baskının 

açığa çıkması sonucunda meydana geldi. 

Esasen bu trajedi önceden sinyallerini vermişti. Deprem uzmanı 

Vinod Kumar Gaur, The Hindu gazetesine 2013 yılında verdiği 

bir röportajda şöyle diyordu: “Hesaplamalar, 8 şiddetinde bir 

deprem üretmeye yetecek kadar enerjinin biriktiğini gösteriyor. 

Bunun ne zaman olacağını söyleyemem. Yarın olmayabilir ama 

muhtemelen bu yüzyıl  içinde meydana gelecek veya daha 

büyük şiddette bir sarsıntıya neden olarak daha sonraki yıllarda 

gerçekleşecektir.”

Binlerce ölü ve yaralının dışında deprem, trajediden sonraki ilk 

saatlerde Nepal’de hayatın durmasına yol açtı ve yardımların 

gerekli yerlere ulaşmasına engel oldu. Ülkenin ücra köşelerinde 

ve köylerinde yaşayan birçok insan çaresiz bir şekilde yardım 

bekledi. Ülkenin aldığı hasar o denli büyüktü ki, Barpak’a giden 

yardım helikopterleri iniş yapacak bir alan bulamadı, insani yardım 

taşıyan uçaklar bölgeye yönlendirilse de artçı şoklar nedeniyle 

kapatılan havaalanlarına bağlı olarak bu süreç yavaş işledi. Yollar 

hasar görürken iletişim ve haberleşme sistemleri sekteye uğradı. 

Deprem, 8 binden fazla insanın ölümüne ve 18 binden fazla 

insanın yaralanmasına sebep oldu.  Depremden etki lenen 

ülkelerden Hindistan’da 78, Çin’de 25, Bangladeş’te 4 kişinin 

öldüğü kayıtlara geçti. Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamaya 

göre sekiz milyon insan depremden etkilendi ve yaklaşık 70 bin 

ev yerle bir oldu. 

and tigers, as well as turquoise lakes behind the trekking roads 

and snowy mountains. 

This beautiful country was shaken with a huge earthquake, which 

happened on Friday, 25 April at 11:40 local time. Deemed the 

severest tremor of the last 80 years at a magnitude of 7.8, the 

earthquake claimed thousand of lives. Reaching as far as 14 in 

number, the aftershocks having occurred at the intervals of 15-

20 minutes injured many people and left them homeless. The 

Barpak village in the Gorkha district, which is 80 kilometers from 

the capital Kathmandu, was determined to be the epicenter 

of the earthquake, which lasted approximately 20 seconds at 

a hypocenter of 15 kilometers, suggesting more destructive 

effects compared to those which happen deeper through the 

center of the earth. 

The earthquake triggered an avalanche on the Mount Everest, 

under which at least 19 people were buried and killed. The 

day went down in history as the deadliest day of the Mount 

Everest. It was reported that 250 people went missing during the 

supervening snowslide on the Langtang Valley. 

According to the U.S. Geological Survey (USGS), the shock was 

caused by the release of the stress accumulated on the fault line, 

where the Indian Plate, on which India is located and the Eurasian 

Plate, which carries the most of Europe and Asia are present. 

This tragedy, in fact, gave its signals beforehand. During an 

interview conducted by The Hindu, the seismologist Vinod 

AFAD tarafından Nepal’e gönderilen  
insani yardım kolileri 

Packages of humanitarian aid sent  

by AFAD to Nepal
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Geçmiş tecrübelerinden depremin acısını iyi bilen Nepal’de 1934 

yılında 8 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş ve 10 binden 

fazla insanın ölümüyle sonuçlanmıştı. 1988 yılında meydana 

gelen ve Bihar’ın kuzeyinde etkili olan depremde ise 700’den 

fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce insan yaralanmıştı.  

Alarm durumuna geçildi 

25 Nisan’da meydana gelen depremin 

ardından Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul 

A r a m a  v e  K u r t a r m a  B i r l i ğ i ’ n i  a l a r m 

durumuna geçirdi. Bölgedeki gelişmeleri 

anbean takip eden AFAD, 24 saat içinde 

ülkeye ulaşan ilk arama ekiplerinden biri 

oldu. 

B a ş k e n t  K a t m a n d u ’ n u n  y a k ı n ı n d a 

bulunan Pukhulachhi bölgesinde arama 

kurtarma çalışmalarını yürüten 26 kişilik 

AFAD ekibi,  27 Mayıs günü enkazda 3 

kişinin cansız bedenine ulaştı. Aynı gün içerisinde Yuda Kavac 

Vatalyon bölgesinde yaralı bir Nepal vatandaşı, AFAD’ın yürüttüğü 

çalışmalar sayesinde göçük altından çıkarıldı. 

T ü r k i y e ,  a r a m a  k u r t a r m a  ç a l ı ş m a l a r ı n ı n  y a n ı n d a  S a ğ l ı k 

Bakanlığı’nın Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracılığıyla 

bölgeye halk sağlığı ve ilk yardım çalışmaları hususunda destek 

sağladı. UMKE, Kızılay, gönüllü üyeler, bir arama ve kurtarma 

k u r u l u ş u  o l a n  G E A ,  Ye r y ü z ü  D o k t o r l a r ı  v e  İ n s a n  H a k  v e 

Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’ndan (İHH) gelen 121 kişilik ekip, 

AFAD’ın koordinasyonunda günlerce Nepal’e yardım eli uzatmaya 

devam etti. 

Türkiye depremzedelerin yanında

Bölgeye bağışta bulunmak isteyenler için Türk Kızı layı  bir 

kampanya başlatırken ilk etapta depremzedelere battaniye ve 

Kumar Gaur said, “Calculations show that there is sufficient 

accumulated energy [in the Main Frontal Thrust], now to produce 

an 8 magnitude ear thquake. I  cannot say when. It may not 

happen tomorrow, but it could possibly happen sometime this 

century, or wait longer to produce a much larger one.”

Besides thousands of casualties, the earthquake caused the 

life in Nepal to come to a halt and blocked relief to be delivered 

d u r i n g  t h e  f i r s t  h o u r s  fo l l o w i n g  t h e 

tremor. Many people living in the remote 

areas or villages of the country waited 

desperately for assistance. The damage 

was so huge that even though many 

h e l i c o p t e r s  c a r r y i n g  h u m a n i t a r i a n 

assistance were steered towards the 

region, this process was slowed down 

due to the airports closed because of 

the aftershocks. The roads got damaged 

while the communication systems were 

interrupted. 

The shock resulted in more than 8 thousand deaths and over 18 

thousand injuries. The death toll reached 78, 25 and 4 in India, 

China and Bangladesh respectively, which were affected by the 

tremor. According to the United Nations (UN), 8 million people 

were affected and about 70 thousand houses were razed to the 

ground.  

Nepal has already suffered from earthquakes in the past, for in 

1934 a tremor of magnitude 8.0 took place in the country and 

claimed over 10 thousand lives. During the earthquake, which 

occurred in 1988 and affected the north of Bihar, more than 700 

people lost their lives and thousands got injured. 

A state of alarm prevails

After the earthquake on 25 April, the Prime Ministry Disaster 

and Emergency Management Authority (AFAD) put the İstanbul 

Search and Rescue Team on full alert. Following unceasingly the 

situation in the region, AFAD was among the first teams which 

reached the country in the first 24 hours. 

C o m p o s e d  o f  2 6  p e o p l e  c o n d u c t i n g  t h e i r  w o r k s  i n  t h e 

Pukhulachhi region near the capital Kathmandu, AFAD pulled 

three corpses from the wreckage. Within the same day, an injured 

Nepali citizen was rescued thanks to the activities conducted by 

AFAD in the region of Yuda Kavac Vatalyon. 

Along with the search and rescue activities, Turkey provided 

help in the field of first aid and public health via the National 

Arama ve kurtarma 
çalışmalarını aralıksız sürdüren 
AFAD, 121 kişilik ekibiyle Nepal 
vatandaşlarının yaralarını 
sardı.

Continuing unceasingly its 
search and rescue works, AFAD 
helped the Nepali citizens to 
heal with its team of 121.  
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gıda yardımı yapıldı. 8 milyondan fazla insanın etkilendiği ve 3,5 

milyondan fazla insanın gıda yardımına ihtiyacı olduğu tahmin 

edilen bölgeye  AFAD, 16 tonluk insani yardım malzemesi gönderdi. 

Gıda, ilaç, hijyen ekipmanı ve tıbbi malzemelerden oluşan yardım 

paketi, Nepal Sağlık ve Nüfus Bakanı Khagaraj Adhikari tarafından 

teslim alındı. Adhikari, ilk kez bir ülkeden 

devlet el iyle yardım aldıklarını  ifade 

e d e r e k  y a r d ı m l a r ı n  s ü r m e s i n i  a r z u 

ettiğini  belir tti  ve yapılan bu yardım 

sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin 

daha da gelişeceğini vurguladı. 

Arama kur tarma çalışmalarını  bitirip 

1 6  t o n l u k  i n s a n i  ya r d ı m ı  d a ğ ı t t ı k t a n 

s o n r a  g ö r e v i n i  t a m a m l a y a n  A FA D 

e k i b i ,  2  M a y ı s ’ t a  T ü r k i y e ’ y e  d ö n d ü . 

Afetzedelere yardım ulaştıran 22 ülkeden 

biri olan Türkiye, Nepal’e yönelik insani 

yardımlarına AFAD koordinasyonunda devam edecek. 

AFAD dışında Birleşmiş Milletler ’e bağlı  UNICEF gibi birçok 

u l u s l a r a r a s ı  k u r u m  v e  k u r u l u ş  i l e  t a n ı n m ı ş  i s i m l e r  d e 

depremzedelerin yardımına koştu. 

İkinci bir deprem daha

Nepal, henüz ilk depremin yaralarını saramamışken 12 Mayıs 2015 

tarihinde Türkiye ile saat 10:05’te merkez üssü Nepal Namche 

Bazaar olarak belirlenen 7,3 büyüklüğündeki ikinci bir depremle 

sarsıldı. Yine depreme bağlı olarak Everest Dağı’nda ardı ardına 

birçok çığ meydana geldi. Katmandu polisinin yaptığı açıklamaya 

göre yaklaşık 80 kişi, ilk felaketten 20 gün sonra meydana gelen ikinci 

depremle hayatını kaybetti. 

Bölgede görev yapan Türk kurtarma ekiplerinin durumlarının iyi 

olduğu bildirilirken AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği derhal 

teyakkuza geçirildi. Bölgedeki gelişmeleri 7/24 takip eden AFAD ekibi, 

Katmandu yakınlarındaki Sankhu ve Bhaktapur’da enkaz altında 

kalan insanları kurtarma çalışmaları başlattı. 

Medical Rescue Team (UMKE) of the Ministry of Health. Under 

the coordination of AFAD, a team of 121, composed of members 

of UMKE, Turkish Red Crescent, GEA – an institution for search 

and rescue –, Doctors Worldwide and IHH Humanitarian Relief 

Foundation, as well as volunteers, continued to bear a hand to 

Nepal. 

Turkey sided with the earthquake 
victims 

While the Turkish Red Crescent launched a campaign for those 

who want to make donations towards the activities in the region, 

blankets and provisions were supplied in the first place. AFAD sent 

16 tons of humanitarian assistance to the region, where more than 8 

million people were affected and over 3.5 million are in need of food 

aid. Relief, made up of food, medication and hygienic materials, was 

submitted to Khagaraj Adhikari, Minister of Health and Population 

of Nepal. Having expressed that it was the 

first time that they had received support 

on the governmental level, Adhikari said 

that he wished these aids to be continued 

a n d  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o 

countries would improve thanks to this 

relief. 

After having completed search and rescue 

activities and distributed humanitarian 

aid of 16 tons, AFAD returned to Turkey 

on 2 May. Among the 22 countries which 

offered help to Nepal, Turkey will continue to provide humanitarian 

assistance under the coordination of AFAD. 

Besides AFAD, many international institutions such as UNICEF 

within the scope of the UN, and celebrities as well lent a hand to the 

victims of the disaster. 

A second major earthquake

While Nepal has not healed yet, at 10:05 Turkish local time, it 

was hit by another tremor of magnitude 7.3, whose epicenter 

was determined to be Nepal Namche Bazaar. Yet again, many 

successive avalanches happened on the Mount Everest. According 

to the Kathmandu police, approximately 80 people died during the 

second shock, which occurred 20 days after the first one. 

Turkish search and rescue teams were reported to be safe and 

sound, while the İstanbul Search and Rescue Team of İstanbul was 

put on red alarm. Following 24/7 the developments, AFAD’s team 

continued its accelerated activities to rescue people from the 

wreckage in the region of Sankhu and Bhaktapur near Kathmandu. 

AFAD, arama ve kurtarma 
çalışmalarının yanında bölgeye 
16 tonluk insani yardım paketi 
ulaştırdı. 

Besides search and rescue 
works, AFAD sent humanitarian 
assistance of 16 tons to the 
region.
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AFKEN

Yazı - By: Çağla Taşkın

Best Public Service Award goes to AFAD  
AFAD En İyi Kamu Hizmeti Ödülü’nü aldı

Afet Geçici Kent 
Yönetimi Sistemi

Disaster Temporary City 
Management System
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Kurduğu barınma merkezlerinin memnuniyet verici koşullarıyla bütün dünyanın 

takdirini kazanan AFAD, bu merkezlerin tek elden dijital idaresini sağlayan AFKEN 

sistemiyle küresel başarısını bir kez daha tescilledi.

AFAD, which attracts the admiration of the entire world with the satisfactory 

conditions of the sheltering facilities it has established, has once again verified 

its global success through the AFKEN system, which makes the digital and 

centralized management of these facilities possible.
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Doğal afetler hayatımızı tek bir saniyede değiştirme, bizi alışkın 

olduğumuz hayattan koparma potansiyeline sahip. Beklenmedik 

bir anda gelen ve büyük yıkımlarla sonuçlanma olasılığı bulunan 

afetler karşısında tamamen çaresiz kalmamak ise neyse ki 

insanoğlunun elinde. Sahip olduğumuz onca teknolojiye, her gün 

bir yenisinin ortaya çıkışına tanıklık ettiğimiz gelişmelere rağmen 

doğal afetleri tamamen önlemek ve ortadan kaldırmak mümkün 

değil belkİ ama bu afetlere ilişkin riskleri azaltmak, afetlerin 

zararlarını en aza indirgemek ve afet sonrası süreçte hayata 

geçirilecek etkin ve sağlıklı bir eylem planı hazırlamak mümkün.

Afet yönetimindeki bu yeni yaklaşımdan haberdar olan ve 

çalışmalarında da bu anlayışı temel alan AFAD, doğal afetlere ilişkin 

çalışmalarını “Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi” çerçevesinde 

şeki l lendi r i yor.  Bu sistemin öncelikl i  hedefi  olası  bir  afet 

durumunda müdahale çalışmalarını olabilecek en etkin şekilde 

koordine etmek, gerekli bütün kurumları tek bir çatı altında 

toplayarak yönlendirmek ve bu kurumlar arasında işbirliği tesis 

etmek, müdahale ve iyileştirme kaynaklarının verimli kullanımını 

sağlamak ve böylece yaşanan afetin zararlarını en aza indirgemek 

olarak ortaya konulabilir. Afet sonrası oluşabilecek olası bir kriz 

ortamının yönetiminden ziyade afet öncesinde altyapıların 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesine odaklanan bu “risk yönetimi” 

sisteminin merkezinde AFAD’ın başını çektiği sorumluluk alma, 

koordinasyon sağlama, işbirliği yürütme anlayışı yer almaktadır. 

Bilişim Stratejisi’nin ürünü AFKEN

Risk yönetimi anlayışıyla hareket eden AFAD yerel, ulusal ve 

uluslararası projelerini de bu temel ilkeler etrafında şekillendiriyor. 

AFAD Bilişim Stratejisi’yle uyumlu olarak geliştirilen projelerde 

bilimsel temelli  gelişmiş sistemler kullanılırken afet ve acil 

durumların meydana gelmesine kadar olan sürece ve bunların 

tecrübe edilmesinden hemen sonraki döneme yönelik çözümler 

gel iştir i lmesi  ve uzun vadeli  mekanizmalar oluşturulması 

h e d e f l e n i y o r.  A FA D ’ ı n  b u  ç e r ç e v e d e  g e l i ş t i r d i ğ i  y a z ı l ı m 

uygulamaları projelerinden Afet Geçici Kent Yönetimi Sistemi 

(AFKEN) ulusal ve uluslararası platformlarda tasdik edilen 

başarısıyla AFAD Bilişim Stratejisi’nin temelini oluşturan “Afetin 

Natural disasters have the capacity to change our lives in a single 

second, to take us away from the life we are accustomed to. 

Fortunately it is in the hands of man to not be completely hopeless 

in the face of disasters, which come in an instant and could possibly 

result in destruction. It is perhaps not possible to completely prevent 

and eliminate natural disasters despite all the technology we have; 

the developments, of which we witness a new one everyday, but it 

is possible indeed to reduce the risks related to these disasters, to 

minimize the damage caused by them and to prepare an efficient and 

solid action plan to be implemented during the post-disaster period.

Aware of this new approach in disaster management and taking this 

understanding as the basis of the work it undertakes, AFAD shapes 

its efforts on natural disasters within the framework of “Integrated 

Disaster Management System”. The main aim of this system can be 

put forward as to coordinate the efforts of intervention in the most 

efficient way in the case of a disaster, to gather all the necessary 

institutions under a single roof and direct them and to ensure the 

collaboration between these institutions, to make sure that the 

resources of intervention and amelioration are used efficiently, and 

AFKEN
B E S T  P U B L I C  S E R V I C E  A W A R D  G O E S  T O  A F A D  

A F A D  E N  İ Y İ  K A M U  H İ Z M E T İ  Ö D Ü L Ü ’ N Ü  A L D I
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thus to minimize the damage that could be caused by disasters. 

In the center of this “risk management” system, which focuses on 

the improvement and strengthening of infrastructures instead 

of the management of a post-disaster crisis environment, is the 

understanding of undertaking responsibility, ensuring coordination 

and pursuing collaboration, led by AFAD.

AFKEN, a product of the Informatics 
Strategy

Functioning with the understanding of risk management, AFAD 

shapes its local, national and international projects on the basis of 

these fundamental principles. While scientifically advanced systems 

are used in the projects, developed in accordance with the AFAD 

Informatics Strategy, it is aimed to develop solutions speaking to the 

process leading to the occurrence of disasters and emergencies and 

to come up with long-term mechanisms. The Disaster Temporary 

City Management System (AFKEN), a software project developed 

by AFAD within the scope of these aims, proves how much on point 

the perception of “Management of AFAD and AFAD’s Management”, 

which forms the basis of the AFAD Informatics Strategy, actually is. 

Developed by AFAD, which undertakes the duty of being the essential 

authorization center in the cases of disasters and emergencies, and 

which acts as an umbrella institution both in our country and in the 

world, the AFKEN project should in fact be considered in relation to 

the Disaster Management and Decision Support System (AYDES). 

One of the branches of AYDES, which is expected to issue early 

warnings on disasters and make predictions about them, to function 

with computer-generated modeling and simulations in the area of risk 

management and to ensure the efficient use of resources by the end 

of 2017, AFKEN is achieving considerable success despite the fact 

that it has been launched not very long ago.

At the basis of AFKEN is the Geographical Information Systems (GIS) 

infrastructure. Within the scope of GIS, which is used especially in the 

recent years in solving large-scale problems and which is based on 

the principle of processing geographical data towards the designated 

aims, it is possible to both store the collected data and manage it, 

as well as to use this data for information and analysis purposes. 

Bringing together many disciplines such as geography, cartography 

and informatics expertise, GIS is used by AFAD with the purpose 

of setting up large-scale and informative databases. Making use of 

such a database, on the other hand, makes it possible for AFAD to 

successfully implement its working and intervention principles and to 

further enrich the existing activities.

The main aim of the AFKEN project can be summarized as the central 

gathering of the data on provisional sheltering facilities and thus to 

Yönetimi ve AFAD’ın Yönetimi” anlayışının ne kadar isabetli 

olduğunu ortaya koyuyor.

Afet ve acil durum hallerinde esas yetki merkezi olma görevi 

üstlenen ve hem ülkemizde hem de dünyada bir şemsiye kurum 

işlevi gören AFAD tarafından geliştirilen AFKEN projesi esasen 

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ile bir arada 

düşünülmesi gereken bir atılım. 2017 yılının sonuna gelindiğinde 

a fetl erle i lg i l i  erken uyarı  verebilen ve tahmin yapabilen, 

bilgisayar destekli modelleme ve simülasyonlarla risk yönetimi 

alanında faaliyet gösterebilen ve kaynakların etkin kullanımını 

mümkün kılan bir sistem olarak tam ve etkin çalışıyor durumda 

olması beklenen AYDES’in kollarından biri olan AFKEN, hayata 

geçirilmesinin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen 

önemli başarılara imza atıyor.

AFKEN’in temelinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) altyapısı yer 

alıyor. Özellikle son yıllarda dünya ülkeleri tarafından büyük çaplı 
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ensure the instantaneous and efficient flow of data. It is known that 

AFAD undertakes great responsibility in and leads the works for the 

construction and enhancement of the container and tent cities, 

designed to meet the needs of those directly affected by a natural 

disaster or an emergency; and also taking into consideration certain 

basic needs and social requirements. As the number and scope of 

the provisional sheltering facilities – in which especially Syrian and 

Iraqi guests are hosted – grows, it becomes extremely necessary to 

collect and manage the data on these facilities. Thanks to AFKEN, 

which set out from this particular requirement, these sheltering 

facilities now have a central and standardized management system.

Most prestigious award goes to AFKEN

Via AFKEN, it is possible to access substantial information and to 

make their analyses. AFKEN, making instantaneous data flow possible 

through statistical information and reports, initially enables access 

into the provisional sheltering facilities and the information on the 

capacities of the cities in which these shelters are located. Thus, it 

becomes possible to prevent cases of overcapacity and to make 

transfers between the facilities when required. One of the most 

important features of AFKEN is that it functions in coordination with 

the Central Population Management System (MERNİS). Integrated 

into MERNİS, the system facilitates the storage and management 

of the information on the guests at the sheltering centers and thus 

personal data becomes accessible to the personnel at all times. 

Owing to the AFKEN-MERNİS integration, the refugees, who are 

away from their homes and cannot make use of the protection and 

the services offered by their governments, in a sense acquire a new 

sorunların çözümünde harekete geçirilen ve elde edilen coğrafi 

verilerin belirlenen amaçlar doğrultusunda işlenmesi esasına 

dayanan CBS kapsamında toplanan verilerin depolanması 

ve yönetimi mümkün olurken bu veri ler hem bilgi  edinme 

amaçlı kullanılabiliyor hem de veriler üzerinden çeşitli analizler 

yapılabil iyor.  Coğrafya, kar tografi  ve bil işim uzmanlığı  gibi 

birçok farklı disiplini bir araya getiren CBS, AFAD tarafından 

geniş kapsamlı ve bilgilendirici veritabanlarının oluşturulması 

amacıyla kullanılıyor. Böyle bir veritabanından faydalanılması ise 

AFAD’ın çalışma ve müdahale prensiplerinin başarılı bir şekilde 

uygulanmasını ve mevcut faaliyetlerin daha da geliştirilmesini 

mümkün kılıyor.

AFKEN projesinin öncelikli amacı geçici barınma merkezlerine 

i l işkin veri lerin tek merkezde toplanmasını  ve böylece bu 

merkezlerden gelen bilgi  akışının anlık ve verimli  olmasını 

sağlamak şeklinde özetlenebilir. Herhangi bir afet veya acil durum 

sonrasında bu olaydan doğrudan etkilenen kişilerin barınma 

ihtiyacını  karşılamak için tasarlanan, bunun yanında diğer 

birtakım temel ihtiyaçlar ile sosyal gereksinimleri de göz önünde 

bulundurarak faaliyet gösteren konteyner ve çadır kentlerin 

inşası ve geliştirilmesi noktasında AFAD’ın büyük sorumluluk 

aldığı ve çalışmalara liderlik ettiği biliniyor. Özellikle Suriye ve Iraklı 

mültecilerin misafir edildiği geçici barınma merkezlerinin sayısı 

ve kapsamı genişledikçe bu merkezlere ilişkin verinin toplanması 

ve yönetimi de son derece gerekli hale geliyor. Bu gereksinimden 

yola çıkan AFKEN sayesinde barınma merkezleri merkezî ve 

standart bir yönetim sistemine kavuştu. 

En prestijli ödül AFKEN’e

AFKEN üzerinden birçok bilgiye ulaşmak ve bu bilgilerin analizini 

yapmak mümkün. İstatistikî bilgi ve raporlarla anlık veri akışını 

BM Kamu Hizmeti Ödülleri kapanış töreni 
UN  Public Service Awards closing ceremony
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identity and thus can benefit from the aid and services offered by 

AFAD and the state of the Republic of Turkey. 

Since it provides a rundown of the aid provided for the sheltering 

facilities and the services offered there, AFKEN is quite a useful 

system. Making it possible to complete the operations of aid 

management, depot management and personnel management of 

the sheltering facilities, coordinated by AFAD and whose conditions 

are constantly updated and developed, AFKEN also facilitates the 

authorization and dispatch of the personnel.

Gathering under a single roof the data on the sheltering facilities, 

the lifeline of the guests embraced by Turkey and hosted with great 

hospitality by AFAD; facilitating the management of these facilities 

and thus aiming to improve the quality of the aid and services offered 

to our visitors, AFKEN recently enjoyed a major success. Leaving 193 

projects behind and taking the first place in the category “Improving 

the Delivery of Public Services” in the Public Service Awards, granted 

by the United Nations (UN), AFKEN brought great pride to our country. 

The UN Public Service Awards promote the enhancement of public 

services and humanitarian aid activities worldwide and is considered 

the most prestigious award granted in this field.

mümkün kılan AFKEN, öncelikle geçici barınma merkezleri ile bu 

merkezlerin yer aldığı kentlerin kapasite ve yeterlilik bilgilerine erişimi 

sağlıyor. Böylelikle kapasite aşımı durumlarının önüne geçmek 

ve gerekli hallerde merkezler arasında transfer yapmak mümkün 

oluyor. AFKEN’in en önemli özelliklerinden biri Merkezî Nüfus İdare 

Sistemi (MERNİS) ile koordineli bir şekilde işliyor oluşu. MERNİS’e 

entegre edilen sistem, barınma merkezlerinde misafir edilen 

kişilere ait bilgilerin depolanmasını ve yönetimini kolaylaştırıyor 

ve böylece kişi bilgileri her an personelin erişimine açık oluyor. 

AFKEN-MERNİS entegrasyonu sayesinde çoğu ülkesinden uzak 

düşen, kendi devletlerinin himayesinden ve sunduğu hizmetlerden 

yararlanamayan sığınmacılar, adeta yeniden bir kimlik kazanarak 

AFAD ve Türkiye Cumhuriyeti devleti yardım ve hizmetlerinden 

faydalanabiliyor. 

AFKEN barınma merkezlerine yapılan yardımlar ile bu merkezlerde 

sunulan hizmetlerin bir dökümünü sağlaması bakımından da son 

derece faydalı bir sistem olma niteliği taşıyor. AFAD tarafından 

koordine edilen ve koşulları her daim güncellenip geliştirilen barınma 

merkezlerine ilişkin yardım yönetimi, depo yönetimi ve personel 

yönetimi işlemlerini gerçekleştirmeyi mümkün kılan AFKEN, 

aynı zamanda AFAD görevlilerinin yetkilendirilmesi ve sevkini de 

kolaylaştırıyor.

Türkiye’nin kucak açtığı ve AFAD tarafından büyük misafirperverlikle 

ağırlanan sığınmacıların hayat damarı olan barınma merkezlerine 

ilişkin verileri tek elde toplayan, bu merkezlerin idaresini kolaylaştıran 

ve böylece misafirlerimize sunulan yardım ve hizmetlerin kalitesini 

artırmayı sağlayan AFKEN, geçtiğimiz günlerde son derece önemli 

bir uluslararası başarıya imza attı. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 

verilen Kamu Hizmeti Ödülleri’nin “Kamu Hizmeti Sunumunun 

Geliştirilmesi” kategorisinde 193 projeyi geride bırakan AFKEN birinci 

olarak ülkemize büyük gurur yaşattı. BM Kamu Hizmetleri Ödülü, 

dünya çapında kamu hizmetlerinin ve insani yardım faaliyetlerinin 

geliştirilmesini teşvik ediyor ve bu alanda verilen en prestijli ödül 

kabul ediliyor. 
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Haiyan 
Tayfunu

Typhoon Haiyan

Yazı - By: Defne Sucu

The ferocious storm ravaging Southeast Asia
Güneydoğu Asya’yı kasıp kavuran fırtına
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Filipinler tarihinin en ölümcül afetleri 
arasındaki Haiyan Tayfunu’ndan sonra bölgeye 

ilk ulaşanlardan olan AFAD ekipleri, tayfun 
kurbanlarına insani yardım kolileri dağıttı, 

arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

AFAD teams, which were among the first to 

arrive to the region following the Typhoon 

Haiyan, one of the deadliest disasters in 

the history of the Philippines, distributed 

humanitarian aid packages to the victims 

of the typhoon, participated in search and 

rescue efforts.
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Pasifik Okyanusu’nun batısında, sayısı 7 bini aşan, irili ufaklı 

adalardan meydana gelmiş bir ülkedir Filipinler Cumhuriyeti. 

Bu adaların yalnızca 800’ünde yerleşim bulunsa da Filipinler, 

100 milyonluk nüfusuyla Asya’nın ve dünyanın en kalabalık 

ülkelerinden biri olma özelliği taşır. Bir dönem İspanya, ardından 

da Amerika Birleşik Devletleri’nin boyunduruğu altında yaşayan 

Filipinler, II. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlığını kazanır. 

Başkent Manila ve ülkenin en yoğun nüfuslu şehri Quezon City 

gibi metropollleri, yeşilden maviye, sualtı zenginliklerinden pirinç 

tarlalarına kadar birçok güzelliğiyle bir mozaik gibidir Filipinler. 

Dünyanın en büyük ikinci mercan resifi de burada bulunur, 

turkuazın beyaz kumlarla buluştuğu okyanusun berrak suları 

da. Birçok canlı çeşidine evsahipliği yapan ve adeta cennetten 

görüntüler sunan bu ülke, aynı zamanda Pasifik Deprem Kuşağı 

üzerinde, yani dünyada deprem ve yanardağ patlamalarının 

en çok görüldüğü bölgede konumlanır. Bu nedenle ülke, tarihi 

boyunca doğal afetlerden nasibini yeterince alır. Bu afetlerden 

biri 2013 yılının Kasım ayında meydana geldi. Önüne kattığı her 

şeyi yutan kasırga, tarihe dünyanın en büyük felaketlerinden biri 

olarak geçti.  

Filipinler ’de Yolanda, dünyada Haiyan olarak adlandırılan bu 

tayfun, en çok ölüme sebep olan kasırgalardan biri  olarak 

hafızalara kazındı. Tropik bir fırtına olarak başlayan ve ardından 

Saffir-Simpson Ölçeği’ne göre 5. kategoriye, yani en kuvvetli 

kasırga kategorisine giren bir tayfuna dönüşen Haiyan, saatteki 

hızı 235 kilometreyi bulan rüzgarlarla ülkeyi yerle bir etti. 

Başta Tacloban, Visayas, Iloilo, Pontevedra, Capiz ve Roxas 

adaları olmak üzere ülkenin çoğunluğunu etkisi altına alan kasırga, 

To the west of the Pacific Ocean, the Republic of Philippines is a 

country composed of over 7 thousand islands of all sizes. Although 

only 800 of them are inhabitable, with its population of 100 million, 

the Philippines is one of the most populated countries in Asia, and 

even in the world. Dominated first by Spain then by the United States, 

the Philippines gains its independence following the Second World 

War. 

The Philippines is like a mosaic with its metropolises such as the 

capital Manila and the most populated city Quezon City, with its 

waters turning from blue to green, with its underwater beauties and 

rice fields. The second biggest coral reef is located here so as the 

clear waters of the ocean, which meet the white sand. This country, 

which houses many species and offers an image from paradise, 

is situated on the Ring of Fire, where earthquakes and volcanic 

eruptions are most frequently observed. Therefore, the country has 

had enough of its share from the natural disasters. The storm in 2013, 

which swallowed whatever stood in its way, would pass into history as 

one of the most devastating disasters of the world. 

Winds of disaster blew through Southeast Asia in the early November 

2013. Known as Yolanda in the Philippines and as Haiyan in the world, 

the typhoon was imprinted on the minds as one of the deadliest 

storms in the world. Having started as a tropical storm and then 

transforming into a typhoon within the 5th category, the highest 

one, according to the Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale, Haiyan 

devastated the country with the winds whose speed reached to 235 

kilometers per hour. 

The storm, which penetrated into the whole country, notably 

Tacloban, Visayas Iloilo, Pontevedra, Capiz and Roxas islands, claimed 

Haiyan Tayfunu
Typhoon Haiyan
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more than 6 thousand lives. In the aftermath of the disaster, more 

than 11 million people were affected by the typhoon and over 550 

thousand people were left homeless. The disaster caused water and 

power cuts, thus, thousands of people were in need of water and 

food supplies. Over 400 thousand citizens were evacuated and they 

took shelter in the evacuation centers, whose number rose up to 1 

thousand 5 hundred. 

The destruction caused by the Typhoon Haiyan, which, besides the 

Philippines, affected Micronesia, Palau, China, Taiwan and Vietnam, 

was deemed “apocalyptic”. Turkey became the first country who 

make an attempt to heal the Philippines thanks to the Prime Ministry 

Disaster and Emergency Management Authority (AFAD), which 

stayed on the alert since the moment the disaster occurred. 

AFAD, the carrier of hope

After the typhoon, which had started on the Pacific Ocean then roared 

into the Philippines, AFAD departed for the region humanitarian 

aid of 65 tons, composed of 550 tents, 550 kitchen equipment 

and 5125 blankets, under the command of the then-Prime Minister, 

now-President Recep Tayyip Erdoğan. Humanitarian assistance 

kits provided by the Turkish Red Crescent were transported to the 

Philippines in a cargo plane of Turkish Airlines. 

Beşir Atalay, former Vice-Prime Minister, and Dr. Fuat Oktay, President 

of AFAD, took a close interest in the disaster in the Philippines. Atalay 

and Oktay, who personally went to the region, met with Richard J. 

Gordon, Chairman of the Philippine Red Cross. Having stated that 

Turkey was among the first countries which offered help despite the 

distance between the two countries, Gordon thanked Turkey, which 

he deemed an exemplary country. Beşir Atalay and Dr. Fuat Oktay, 

who met with the Former Vice President of the Philippines after their 

visit to the Philippine Red Cross, ended their visit with the action 

meeting of the United Nations. 

After the first aid delivered into the hands of the Philippine Red Cross 

on 11 November 2013, AFAD continued to relieve the victims. A team 

of experts arrived in the Philippines, where water and power supplies 

were cut off, helped relief packages to be distributed more effectively 

and rapidly to the victims. Within the scope of the second assistance, 

10 trucks, loaded with food and materials prepared in cooperation 

with the Turkish Red Crescent, set off in order to give a hand to those 

in need. 

AFAD, which continued to carry hope to the region following the 

disaster, healed the region owing to its efficient coordination and self-

sacrificing works. AFAD teams, which worked under harsh conditions, 

consoled themselves with the words of gratitude uttered by the 

victims.

6 binden fazla cana mâl oldu. Toplamda 11 milyondan fazla kişi 

tayfundan etkilendi ve 550 binden fazla kişi evinden, yurdundan 

oldu. Felaketin ardından ülkede su ve elektrik kesintileri yaşandı. 

Binlerce insan su ve gıda yardımına ihtiyaç duydu. 400 binden 

fazla vatandaş evlerinden tahliye edilerek sayısı bin beş yüzü 

bulan barınma merkezlerine yerleştirildi. 

Filipinler dışında Mikronezya, Palau, Çin, Tayvan ve Vietnam’ı da 

etkisi altına alan Haiyan Tayfunu’nun yarattığı yıkım, “kıyamet 

manzarası” olarak adlandırıldı. Türkiye, felaketin meydana geldiği 

andan itibaren tetikte bekleyen Başbakanlık Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sayesinde Filipinler’in yarasını saran 

ilk ülke oldu. 

Umut taşıyan AFAD

Önce Pasifik Okyanusu’nda başlayan ve daha sonra Filipinler’i 

kasıp kavuran tayfunun ardından AFAD, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı dönemindeki talimatıyla 550 

çadır, 550 mutfak seti ve 5 bin 125 battaniyeden oluşan toplam 

65 tonluk insani yardım malzemesi ile bölgeye doğru yola çıktı. 

Kızılay’dan temin edilen insani yardım malzemeleri, Türk Hava 

Yolları’na ait bir kargo uçağıyla Filipinler’e ulaştırıldı.

Başbakan Eski Yardımcısı Beşir Atalay ve AFAD Başkanı Dr. 

Fuat Oktay, Filipinler ’de meydana gelen felaketle yakından 

ilgilendi. Bölgeye bizzat giden Atalay ve Oktay, Filipinler Kızılhaç 

Başkanı Richard J. Gordon ile görüştü. Gordon, örnek ülke olarak 

nitelendirdiği Türkiye’nin binlerce kilometre öteden en kısa 

zamanda yardıma koşan ülkelerden biri olduğunu belirterek 

T ü r k i ye ’ ye  ya rd ı m l a r ı n d a n  d o l ay ı  te ş e k k ü r  e t t i .  Fi l i p i n l e r 

Kızılhaçı’na yaptıkları ziyaretin ardından dönemin Filipinler Devlet 

Başkanı Yardımcısı Jejomar Binay ile görüşen Beşir Atalay ve Dr. 

Fuat Oktay, ziyaretlerini Birleşmiş Milletler’in Eylem Toplantısı ile 

sona erdirdi. 

12 Kasım 2013’te Filipinler Kızılhaçı’na teslim edilen ilk etap 

yardımların ardından AFAD, bölge halkına el uzatmaya devam 

etti. Filipinler’e ulaşan uzman ekip, elektrik ve su kesintisi yaşanan 

ülkede insani yardım paketlerinin afetzedelere daha hızlı ve etkili 

bir şekilde dağıtılmasına yardımcı oldu. İkinci etap yardımlar 

kapsamında Türk Kızılayı’nın işbirliği  i le hazırlanan ve gıda 

malzemeleriyle yüklü 10 kamyon, ihtiyacı olanlara ulaştırılmak 

üzere yola çıktı. 

Felaketin ardından haftalar boyunca bölgeye umut taşımaya 

devam eden AFAD, etkili koordinasyon ve özverili çalışmalar 

s a y e s i n d e  ü l k e n i n  y a r a l a r ı n ı  s a r d ı .  Zo r l u  ş a r t l a r  a l t ı n d a 

çalışan AFAD ekipleri, afetzedelerden duydukları minnettarlık 

ifadelerinde teselli buldu.
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Şanlıurfa

Yazı - By: Özge Aydın

Misafirperverlik ve dayanışma olgularının 

dokusuna yansıdığı Şanlıurfa, her daim farklı 

kültürleri bir arada barındırmış ve özellikle son 

dönemde “Komşusu açken tok yatan bizden 

değildir” hadisini hatırlatan en iyi örneklerin 

görüldüğü bir merkez olarak öne çıkmayı 

başarmıştır.

Ateşin insanı yakamadığı şehir 
Where fire cannot burn man 

Incorporating hospitality and solidarity within 

its patterns, Şanlıurfa has always been a place 

where different cultures coexisted and has 

managed to come to the fore as a center 

reflecting the hadith, “He is not of us, who 

lays full when his neıghbor is hungry.”
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Kuruluşundan itibaren pek çok medeniyete evsahipliği yapan 

Şanlıurfa, tarih boyunca çeşitli  isimlerle anılmıştır.  İsminin 

kaynağı hakkında pek çok rivayet bulunan şehrin en eski adı 

Selevkos İmparatorluğu tarafından konulan Edessa olarak 

bilinir. Roma döneminde Osrhoene adıyla anılan şehir Süryani 

kaynaklarında Orhai olarak geçer ve bu ismin Arapçada “suyu bol” 

anlamına gelen Vurhai kelimesinden türediği düşünülmektedir. 

Halk arasında söylendiği  şekliyle Ur fa kelimesinin ise Arap 

hâkimiyetinde kullanılan Ruha’dan geldiği kanısı yaygındır. 

İslam tarihçisi Ebul Faraç’a göre Urfa, Nuh Tufanı’ndan sonra 

kurulan ilk şehirlerdendir. Tarihi Cilalı Taş devrine kadar uzanan 

kent, 1995’te keşfedilen Göbeklitepe höyüğü i le uygarlığın 

başlangıcı tartışmalarına yeniden konu olmuştur. Arkeolojik 

kazılarda elde edilen buluntulara göre, dünyanın bilinen en 

eski tapınağı Urfa şehir merkezine on beş kilometre uzaklıktaki 

Göbeklitepe’de yer almaktadır. Bölgedeki kazıların başkanlığını 

yürüten arkeolog Klaus Schmidt’e göre Adem ile Havva’nın 

yaşadığı Cennet Bahçesi de buradadır. Tarımın ilk defa yapıldığı 

ve yerleşik yaşamın en eski örneklerini barındırdığı  bil inen 

Urfa kenti, son keşiflerle uygarlık tarihini bir adım daha geriye 

götürmüştür. Bu bakımdan, yerleşik yaşam öncesi topluluklar da 

dahil olmak üzere pek çok 

medeniyete evsahipliği 

ya p a n  U r fa ,  ya k l a ş ı k  1 1 

b i n  5 0 0  y ı l l ı k  b i r  ta r i h i 

kucaklamaktadır.

H i t i t ,  B i za n s ,  S e l ç u k l u 

ve Osmanlı  gibi  önemli 

medeniyetlerin kültürel 

m i r a s ı n a  k a t k ı d a 

b u l u n d u ğ u  ş e h i r,  a y n ı 

zamanda ülke genelinde 

en çok arkeolojik kazının 

yapıldığı ilimizdir. Tarihin ilk üniversitesinin de uygarlığın en eski 

bilim merkezlerinden biri konumunda olan Urfa’da kurulduğu 

kabul edilir. Dört Halife döneminde Hz. Ömer tarafından İslam 

Devleti’ne katılan Urfa, sonrasında varlığını Emevi ve Abbasi 

hükümdarlıkları altında sürdürmüştür. Abbasi Halifesi Harun 

Reşid döneminde önemli bir kültür ve bilim merkezi haline gelen 
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W H E R E  F I R E  C A N N O T  B U R N  M A N
A T E Ş İ N  İ N S A N I  Y A K A M A D I Ğ I  Ş E H İ R

Şanlıurfa
Şanlıurfa, which has hosted many civilizations starting from 

its establishment, has been referred to with various names 

throughout its history. The oldest known name of the city, about 

which are many myths, is known as Edessa, as given by the 

Seleucid Empire. Referred to as Osrhoene during the time of 

the Romans, the city is known as Orhai in the Assyrian sources 

and it is thought that this name is a derivative of the word Vurhai, 

meaning “abundant in water” in Arabic. As commonly referred to 

among the public, the word Urfa, on the other hand, is concluded 

to derive from the 

w o r d  R u h a ,  u s e d 

u n d e r  t h e  A r a b 

dominion.

According to Abu’l 

Fa r a c ,  h i s t o r i a n 

o f  I s l a m ,  U r f a  i s 

a m o n g  t h e  v e r y 

f i r s t  c i t i e s  t o  b e 

established after 

the flood of Noah. 

T h e  c i t y,  w h o s e 

h i s t o r y  g o e s  a s 

f a r  b a c k  a s  t h e 

N e o l i t h i c  Pe r i o d , 

with the discovery of the Göbeklitepe tumulus in 1995, has once 

again been the center of the discussions on the beginning of 

the history of civilization. According to the findings obtained in 

archaeological excavations, the world’s oldest known temple 

is situated in Göbeklitepe, 15 kilometers from the city center. 

According to Klaus Schmidt, the lead archaeologist at the 

excavations, the Garden of Eden, in which Adam and Eve dwelled, 

was also located here. The city of Urfa, known to be where 

agriculture was first employed and where the oldest examples of 

settled life are found, has with the latest findings took the history 

of civilization one step behind. In this sense, Urfa, hosting many 

civilizations including pre-settlement societies, embraces a 

history of around 11 thousand 500 years. 

The city, to whose cultural heritage some of the most important 

civilizations such as the Hittites, Byzantines and Ottomans have 

P
R

O
J

E
K

S
İY

O
N

:T
Ü

R
K

İY
E

 /
 P

R
O

J
E

C
T

IO
N

:T
U

R
K

E
Y



şehir, İslam devletleri arasındaki çatışmalar sonrası Bizans 

egemenliğine girmiştir. 11. yüzyıl itibarıyla konumu dolayısıyla 

Anadolu’nun Türkleşmesinde kilit rol oynayan kent, Yavuz Sultan 

Selim döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yaklaşık dört 

yüz yıl Osmanlı hâkimiyetinde kaldıktan sonra I. Dünya Savaşı’nda 

önce İngilizler tarafından işgal edilen Urfa, daha sonra Fransızlara 

bırakılmak zorunda kalmıştır.  Bir  yı ldan uzun süren işgalin 

ardından Şubat 1920’de ayaklanan Urfa halkı, Kuva-yı Milliye 

güçlerinin desteğiyle Nisan 1920’de şehri kurtarmış ve savaşta 

gösterilen kahramanlığa ithafen 1984 yılında Urfa’ya “şanlı” 

unvanı verilmiştir. 11 Nisan Şanlıurfa’nın Kurtuluş Günü olarak 

kutlanmaktadır.

Maneviyatla harmanlanan kültürel 
birikim

Farklı dinî ve kültürel ögeleri tarihinde toplayan Urfa’nın üç semavi 

din tarafından kutsal kabul edilmesi şehirdeki kültürel zenginliğin 

başlıca sebebidir. Kudüs’ten sonra üç din tarafından da kutsal 

sayılan tek şehir olan Urfa’nın Hz. İsa tarafından kutsandığı 

söylenir.  Hz.  İbrahim ve Hz. Eyüp peygamberler de şehrin 

maneviyatında önemli yer tutmaktadır.

Şehrin başlıca ziyaret merkezlerinden Damlacık tepesi üzerine 

kurulu Urfa Kalesi’nin eteğinde Hz. İbrahim’in doğduğuna inanılan 

mağara bulunmaktadır ve mağaranın içerisine 13. yüzyılda 

büyük bir cami inşa edilmiştir. Caminin avlusundan akan su, 
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contributed, is at the same time our most frequently excavated 

city. It is acknowledged that the oldest university is also in Urfa, 

one of the ancient centers of science. Urfa, which was annexed 

to the Islamic State by Omar during the time of the Rashidun, 

later on continued its existence under the Umayyad and Abbasid 

rule. Having transformed into a center of culture and science 

during the time of the Abbasid Caliph Harun al-Rashid, the city, 

following the conflict between the Islamic states, came under 

the Byzantine dominion. Playing a critical role in the Turkization 

of Anatolia by the 11th century owing to its location, Urfa became 

part of the Ottoman lands during the time of Selim I (“the Stern”). 

After remaining under Ottoman rule for around 400 years, Urfa, 

during the First World War, was first occupied by the British 

and then had to be surrounded over to the French. Revolting in 

February 1920 after an occupation of over a year, the people of 

Urfa, with the support of the Kuva-yi Milliye (National Forces) 

rescued the city in April 1920; and as a dedication to the heroism 

displayed during the war, in 1984 Urfa was awarded the title of 

“şanlı” (glorious). 11 April is celebrated as the Liberation Day of 

Şanlıurfa. 

Cultural accumulation blending with 
spirituality

The fact that Urfa, which combines various religious and cultural 

elements within its history, is deemed holy by the three divine 

religions is the fundamental reason for the cultural wealth of the 



halk arasında Balıklıgöl olarak bilinen Halil-ür Rahman gölünden 

gelmektedir. Rivayete göre Hz. İbrahim, dönemin hükümdarı 

Nemrut tarafından göllerin bulunduğu yerde ateşe atılır. Allah’ın 

emriyle ateş suya, odunlar da balığa dönüşür ve Hz. İbrahim göle 

düşerek yanmaktan kurtulur. Hz. İbrahim’e âşık olan Nemrut’un 

kızı Zeliha da onun ardından kendini ateşe atar ve onun düştüğü 

yerde de Aynzeliha gölünün oluştuğu söylenir. O günden beri bu 

göller ve içerisindeki balıklar kutsal sayılarak korunmaktadır.

Diğer bir söylenceye göre ise Hz. Eyüp yıllar süren ve ona büyük 

acılar yaşatan hastalığına Urfa’da şifa bulmuştur. Kur’an’da sabrın 

timsali olarak gösterilen Hz. Eyüp, varlığını ve sağlığını yitirdikten 

sonra yedi yıl boyunca Balıklıgöl yakınında bulunan bir mağarada 

hasta yattıktan sonra iyileşmiştir. Şehrin en önemli kültürel 

ögelerinden olan bu mağara, Hz. Eyüp’ün çile çektiği yer olarak 

bilinmektedir. 

Şanlıurfa’yla özdeşleşen bir diğer unsur da günümüze kadar 

ko r u n a ra k  d eva m  e t t i r i l e n  S ı ra  G e c e l e r i ’d i r.  2 0 1 0  y ı l ı n d a 

UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınan 

gelenek, halkın müzik, yemek ve sohbet vesilesiyle bir araya 

geldiği toplantıları ifade eder. Asıl işlevi halk arasında birlik ve 

beraberliği güçlendirmek olan Sıra Geceleri, Kurtuluş Savaşı’nın 

başlangıcında da rol  oynamıştır.  Mondros Antlaşması’nın 

imzalanmasından sonra İngilizler tarafından işgal edilen Urfa’da 

halkın bir araya gelmesi yasaklandığında, Sıra Gecesi vesilesiyle 

toplanan grubun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurduğu söylenir. 

Ayrıca, bir “halk mektebi” vazifesi gören Sıra Gecesi kültürü, 

Kazancı Bedih gibi pek çok usta sanatçının yetişmesine de katkıda 

bulunmuştur.

Ekonomik faaliyetler ve GAP

“Bereketli Hilal” olarak adlandırılan bölgenin merkezinde yer 

alan Şanlıurfa, Tell Futur ve Damlacık tepelerinin oluşturduğu 

hilalin içine doğru gelişen bir şehirdir. Tarihin en önemli ticaret 

rotalarından İpekyolu üzerinde bulunması sayesinde doğuyla 

batı arasında köprü görevi gören Şanlıurfa, kuruluşundan itibaren 

önemli yolların kavşağı olmuş ve  bu sayede de bölgedeki ticaret 

gelişmiştir.

2012 yılında yapılan yasal düzenlemeyle büyükşehir statüsü 

kazanan Şanlıurfa kenti, ülkenin en kapsamlı bölgesel kalkınma 

planı  olan Güneydoğu Anadolu Projesi ’nin (GAP) merkezi 

durumundadır. Proje kapsamında Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde 

yapılması planlanan barajlar ile sulamayı artırarak verimli tarım 

alanlarından yararlanılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

Şanlıurfa il sınırları içerisinde kurulan Atatürk Barajı, Türkiye’nin 

en büyük barajıdır.
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city. Urfa, the only city alongside Jerusalem to be acknowledged 

as holy by the three religions, is said to have been blessed by 

Jesus Christ. The Prophets Abraham and Job, too, occupy 

prominent place in the spirituality of the city.

Built on Damlacık Hill, one of the main attraction centers of the 

city is the Urfa Castle, on whose skirts is the cave, believed to 

be where Abraham was born, and inside the cave was built a big 

mosque in the 13th century. The water flowing from the courtyard 

of the mosque originates from the Halil-ür Rahman Lake, known 

among the people as Balıklıgöl (Lake with Fishes). According to 

legend, Nimrod, the ruler of the time, threw Abraham into the fire 

at the spot where the lakes are located. With the order of Allah, 

fire transforms to water, the pyre into fish and Abraham, by falling 

inside the lake, escapes death. Nimrod’s daughter Zeliha, who is 

in love with Abraham, throws herself into the fire after him and it 

is said that the Aynzeliha Lake was formed where she had fallen. 

Ever since, these lakes and the fish inside are acknowledged as 

holy and are preserved. 

According to yet another legend, in Urfa Job found the cure for his 

long-term and agonizing disease. Displayed in the Qur’an as the 

paragon of patience, Job, after losing his wealth and health, lay 

sick in a cave near Balıklıgöl for seven years and then was cured. 

This cave, one of the most significant cultural components of the 

city, is known as the place where Job endured his sufferings.

Another component that has come to be identified with Şanlıurfa 

is the Traditional Sohbet Meetings, carried until the present day 

through preservation. Included on UNESCO’s Intangible Cultural 

Heritage List in 2010, the tradition points out to the meetings 

during which people come together through music, food and 

conversation. Traditional Sohbet Meetings, of which the primary 

function is to strengthen unity and solidarity among the public, 

has also played a part in the initiation of the War of Independence. 

It is said that when the gathering of the public was prohibited in 

Urfa after the Armistice of Mudros, the group that got together 

through the Traditional Sohbet Meetings established Müdafaa-i 

Hukuk Cemiyeti (Society for the Defense of Law). The Traditional 

Sohbet Meetings culture, which act as a “people’s school” on the 

other hand, has contributed to the emergence of many master 

artists, such as Kazancı Bedih.

Economic undertakings and GAP

Situated at the center of the region called the “Fertile Crescent”, 

Şanlıurfa grows in the direction of the crescent formed by the 

hills of Tell Futur and Damlacık. Since it is on the Silk Road, one 

of the most important trade routes in history, Şanlıurfa acts as 

a bridge between the East and the West and has been at the 
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Şanlıurfa’da AFAD faaliyetleri

Misafirperverlik ve dayanışma olgularının dokusuna yansıdığı 

Şanlıurfa, her daim farklı kültürleri bir arada barındırmış ve 

özell ikle son dönemde “Komşusu açken tok yatan bizden 

değildir” hadisini hatırlatan en iyi örneklerin görüldüğü bir merkez 

olarak öne çıkmayı başarmıştır. 2011’de Suriye’de patlak veren 

iç savaş sonrası yaklaşık sekiz milyon Suriye vatandaşı ülkesini 

terk etmek zorunda kalmış ve 1,7 milyonu aşkın savaş mağduru 

uygulanan “açık kapı politikası” sayesinde ülkemize sığınmıştır. 

Mayıs 2015 itibariyla yaklaşık 260 bin sığınmacı Afet ve Acil 

Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından on ilde kurulan 

barınma merkezlerinde yaşamaktadır. Ayrıca, AFAD tarafından 

yayımlanan genelgeyle ülkemizde bulunan Suriye vatandaşlarının 

tüm giderleri ücretsiz hale getirilmiştir.

Ü l keye  ka b u l  e d i l e n  S u r i ye  vata n d a ş l a r ı n a  g e ç i c i  ko r u m a 

sağlayan AFAD’ın Türkiye’de kurduğu toplam yirmi beş barınma 

merkezinden beşi Şanlıurfa ilinde yer almakta ve yaklaşık 100 

bin sığınmacı, il  sınırlarında bulunan Ceylanpınar, Akçakale, 

Viranşehir, Suruç Çadır Kentleri ile Harran Konteyner Kenti’nde 

barınmaktadır. Ceylanpınar ile Akçakale Çadır Kentleri 2012 

yılında Şanlıurfa’da kurulan ilk barınma merkezlerinden olup 2013 

yılında Harran Konteyner Kenti ile Viranşehir Çadır Kenti hizmete 

açılmıştır. Son olarak, Mart 2015’te Suruç’ta açılan çadır kent, 35 

bin kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin ve dünyanın en büyük barınma 

merkezi olma niteliği taşımaktadır. AFAD tarafından koordine 

edilen Şanlıurfa barınma merkezlerinde yaklaşık olarak her dört 
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Şanlıurfa, ülkenin en 
kapsamlı bölgesel 
kalkınma planı olan 
Güneydoğu Anadolu 
Projesi’nin (GAP) 
merkezi durumundadır.

Şanlıurfa is the focal point 

of the southeasten Anatolia 

Project (GAP), the most 

extensive development plan 

of the country.

junction of important routes ever since its establishment, thus 

enabling the development of trade in the region.

The city of Şanlıurfa, which acquired the status of municipality 

in 2012, is the focal point of the Southeastern Anatolia Project 

(GAP), the most extensive developmental plan of the country. 

Within the scope of the project, it is aimed to increase irrigation 

through the dams to be built on the rivers Euphrates and Tigris 

and to further benefit from the agricultural fields. In this context, 

the Atatürk Dam in Şanlıurfa is Turkey’s biggest. 

AFAD operations in Şanlıurfa

Incorporating hospitality and solidarity within its patterns, 

Şanlıurfa has always been a place where different cultures 

coexisted and has managed to come to the fore as a center 

reflecting the hadith, “He is not of us, who lays full when his 

neıghbor is hungry.” Subsequent to the civil war that broke out 

in Syria in 2011, around 8 million Syrian citizens had to leave 

their homes and over 1.7 million victims of war took refuge 

in our country, owing to the “open door policy” that is being 

implemented. As of May 2015, around 260 thousand refugees 

reside in the sheltering facilities, established by AFAD in 10 

different cities. Additionally, with the circular it released, AFAD 

has rendered free of charge all costs of the Syrian citizens 

residing in our country.

Providing temporary sheltering for the Syrian citizens who 

were admitted into the country, 5 of the 25 sheltering centers 



kişiye bir çadır düşmektedir. Barınma ihtiyacının ötesinde temel 

insani ihtiyaçlara da cevap verebilecek nitelikte hazırlanmış 

merkezler, TBMM’nin 2013 yılında hazırladığı rapora göre dünyaya 

örnek teşkil edebilecek seviyededir ve merkezlerde yapılan 

görüşmelerde misafirler hizmetlerden memnun olduklarını 

belirtmişlerdir.

Barınma merkezlerinde kalan Suriyel i  vatandaşlara AFAD 

ç a l ı ş m a l a r ı  ka p s a m ı n d a  Ş a n l ı u r fa  ve  d i ğ e r  i l l e rd e  m i s a f i r 

statüsüyle hizmet verilse de yapılan çalışmaların sığınmacılara 

geçici barınma sağlamanın çok ötesine geçtiği görülmektedir. 

Yönetim ve kayıt-kabul merkezleri ile jandarma, Türk Kızılayı, 

s a h r a  h a s t a n e s i ,  o k u l ,  h i z m e t  g r u p l a r ı ,  o t o p a r k ,  s u  t a n k ı 

bölümlerinden oluşan alanlarda konaklayanların kişisel ihtiyaç 

ve gelişimlerine yönelik ibadethane, kuaför, dinlenme salonu, 

spor alanları, çocuk oyun alanları ve mesire yerleri gibi pek çok 

hizmet sunuluyor. Sosyal tesislerde halı dokuma, el sanatları ve 

resim gibi çeşitli alanlarda meslek kursları verilirken gıda ihtiyacı 

da AFAD tarafından dağıtılan gıda kartlarının kullanıldığı alışveriş 

merkezlerinden temin edilebiliyor. İnternet kafe ve televizyon 

salonlarında ülkelerinde yaşanan gelişmelerden haberdar 

olabilen Suriyeliler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 

AFAD koordinasyonunda sağlanan psikososyal destekten de 

yararlanabiliyor. Okul öncesi ve ilköğretim faaliyetleri AFAD-Millî 

Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülürken, üniversite çağında olan 

ancak pasaportu bulunmayan Suriyeli gençlerin Türkiye’deki 

üniversitelerden yararlanması sağlanıyor.  Sosyal  yaşamın 

mümkün olduğunca doğal akışında seyretmesi ve misafirlerin 

k e n d i l e r i n i  y a b a n c ı  h i s s e t m e m e s i  a d ı n a  ç a b a  h a r c a n a n 

barınma merkezlerinde pek çok evlilik ve doğum gerçekleşiyor. 
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established by AFAD in Turkey are situated in the city of Şanlıurfa 

and around 100 thousand refugees reside in the Tent Cities of 

Ceylanpınar, Akçakale, Viranşehir and Suruç, and the Container 

City of Harran. While the Tent Cities of Ceylanpınar and Akçakale, 

established in 2012 in Şanlıurfa are among the first sheltering 

facilities, in 2013 the Container City of Harran and the Tent 

City of Viranşehir were put into service. Finally, the Tent City 

established in Suruç in March 2015 is Turkey’s and the world’s 

biggest sheltering facility. In the Şanlıurfa sheltering facility, 

coordinated by AFAD, approximately 4 people receive one tent. 

The facilities, prepared in such a way as to meet the basic human 

needs alongside the need for shelter, according to the 2013 

report of the Grand National Assembly of Turkey, is at a level to 

set an example to the world and during the meetings held at the 

facilities, the guests have expressed their contentment with the 

services.

Even though the Syrian citizens residing in the sheltering facilities 

are offered services with the status of “guest” in Urfa and other 

cities within the scope of the activities of AFAD, it is seen that the 

efforts surpass merely providing temporary shelter.

In the areas where centers of administration and registry and 

gendarmerie, the Turkish Red Crescent, a military hospital, 

schools, service groups, a parking area and a water tank is to 

be found, many other components are offered for the personal 

needs and development of the residents, such as worship areas, 

hairdressers, resting salons, sports areas, children’s playing areas 

and promenade areas. While vocational courses such as carpet 

weaving, handcrafts and painting are offered in the recreational 

facilities, the need for nutrition is met inside the shopping centers 
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Suriye’den ülkemize 
doğru yaşanmakta olan 
nüfus hareketliliğinin 
yoğunlaşmasına çözüm 
sunmak amacıyla 
hizmet vermeye 
başlayan barınma 
merkezleri, ileride gerek 
Şanlıurfa gerekse diğer 
illerde gerçekleşmesi 
muhtemel doğal 
afetlerde pek çok 
kişinin yaralarını 
sarabilecek olması 
bakımından da  
önem taşıyor.

The sheltering facilities, 
which began providing 
services with the aim of 
offering a solution to the 
problem of population 
flowing in from Syria to 
our country, also bear 
importance in terms of 
having the capacity to 
heal the wounds in the 
case of a natural disaster 
in both Şanlıurfa and 
other cities.
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Çatışmalardan kaçarak ülkemize sığınmış olan birçok aile, yapılan 

yardımlara vefa göstermek adına barınma merkezlerinde doğan 

çocuklarına “Afad” adını veriyor.

Diğer yandan, sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulan merkezlerin yapım aşamasında kullanılan çevre dostu 

teknikler de dikkat çekiyor. Örneğin, bir buçuk ay gibi çok kısa bir 

çalışma sürecinin sonunda kurulan Suruç Çadır Kenti, Türkiye’nin 

ve dünyanın en büyük ve modern barınma merkezlerinden 

biri olarak gösteriliyor. Çadır Kent’te kullanılan suyun tamamı 

ultraviyole teknolojiyle arıtılıyor ve bu sayede bölgede tarım 

yapan çiftçilere de destek sağlanıyor. 

Yapılan yardımların koordineli bir şekilde dağıtılması amacıyla 

Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi’ni (EYDAS) geliştiren AFAD, 

yardım bekleyenler ile yardım etmek isteyenler arasında bir köprü 

kurarak dağıtımların en etkin biçimde yürütülmesini sağlıyor.
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through the nutrition cards granted by AFAD. Getting informed 

on the developments taking place in their countries through the 

Internet cafés and the television salons, the Syrians can also 

benefit from the psychosocial support offered by the Ministry of 

Family and Social Policy, coordinated by AFAD. Pre-school and 

primary school activities are carried out by the collaboration of 

AFAD and the Ministry of National Education, whereas those of 

age who do not possess passports can benefit from the Turkish 

universities. In the sheltering facilities, where tremendous effort 

is displayed in order for the social life to carry a course as natural 

as possible, many marriages and births take place. Many families 

who have taken refuge in our country from the conflict name 

their children “Afad”, to show their appreciation for the help 

provided. 

Additionally, environment-friendly techniques employed during 

the construction phase of the facilities, built to meet the needs 

of the refugees, also attract attention. The Tent City of Suruç, for 

instance, built in a short period of a month and a half, is referred 

to as one of Turkey’s and the world’s biggest and most modern 

sheltering facilities. The water used in the facility is refined 

Balıklıgöl
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Suriye’den ülkemize doğru yaşanmakta olan nüfus hareketliliğin 

yoğunlaşmasına çözüm sunmak amacıyla hizmet vermeye 

başlayan barınma merkezleri, ileride gerek Şanlıurfa gerekse 

diğer i l lerde gerçekleşmesi muhtemel doğal afetlerde pek 

çok kişinin yaralarını sarabilecek olması bakımından da önem 

taşıyor. Uluslararası camia tarafından Türkiye’de bulunan Suriye 

vatandaşlarına yapılan insani yardım yaklaşık 360 milyon dolar 

tutarında. Bu anlamda, AFAD ve Türkiye’deki diğer kuruluşların 

desteğiyle beş milyar doları aşan yardım harcaması, dünyaya 

örnek teşkil ediyor. Savaş mağdurlarını mülteci değil misafir 

olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren yetkililer ise diğer 

ülkelerin de konuya daha duyarlı olması çağrısında bulunuyor.
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Şanlıurfa Kalesi 
Şanlıurfa Castle

through ultraviolet technology and thus, support is provided for 

the farmers engaged in agriculture, as well.

Having developed the Electronic Aid Distribution System 

(EYDAS) to ensure the coordinated distribution of the help, 

AFAD acts as a bridge between those in need of help and those 

willing to provide help and makes sure the activities are carried 

out in the most efficient way possible.

The sheltering facilities, which began providing services with the 

aim of offering a solution to the problem of population flowing 

in from Syria to our country, also bear importance in terms of 

having the capacity to heal the wounds in the case of a natural 

disaster in both Şanlıurfa and other cities. The total amount of 

help provided to Turkey by the international community for the 

Syrian citizens is around 360 million dollars. In this sense, the 

over 5 billion dollar-help provided with the contribution of AFAD 

and various other organizations in Turkey sets an example to the 

world. The authorities, constantly expressing that they perceive 

of the victims of the war as guests, not refugees, make a call for 

the other countries to show further susceptibility to the issue.
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Kıbrıs’ta çekirge istilası

Kıbrıs Muhassılı (vergi tahsildarı) İsmail Adil’in Sadaret Mektubî 

Kalemi’yle yaptığı yazışmaları gösteren belge, esas olarak Kıbrıs 

adasında birkaç senedir devam eden çekirge istilasının nasıl 

bertaraf edildiğini ortaya koyuyor. İsmail Adil, sunduğu detaylı bilgiyi 

sayısal verilerle destekliyor.

3 Mayıs 1848 tarihli belgede özellikle halkın gönüllü veya 

ücretli çalışması sayesinde çekirge tehdidinin bertaraf edildiği 

belirtiliyor. Bunun önemli bir kısmının yerel halkın yanı sıra devletin 

görevlendirdiği kişilerce planlı bir şekilde gerçekleştirildiği ifade 

edilirken çekirgelerin ortadan kalkmasında kuş, koyun, keçi, tavuk 

gibi hayvanların da etkisinin olduğu açıklanıyor. Telef olan toplam 

895 bin okka çekirgenin bir bölümünün de çeşitli su kaynaklarına 

düşmek suretiyle öldüğü dile getiriliyor. 

İstilanın tekrarını önlemek amacıyla çekirge yumurtalarının toplanıp 

gömülmesi doğrultusunda önlemler alındığına, tehdidin ortadan 

kalkmasıyla yerli halkın “çeşitli zirai ürünlerini ekmek için arazi ve 

mülklerine meyl etmiş oldukları”na değinilen belgede payitahta 

yardımları için şükran sunuluyor. Yaşanan olumlu gelişmeler 

sayesinde Kıbrıs’ın birkaç senedir devam eden sıkıntılarının 

çözüleceğine yönelik inancın “Kıbrıs adasının kısa bir süre içinde 

büyük bir mamuriyet kazanacağını hem Müslüman ahali ve hem 

de Hıristiyan tebaa idrak etmiştir” sözleriyle dile getirildiği mektup, 

İstanbul’un yardımları sayesinde o senenin mahsulünün geçmiş 

yılların zararını karşılayacağı öngörüsüyle sonlanıyor.

Crickets invade Cyprus

The document, showing the correspondence between İsmail 

Adil, tax collector of Cyprus, and the Grand Vizierate Office for 

Correspondences, fundamentally states how the cricket invasion 

that had been going on for a few years, was eliminated. İsmail Adil 

supports the detailed information he provides with quantitative data. 

In the document dated May 3, 1848 it is stated that the threat of 

crickets was overcome in particular by the voluntary or paid work 

of the public. While it is stated that an important part of this was 

realized in a planned manner through the efforts of the local people 

as well as the persons appointed by the state; it is also expressed 

that animals such as birds, sheep, goat and chicken played their 

part in the elimination of the crickets. Also expressed is that among 

the 895 thousand okka (~ 1.2 kilograms) crickets that were killed, a 

certain part died by falling inside various water sources. 

Touching upon the fact that cricket eggs are being sought and dug 

underground to prevent a repetition of the invasion, and that with 

the elimination of the threat, the local people are “steering towards 

their lands and property to sow agricultural products of various 

sorts”, the document expresses gratitude to the capital city for its 

help. The letter, which states the hope that the troubles that have 

been going on in Cyprus for the last few years will be solved with 

the words “It has been understood by both the Muslim community 

and the Christian subjects that the island of Cyprus will gain major 

prosperity in a short period of time”, ends with the prediction that 

owing to the help from İstanbul, that particular year’s product will 

make up for the loss of the previous years.

Tarihî Vesikalar
Pages of History





Gine
Yazı - By: Enver Uygun

African country AFAD extends to
AFAD’ın uzandığı Afrika ülkesi

Guinea

Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerini 

yalnız bırakmayan AFAD, ölümcül Ebola salgınıyla 

mücadele eden Gine halkına yardım eli uzatarak ülkeye 

büyük çaplı insani yardım gönderdi.

AFAD, which does not abandon anyone in need, no 

matter in which part of the world, reached out a hand 

to the people of Guinea, who were struggling against 

the deadly Ebola epidemic and sent large-scale 

humanitarian aid to the country.
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Afrika, “Eski Dünya” olarak adlandırılan üç kıtadan biri .  Bu 

adlandırma, “Yeni Dünya”nın, yani Amerika ve Avustralya’nın 

keşfiyle ortaya çıkar. Adları veren, gemileriyle, askerleriyle, 

misyonerleriyle yeni toprakların peşine düşen Avrupa’dır. Kıtalar, 

Avrupa’nın hayatına giriş tarihi itibarıyla yeni veya eski olur. Tıpkı 

Doğu’nun Avrupa’ya uzaklığına göre Yakın Doğu, Orta Doğu, Uzak 

Doğu oluşu gibi. Avrupa’nın ticari başarıları, askerî zaferlerle 

pekişince ortaya çıkan tablo, Avrupa merkezli yaklaşımın her 

alanda etkin ve egemen olduğunu ortaya koyar. Bu yaklaşım, ne 

yazık ki, yüzyıllarca Afrika’yı sadece ücretsiz işgücü ve hammadde 

kaynağı olarak değerlendirmekte sakınca görmez. Hatta daha acı 

olanı, 19. yüzyılda ortaya çıkan antropoloji ve etnografya gibi 

bilim dallarının Afrika’ya bakışıdır. Antropoloji ve etnografya, 

tarihsel gelişimi Avrupa’nınkine benzemeyen bütün toplumları 

Africa is one of the three continents that are deemed the 

“Old World”. This denomination emerges with the discovery 

of the “New World”, namely America and Australia. The one 

to denominate is Europe going after new lands with its ships, 

soldiers and missionaries. The continents, according to the time 

when Europe entered their lives, become old or new, just like 

the East transforming into the Near East, the Middle East or the 

Far East according to its proximity to Europe. The scene that 

unfolds when Europe’s commercial success is supplemented by 

military victories demonstrates that the Eurocentric approach 

is active and prevailing in all fields. This approach, unfortunately, 

has no objections to evaluating Africa merely in terms of free 

labor force and a source of raw material. What is even more 

upsetting is the perspective of certain disciplines that emerged 

A F R I C A N  C O U N T R Y  A F A D  E X T E N D S  T O

A F A D ’ I N  U Z A N D I Ğ I  A F R İ K A  Ü L K E S İ
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“geri kalmış”, “medenileşmemiş” gibi sıfatlarla etiketler. Avrupalı 

g i b i  d ü ş ü n m e m e n i n  v e  y a ş a m a m a n ı n ,  s ö z g e l i m i  d o ğ a y ı 

sahip olunacak, tahrip ederek faydalanılacak bir meta olarak 

görmemenin medeniyetsizlik sayılması, medeni Avrupa’ya bu 

topraklar ve üzerinde yaşayanlar hakkında tasarrufta bulunma 

hakkını  doğurur.  Öyle ya,  uygarlığın ve insanlığın taşıyıcısı 

Avrupa’dır, kara derili bu canlılar medeniyete ancak köle olarak 

eklemlenebilir. Bu noktada antropoloji, kafatası çapının ölçüsüne 

göre kimi insanların aslında “insan olamayacağını” bilimsel dille 

ortaya koyarak, sömürgeciliği meşru bir temele oturtur.  

B i l i m i n  s i y a s e t e  a l e t  o l m a s ı ,  A y d ı n l a n m a ’ n ı n  A v r u p a 

düşüncesinde bıraktığı bir hasar olarak tarihe geçerken, 1960’lı 

yıllarda sosyal bilimlerde yaşanan dönüşümler, Afrika açısından 

da olumlu gelişmelerin önünü açar. Önceleri, tekillikler üzerinde 

in the 19th century, such as anthropology and ethnography. 

Anthropology and ethnography label as all societies whose 

historical development is different than that of Europe with 

adjectives such as “underdeveloped”, “uncivilized”. The fact 

that it is considered uncivilized to not think and live like a 

European; to, say, not to conceive of the nature as a commodity 

to possess, to ruin and exploit, dons the right to the civilized 

Europe to make assessments on these lands and those living on 

them. No surprise, for the bearer of civilization and humanity is 

Europe; these dark-skinned beings can only be articulated within 

civilization as slaves. Anthropology, at this point, by scientifically 

stating that certain people, in relation to the size of the diameter 

of their skulls, can in fact “not be human” places colonialism on a 

legitimate basis. 

While science as a tool for politics goes down into the history as 

a defect of the European thought on the Enlightenment, certain 

transformations that were experienced in the 1960s pave the 

way for positive outcomes for Africa. Terms such as “the Eastern 

question”, “Asian type”, used beforehand for non-European 

societies in particular with no emphasis on singularities, go out of 

use. Instead, it is recognized that separate approaches should be 

adopted for individual societies, individual landscapes. Although 

the societies, which were previously not approached from this 

perspective, became independent research areas in theory, the 

reflection of this situation onto politics would not be that smooth. 

Passionately pursuing the task of determining the fate of Africa, 
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durmadan, özellikle Avrupa dışı toplumlar için kullanılan “doğu 

sorunu”, “Asya tipi” gibi kavramlar kullanımdan düşer. Yerine her 

bir topluluk, her farklı coğrafya için ayrı yaklaşımlar geliştirilmesi 

kabulü gelir. Teorik olarak, daha önce bu gözle yaklaşılmamış 

toplumlar artık bağımsız araştırma alanları haline gelseler de 

bunun siyasete yansıması o kadar kolay olmayacaktır. Afrika’nın 

kaderini tayin etmeyi vazife aşkıyla sürdüren büyük devletler ve 

uluslararası sermaye, Afrika’yı birinci ligde görmemekte direnir. 

Eski alışkanlık, Afrika’yı zor duruma sokan olayları, Avrupa’ya 

sıçramadığı sürece görmezden gelme şeklinde tezahür edecektir 

21. yüzyılda.

Bir marka, 1885’ten beri... 

Afrika’nın Avrupa gündemini en fazla meşgul ettiği dönem, 

k u ş k u s u z ,  I .  D ü n y a  S a v a ş ı  ö n c e s i n d e k i  5 0  y ı l d ı r.  S a n a y i 

Devrimi’nin getirdiği hammadde ihtiyacı, nüfusları artık birer 

sanayi toplumuna dönüşmüş Avrupa devletlerini Afrika’ya 

yöneltir. Afrika, sanayileşmek şöyle dursun, Avrupa tarzı bir siyasi 

güce, ekonomik duruma sahip değildir. Kendi inançları, kültürleri, 

alışkanlıkları çerçevesinde yaşamayı sürdüren; bu sırada uzun 

yıllardır gemilere doldurulup köle olarak götürülen insanların 

vatanıdır Afrika. Toprağı doğal olarak zengin, tahrip edilmediği için 

verimlidir. Askerî bakımdan gücü bulunmayan Afrika topraklarının 

“fethedilmesi” artık ateşli silahlarla donanmış Avrupa orduları için 

oldukça kolay olacaktır. Afrika’nın yer altı ve yer üstü kaynaklarına 

sahip olmak isteyen devletler kıtayı bölgelere ayırmanın akıllıca 

olacağını düşünür. Bu işi kansız halletmek üzere kolları sıvayan 

Düvel-i Muazzama, 1885 yılında Berlin Konferansını düzenler. 

major states and the international capital resist perceiving Africa 

in the premier league. The old habits would reveal themselves in 

the 21st century as an ignorance of the troubles of Africa as long 

as they do not spread to Europe. 

A trademark, since 1885...

The period during which Europe was most occupied with Africa 

was, for sure, the 50 pre-First World War years. The need for 

raw material, introduced by the Industrial Revolution, steers the 

states of Europe – now transformed into industrial societies each 

– towards Africa. Africa, let alone industrializing, has no European 

style political power or economic situation. It is the homeland of 

the people who continue living within the framework of their own 

beliefs, cultures and habits; who were, in the meanwhile, stuffed 

into ships and carried away as slaves. Its lands are naturally rich 

and fertile because they were not ruined. The “conquest” of the 

European lands would be pretty easy for the European armies, 

now dressed in firearms. The states, wanting to possess Africa’s 

under and above ground resources, come to the realization that 

Labé’de bir cami 
A mosque in Labé
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Berlin Konferansı, Almanya, Avusturya-Macaristan, Belçika, 

Danimarka, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya, 

İspanya, İsveç-Norveç Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu ve Amerika 

Birleşik Devletleri olmak üzere 15 devletin katılımıyla gerçekleşir. 

Avrupa karşısında gitgide gerileyen; bölgesinde durdurulamaz 

şekilde büyüyen Rusya’dan konferanstan yedi yıl  önce, 93 

Harbi’nde ağır bir yenilgi alan Osmanlı Devleti’nin Berlin’e davet 

edilmesi, yalnızca biçimsel bir anlam taşır. Osmanlı Devleti  o 

tarihte hâlâ Afrika’da toprak sahibidir. Konferans, Almanya, Fransa 

ve İngiltere’nin Afrika’yı bölüşmesiyle sonuçlanır. Sonuç bildirgesi 

ABD tarafından imzalanmaz. Konferans sonunda Afrika’da yalnız iki 

bağımsız devletin varlığı kabul görür: Etiyopya ve Liberya. 

Konferansta aslan payını İngiltere ve Fransa’ya kaptıran Almanya, 

yine konferanstan zararlı çıkan İtalya ile birlikte sömürge paylaşımı 

it would be better to divide the continent into regions. The Great 

Powers, which want to handle the situation without shedding 

blood, organize the Berlin Conference in 1885. 

The Berlin Conference is held with the participation of 15 states, 

namely Germany, Austria-Hungary, Belgium, Denmark, France, 

England, Italy, Holland, Portugal, Russia, Spain, Sweden-Norway 

Union, Ottoman Empire and United States. The fact that the 

Ottoman State, which took a serious blow seven years prior to 

the conference in the Russo-Turkish War of 1877-78 from Russia 

– ever-regressing in the face of Europe and unstoppably growing 

in its region – bears formal significance only. By that time, the 

Ottoman State still possessed land in Africa. The conference 

results in Germany, France and England splitting Africa. The 

United States does not sign the final declaration. At the end 

of the conference only two independent African states are 

recognized: Ethiopia and Liberia. 

To split colonies Germany, losing the lion’s share to England and 

France, together with Italy, yet another loser of the conference, 

in 1885 perhaps starts sowing the seeds of the World War, which 

would drag the world into destruction. What was taking place 

on the African lands, on the other hand, would have to wait for 

around a hundred years to make it into the modern world’s 

agenda. 

Africa, a color among others

The Muslim approach to Africa has in no period been similar 

to that of the Europeans. Islam, in principle, emerges with an 

understanding that eliminates the differences in language, race 

and geography; that restricts the appearance of any of those 

elements as a source of privilege. The variety of the people 

surrounding him during the time of the Prophet Mohammad 

(s.a.w) is an example that materializes this fact. Omar, one of 

the wealthiest in Mecca, Zayd the former slave, Bilal of Habesh, 

Salman the Persian... It is no wonder that Islam, which embraces 

people of different social classes and ethnic identities as equals, 

was met with enthusiasm in the different regions it extended 

over. 

Today, Muslims constitute the majority of the population in 

Northern and Central Africa. It is accepted that influential in 

the adoption of Islam of the peoples living in these regions was 

not only the conquests; but the mystics that set foot on the 

continent both through Andalucía and through Iran-Anatolia. 

It is seen that the Muslims are at the forefront in the African 

movements of independence in the 19th century and in the 

20th century, during which colonialism took on a different form. 

Maliville şehri 
The city of Maliville
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için dünyayı felakete sürükleyecek Cihan Harbi’nin tohumlarını belki 

de 1885’te ekmeye başlar. Afrika topraklarında yaşayanlar ise çağdaş 

dünyanın gündemine gelebilmek için yüz yıl kadar daha beklemek 

zorundadır.

Afrika, renklerden bir renk

M ü s l ü m a n l a r ı n  A f r i k a ’ y a  y a k l a ş ı m ı  h i ç b i r  d ö n e m d e 

Avrupalınınkine benzememiştir. İslam, temel olarak, dil,  ırk, 

coğrafya farklılıklarını ortadan kaldıran, bunlardan herhangi birinin 

imtiyaz sebebi olarak tebarüz etmesini yasaklayan bir anlayışla 

doğar. Hz. Muhammed (s.a.v) döneminde, onun yanında olan 

insanların çeşitliliği bunu somutlaştıran bir örnektir. Mekke’nin 

en zenginlerinden Hz. Ömer, eski köle Zeyd, Habeşistanlı Bilal, 

Farisi Selman... Farklı sosyal sınıflardan ve etnik kimliklerden 

gelmiş insanları eşit bireyler olarak ele alan İslam’ın, ulaştığı yeni 

coğrafyalarda heyecanla karşılanmasına şaşmamalı. 

Bugün Kuzey ve Orta Afrika’nın nüfusunun büyük çoğunluğunu 

M ü s l ü m a n l a r  o l u ş t u r u y o r.  B u  b ö l g e d e  y a ş a y a n  h a l k l a r ı n 

İslamiyeti benimsemesinde sadece fetihlerin rol oynamadığı, 

hem Endülüs hem de İran-Anadolu üzerinden kıtaya ayak basan 

mutasavvıfların bu dönüşümde büyük etkisi olduğu kabul ediliyor. 

Although not as prominent as the resistance led by Ömer Muhtar 

against the Italians in Libya, many revolts against the colonialists 

are observed in many different parts of the continent. One of 

the examples is Guinea’s struggle for independence. It can be 

said that the resistance mounted by Samory Touré, a Guinean 

leader, against the French was a step taken for Africa and not 

just for Guinea. Starting from Niger, an inland of the ocean, Touré 

has fought against the French on the coastal strip extending to 

Guinea, Sierra Leone, Liberia and the Ivory Coast and has actually 

demonstrated it. 

A late independence

Guinea is a country on the coast of the Atlantic Ocean, to the 

Western end of Africa, neighboring Senegal, Mali, Ivory Coast, 

Liberia, Sierra Leone and Guinea-Bissau. The official language of 

Guinea, which can be deemed one of the small states of Africa 

with its surface area of 245,836 kilometers and a population of 

around 10 million 700 thousand, is French. 

It is known that in Guinea, partly with the influence of the African 

way of living, a central administration was absent. In the region, 

which was under the rule of kingdoms such as Susu, Mali, Ghana 
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19. yüzyılda ve sömürgeciliğin biçim değiştirdiği 20. yüzyılda Afrika 

bağımsızlık hareketlerinde Müslümanların ön planda olduğu 

görülür. Libya’da İtalyanlara karşı Ömer Muhtar öncülüğünde 

yürütülen direniş kadar öne çıkmasa da kıtanın birçok bölgesinde 

sömürgecilere karşı başkaldırılar görülür. Bunlardan biri de 

Gine’nin bağımsızlık mücadelesidir. Denilebilir ki, Gineli bir önder 

olan Samori Ture’nin Fransızlara karşı direnişi yalnızca Gine 

için değil, bütün Afrika için atılmış bir adımdır. Ture, okyanustan 

içeride bir bölgede yeralan Nijer’den başlayarak, kıyı şeridindeki 

Gine, Sierra Leone, Liberya ve Fildişi Sahili boyunca uzanan hatta 

Fransızlara karşı çarpışarak bunu fiilî olarak ortaya koyar. 

Geç gelen bağımsızlık 

Gine, Atlas Okyanusu kıyısında, Afrika’nın batı ucunda, Senegal, 

Mali, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone ve Gine-Bissau ile komşu 

bir ülke. 245 bin 836 kilometrekarelik yüzölçümü ve yaklaşık 

10 milyon 700 bin nüfusuyla Afrika’nın küçük sayılabilecek 

devletlerinden biri olan Gine’nin resmî dili Fransızca. 

Gine’de, biraz da Afrika yaşayışının etkisiyle uzun yıllar merkezî bir 

idarenin olmadığı biliniyor. 12. yüzyıldan itibaren Susu, Mali, Gana, 

Songhay gibi krallıkların yönetimine giren bölgede 18. yüzyılda, 

bugün de Gine nüfusunun %40’ını oluşturan Fulbeler tarafından 

bir  İslam devleti  kurulmuş.  Bu devlet ,  19.  yüzyıl  sonunda, 

Fransa’nın bölge üzerinde mutlak egemenlik kurmasına kadar 

ayakta kalmış.

Fransa’nın 1850’lerde Gine’yi de içine alan bölgede hakim olma 

çabasında, yerli halkları yanına almak üzere izlediği yol bugün için 

oldukça tanıdık. İki büyük sömürgeci güç, Britanya ve Portekiz’in 

Batı Afrika’da yoğunlaşan işgal faaliyetlerine karşı Fransa, Afrikalı 

ulusları “köleliğe karşı” hareket ettiğini savunarak yanına çekmeye 

çalışmış. 1880’lere gelindiğinde Samori Ture’ye bağlı güçler bu 

kölelik karşıtı işgalcilere kıtadaki ilk yenilgisini yaşatsa da Fransa 

1885 sonlarında Gine’de kontrolü tam anlamıyla ele geçirmiş.

II. Dünya Savaşı’na kadar klasik bir sömürge yönetimi altında 

kalan Gine’nin tarihindeki dönüm noktalarından biri, Almanya’nın 

Fransa’yı işgal etmesidir. Gine halkı, savaş sürecinde Fransa’nın 

Vichy kentinde, Almanya’ya bağlı olarak kurulan Vichy Hükümeti  

ile Londra’da kurulan De Gaulle hükümetleri arasındaki seçimini 

Vichy yönetiminden yana yapar.  Almanya’da hüküm süren 

ırkçılık, Alman yanlısı Vichy Hükümeti’nin sömürgeleri üzerinde 

de etkili olacak, Gine sokaklarında “Siyahlar giremez” tabelaları 

boy gösterecektir. Bu durumun Gine halkında oluşturduğu tepki, 

1958 yılında Fransa’nın tüm desteğinden yoksun kalma pahasına 

bağımsızlığın seçilmesiyle ortaya çıkacaktır. Gine Cumhuriyeti’nin 

kurucusu Ahmed Sekou Touré, halkını yoksulluğa, hatta açlığa 

rağmen bağımsızlık fikrine ikna etmiş; Gine, Fransız sömürgesi 

and Songhai, an Islamic state was established in the 18th century 

by the Fula, which constitute 40% of the Guinean population 

today. This state, at the end of the 19th century, survived until 

France established definite dominion over the region. 

The effort displayed by France in teaming up with the local 

peoples in the 1850s in its struggle for dominance over the region 

including Guinea is quite familiar for the present day. In the face 

of the invasion activities of England and Portugal, the two major 

colonialist powers, concentrated in Western Africa, France, by 

suggesting that it was working towards “anti slavery”, tried to 

win the favor of the African nations. Even though these powers 

attached to Samory Touré made the anti-slavery intruders suffer 

their first defeat on the continent in the 1880s, by the end of 

1885, France takes full control of Guinea.

One of the turning points in the history of Guinea, which remained 

under classical colonialist rule until the Second World War, is 

the German invasion of France. Among the Vichy Government 

established attached to Germany in the French city of Vichy and 

the De Gaulle Government established in London, the people of 

Guinea opt for the Vichy administration. The racism prevailing in 

Germany would be influential on the colonies of the pro-German 

Vichy Government and signs reading “No blacks allowed” would 

appear on the streets of Guinea. The reaction caused by this 

situation among the Guinean public would appear in the form 

of the choosing of independence in 1958, at the cost of losing 

the entire French support. Ahmed Sekou Touré, the founder 

of the Republic of Guinea, convinced his people to choose 

independence in the face of poverty, even hunger; Guinea, as a 

result of the referenda carried out in the French colony states 

of Africa, went down in history as the first country to choose 

independence. 

African expansion makes its way to 
Guinea

The “African expansion”, which gained official character with 

the First Turkey-Africa Cooperation Summit realized in İstanbul 

in 2008 with the participation of 49 African countries and the 

representatives of 11 organizations, including the African Union, 

has created an efficient field for Turkey to display its mission 

originating from history. The Turkish-African relations, which 

were interrupted during the Cold War period, had since the 

9th century continued uninterrupted through the Tulunids, 

Ikhshidids, Mamluks and the Ottomans. Elements such as the 

abandonment of the perception of a dipolar world, China’s 

steering towards Africa with its colossal economy and the 

redrawing of the boundaries, increased the attention displayed 
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Afrika ülkelerinde yapılan referandumlar sonucu bağımsızlığı 

seçen ilk ülke olarak tarihe geçmiştir. 

Afrika açılımı Gine’ye uğruyor

2008 yılında, 49 Afrika ülkesi ve Afrika Birliği dahil 11 örgüt 

temsilcisinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen I. Türkiye-

Afrika İşbirliği Zirvesi ile resmî hüviyet kazanan “Afrika açılımı”, 

Türkiye’nin tarihten gelen misyonunu ortaya koyması için verimli 

bir alan oluşturdu. Soğuk Savaş döneminde sekteye uğrayan 

Türk-Afrika ilişkileri, 9. yüzyıldan itibaren Tolunoğulları, İhşitler, 

Memluklular ve Osmanlılar eliyle kesintisiz sürmüştür. İki kutuplu 

dünya anlayışının terk edilmesi, Çin’in dev ekonomisiyle Afrika’ya 

towards Africa by many countries, including Turkey. The “African 

Course of Action”, adopted in 1998 has increased the trading 

volume between Turkey and Africa; in 2003 the “Strategy 

for Developing Economic Relations with African Countries” 

was drafted; 2005 was declared “Africa Year ” in Turkey. This 

process gained momentum with the summit of 2008 and with 

the adoption of the “African Strategy Document” in 2010, a full 

partnership was established between Turkey and Africa. 

The increase in the number of diplomatic representations 

between the countries of the continent and Turkey is among 

the most fruitful results of this process. While Turkey had 12 

embassies in Africa in 2009, this number has increased to 39 

today. With the African expansion, Turkey, for the first time in its 

history, appointed ambassador to Guinea on February 27, 2013 

and Vehbi Esgel Etensel, Ambassador to Conakry, started his 

duty on 8 March by offering a letter of credence to the President 

Alpha Condé.

AFAD in Guinea

Turkey’s relations with the African countries did not remain 

limited to the diplomatic and commercial fields, but important 

s t e p s  w e r e  t a k e n  i n  t h e  i s s u e s  o f  h u m a n i t a r i a n  a i d  a n d 

ameliorating social life. While the Republic of Turkey carries 

out its cultural activities on the continent with Yunus Emre 

Turkish Cultural Centers; its economic activities with the Turkish 

Cooperation and Coordination Agency, the humanitarian and 

social aid is provided through the Prime Ministry Disaster and 

Emergency Management Authority (AFAD). AFAD, with the 

services it provides in Guinea, just like in the rest of Africa, 

receives the admiration of the global community.

AFAD, carrying out exemplary work on the issue of the Ebola 

outbreak, Guinea’s primary concern, offers medical help to the 

country to prevent the spread of this deadly disease and to cure 

those carrying the virus. Ebola, included within the agenda by the 

Western states if and only if there is a risk of contamination for 

their own citizens, is a question of humanity for AFAD. Within this 

context, the medical supply of 860 thousand pieces amounting 

to 10 tons prepared for Guinea, Sierra Leone and Liberia was sent 

to the region in early 2014. The fact that the manner adopted by 

AFAD is not restricted to sending medical supply is demonstrated 

with the words of AFAD President Dr. Fuat Oktay: “They thanked 

our teams in Guinea visiting the facilities in which the patients 

afflicted by the Ebola outbreak are treated for sharing the pain 

suffered there, whereas all the others were only bringing in help.”

AFAD and Turkey, by attributing par ticular impor tance to 

humanitarian sensibility, deems it a historical duty to reach out 
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a helping hand to the troubled Guinea. It takes on primary role 

not only in the fight against Ebola, but also in terms of providing 

material and educational support for the reduction of the risks of 

natural disasters.

yönelmesi, sınırların yeniden çizilmesi gibi etmenler, birçok ülke 

gibi Türkiye’nin de Afrika’ya olan ilgisini artırır. 1998 yılında kabul 

edilen “Afrika Eylem Planı”, Türkiye ile Afrika arasındaki ticaret 

hacminin artmasını sağlamış, 2003 yılında  “Afrika Ülkeleriyle 

Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi” hazırlanmış, 2005 

yılı Türkiye tarafından “Afrika Yılı” ilan edilmiştir. Bu süreç, 2008 

yılındaki zirveyle hız kazanmış, nihayet 2010 yılında “Afrika Strateji 

Belgesi”nin kabul edilmesiyle Türkiye ile Afrika arasında tam bir 

ortaklık tesis  edilmiştir. 

Kıta ülkeleriyle Türkiye arasında diplomatik temsilciliklerin 

artması, bu sürecin verimlerindendir. 2009 yılında Türkiye’nin 

A f r i ka ’d a  1 2  b ü y ü ke l ç i l i ğ i  b u l u n u r ke n  b u g ü n  b u  s a y ı  3 9 ’a 

yükselmiştir. Afrika açılımı ile Türkiye, tarihinde ilk kez 27 Şubat 

2013 tarihinde Gine’ye büyükelçi atamış, Konakri Büyükelçisi 

Vehbi Esgel Etensel 8 Mart günü Cumhurbaşkanı Alpha Condé’ye 

güven mektubunu sunarak göreve başlamıştır.

AFAD Gine’de

Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle ilişkisi diplomatik ve ticari alanlarla 

sınırlı kalmamış, insani yardımlar ile sosyal hayatın iyileştirilmesi 

konusunda önemli adımlar atılmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti 

kıtadaki kültürel faaliyetlerini Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri, 

ekonomik faaliyetlerini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı eliyle sürdürürken insani ve sosyal yardım etkinliklerini 

Başbakanlık Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 

aracılığıyla gerçekleştirmektedir. AFAD, Afrika genelinde olduğu 

gibi Gine’de yaptığı hizmetlerle de dünya kamuoyunun takdirini 

toplamaktadır. 

Gine’nin öncelikli sorunu olan Ebola salgını ile ilgili dünyaya örnek 

olacak çalışmalar sergileyen AFAD, ölümcül hastalığın yayılmasını 

önlemek ve virüsü taşıyan insanları tedavi edebilmek amacıyla 

ülkeye tıbbi yardım sunmaktadır. Batılı devletlerin ancak ve 

ancak kendi vatandaşlarına bulaşma riski doğduğunda gündeme 

aldıkları Ebola, AFAD için bir insanlık sorunudur. Bu kapsamda 

Gine, Siera Lenoe ve Liberya için hazırlanan 10 tonluk, 860 bin 

adet tıbbi malzeme 2014 başlarında bölgeye ulaştırılmıştır. 

AFAD’ın tavrının yalnızca malzeme göndermekle kalmadığı AFAD 

Başkanı Dr. Fuat Oktay’ın şu sözleriyle kendini gösterir:  “Ebola 

salgınından etkilenen Gine’de hastaların tedavi edildiği tesisleri 

ziyaret eden ekiplerimize herkes sadece yardım getirirken biz 

orada yaşanan acılara ortak olduğumuz için teşekkür ettiler.”

Türkiye ve AFAD, insani hassasiyetleri ön planda tutarak zor 

d u r u m d a k i  G i n e ’ ye  ya rd ı m  e l i n i  u zat m ay ı  ta r i h î  b i r  g ö rev 

addediyor. Yalnızca Ebola ile mücadelede değil, afet riskinin 

azaltılması konusunda maddi ve eğitsel destek noktasında da 

öncü bir rol oynuyor.

Milo nehri 
The River Milo
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Mahmut Sönmez:
Türkiye’deki tüm kamplarda Birleşmiş Milletler standartlarının çok üstünde 

bir hayat kalitesi sunulmaktadır

In all the camps in Turkey a life quality that is quite above the United 

Nations average is offered



Türkiye’nin Suriyeli misafirleri için hazırladığı barınma 

merkezlerinde ağırlanan Suriyeli  vatandaşların yaşam 

koşullarından biraz bahseder misiniz? 

Barınma merkezlerinde son derece etkin ve entegre bir sistem 

geliştirilerek, diğer ülkelere kıyasla Türkiye’deki tüm kamplarda 

Birleşmiş Milletler standartlarının çok üstünde bir hayat kalitesi 

sunulmaktadır. Barınma merkezlerimizdeki eğitim faaliyetlerimiz 

M i l l î  E ğ i t i m  B a k a n l ı ğ ı m ı z  i l e ,  s a ğ l ı k  fa a l i y e t l e r i m i z  S a ğ l ı k 

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 efficient 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 offered. Our educational 

activities in our sheltering facilities are offered in coordination 

ŞANLIURFA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRÜ MAHMUT SÖNMEZ, ŞEHİRDE 
4 ÇADIR KENT, 1 KONTEYNER KENT OLMAK ÜZERE 5 BARINMA MERKEZİ 
BULUNDUĞUNU BELİRTİYOR. SÖNMEZ, SURİYELİ MİSAFİRLERİN BARINMA 
MERKEZİ İÇERİSİNDE SOSYAL YAŞAMA ADAPTE OLMALARINA VE MESLEKİ 
BECERİ KAZANMALARINA DESTEK SAĞLANIRKEN ÇOCUKLARA DA ÖZEL 
ÖNEM VERİLDİĞİNİ KAYDEDEREK, “ÇOCUKLARIN SAVAŞ TRAVMASINI 
ATLATABİLMESİ İÇİN ÇEŞİTLİ OYUN ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR” DİYOR.

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.”

I N T E R V I E W

Söyleşi
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Bakanlığımız ile, güvenlik faaliyetlerimiz İçişleri Bakanlığımız ile, 

diğer hizmetlerimiz ise ilgili tüm Bakanlıklarımız ile koordineli bir 

şekilde yürütülmektedir.

İlimizde halihazırda 4 çadır kent 1 konteyner kent olmak üzere 

toplam 5 barınma merkezi bulunmaktadır.

Suriyeli misafirlerimiz 5 kişilik aile tipi çadırlarda, mahremiyetleri 

göz önünde bulundurularak oluşturulan alanlarda ikamet 

etmektedirler. Suriyelilerin kendi kültürleri de dikkate alınarak 

ergenlik çağındaki çocuklara sahip ailelerde ayrı  bölmeler 

bulunmaktadır. 

Tüm barınma merkezlerimizde çamaşırhane ve bulaşıkhane 

hizmeti verilmektedir. 6 kişilik 21 metrekarelik konteynerlerde iki 

oda, odalardan birinde mutfak tezgahı, iki oda arasında klozet, 

duş teknesi, iki ısıtıcı, hasır/kilim, sünger yatak, yastık, nevresim, 

battaniye, 6 ranza, ibrik, leğen, süpürge, çamaşır ipi, mandal, 

maşrapa, yemek pişirme ocağı, mutfak seti, mini buzdolabı, 

bulaşık ve çamaşır deterjanı, hijyen seti bulunmakta olup tüm 

ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

Aile mahallelerinin yanında, sağlık, psikososyal destek, eğitim, 

meslek kursu, lojistik depo, mesire, spor, idare, güvenlik ve itfaiye 

alanları ile çocuk dostu alanlar yer almaktadır.   

Bunlara ek olarak, erkek ve kadın kuaförlüğü, bilgisayar kursu, 

müzik kursu, dikiş-nakış kursu gibi çok sayıda kursla, insanların 

barınma merkezi içerisinde sosyal yaşama adapte olmaları ve 

mesleki beceri kazanmalarına destek olunmaktadır.

Çocukların yaşamış oldukları savaş travmasını atlatabilmeleri için 

çeşitli oyun etkinlikleri düzenlenerek çocukluklarını yaşamaları 

çocuk dostu alanda sağlanmaktadır.

with our Ministry of National Education, our health activities in 

coordination with our Ministry of Health, our safety activities in 

coordination with our Ministry of the Interior and all our other 

services in coordination with all of our relevant Ministries.

As of now, there are a total of 5 sheltering facilities in our city, of 

which 4 are tent cities and one a container city.

Our Syrian guests reside in family-type tents with a capacity of 

5, within the areas created with a consideration of their privacy. 

Also bearing in mind the Syrians’ own culture, families with 

children at the stage of puberty have separate segments.

In all of our sheltering facilities, laundry and dishwashing services 

are offered. In the containers of 21 square meters with a capacity 

of 6, are 2 rooms, in one of the rooms a kitchen counter, a toilet 

between the two rooms, a shower stall, two heaters, a mat/rug, 

sponge beds, pillows, linens, blankets, 6 bunk beds, a pitcher, 

a washbowl, a broom, a clothesline, latches, a stoup, a cooking 

stove, a kitchen set, a mini-fridge, detergent for laundry and 

dishes and a hygiene set and thus all the needs are met.

In addition to the family neighborhoods are areas of health, 

psychosocial support, education, vocational trainings, logistic 

warehouse, promenade, sports, management, security and 

firefighters, as well as child-friendly areas. 

Additionally, with many different courses such as men’s and 

women’s hairdressing, computer literacy, music and sewing, 

we support the people in their adaptation to the life within the 

sheltering facility and in their acquisition of vocational skills. 

In order to help the children to overcome the trauma they have 

experienced, various game activities are organized and they are 

encouraged to truly become children in child-friendly areas. 



65

S
Ö

Y
L

E
Ş

İ 
/

 I
N

T
E

R
V

IE
W

Sosyal grupların taleplerini ve sorunlarını dile getirebilmeleri ve 

kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için barınma merkezleri 

içerisinde çocuk komitesi, gençlik komitesi, kadın komitesi, 

akil  insanlar komitesi ve muhtarlar komitesi gibi komiteler 

faaliyet göstermektedir. Suriyeli misafirlerin kendi sorunlarını 

çözebilmeleri  için muhtarlar mahalle sakinleri  tarafından 

demokratik şekilde seçilmektedir.

Barınma merkezlerimizde tenis kor tları,  basketbol sahası, 

voleybol sahası,  fitness merkezi bulunmakta ve bu alanlar  

Suriyeli misafirlerimiz tarafından aktif biçimde kullanılmaktadır. 

Suriyeli misafirlerimiz verilen halı kursu, dil kursları, kuaförlük 

kursu, bilgisayar kursları, resim kursu, tekstil kursu, el işi kursu, 

halk oyunları kursu, spor kursları, takı tasarım kursları ve müzik 

kurslarında hem eğitim almakta hem de eğlenmektedirler.

Uygulamaya koyduğumuz barınma merkezleri standartları en 

ince ayrıntılarına kadar planlanmıştır. Sonuçta ortaya çıkan 

uygulamalar, tüm dünya ülkeleri ile paylaşılarak diğer ülkelerde de 

sığınmacı durumuna düşen insanların daha iyi şartlarda yaşamaları 

için örnek teşkil etmektedir. 

AFAD, Suriyeli  misafirlerin eğitimi konusunda  ilkokul, 

ortaokul, lise ve eğitim kursları gibi kurumlarla ilgili ne gibi 

faaliyetler yürütüyor?

Eğitim hizmetleri kapsamında ilimizde yaklaşık 29 bin Suriyeli 

çocuk ve gence ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde fen bilimleri, 

sosyal bilimler, matematik, bilgisayar, İngilizce ve Arapça eğitimi 

verilmektedir. Bunların arasında 133 de engelli kardeşimiz vardır. 

Öğrencilere Türk öğretmenlerin yanı sıra Arap öğretmenler de 

eğitim vermekte, toplamda 1161 öğretmen görev yapmaktadır.

Suriye’den Türkiye’ye yönelik nüfus hareketleri sonucu ülkemize 

giriş yapan yüksek öğretim çağındaki pasaportsuz Suriyelilerin 

üniversite sıkıntıları giderilmiş ve pasaportsuz Suriyelilerin de 

ülkemiz üniversitelerinden yararlanabilmeleri sağlanmıştır. 

Barınma merkezleri içinde veya dışında yaşamını sürdüren 

Suriyeli misafirlerin sağlık ihtiyaçları kim tarafından ve hangi 

koşullarda sağlanıyor?

Suriye’den ülkemize yönelik nüfus hareketlerinin artması ve söz 

konusu kişilerin büyükşehirlerimiz başta olmak üzere tüm illerimize 

yayılması nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarının çözülmesi 

amacıyla AFAD tarafından bir genelge yayımlanmış ve ülkemizdeki 

Suriyelilerin tüm giderleri ücretsiz hale gelmiştir.

C o m m i t t e e s  s u c h  a s  t h e  c h i l d r e n ’ s  c o m m i t t e e ,  y o u t h 

committee, women’s committee, wise men committee and 

v i l l a g e  h e a d m e n ’ s  c o m m i t te e  a re  fu n c t i o n i n g  w i t h i n  t h e 

sheltering facilities so that the social groups can better express 

their requests and problems. The neighborhood inhabitants 

elect the village headmen in a democratic manner in order for 

the Syrian guests to solve their own problems.

Also present in the sheltering facilities are tennis courts, a 

basketball court, a volleyball court and a fitness center and our 

Syrian guests actively use these areas. In the carpet weaving, 

language, hairdressing , computer literacy, painting , textile, 

handcrafts, folk dances, spor ts, jewelry design and music 

courses that are being offered, our Syrian guests both receive 

education and have fun. 

T h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  s h e l t e r i n g  fa c i l i t i e s ,  w h i c h  w e  a r e 

implementing, have been planned to the smallest detail. The 

implications that appear at the end are shared with the countries 

of the world and an example is set for the people who find 

themselves in the position of refugees to lead a better life in 

other countries, as well. 

When it comes to the education of the Syrian guests, which 

activities does AFAD undertake in relation to the institutions 

such as primary school, secondary school, high school and 

vocational courses?

Within the scope of educational services, around 29 thousand 

Syrian children and youth are offered an education in l ife 

sciences, social sciences, mathematics, computer, English and 

Arabic at the primary school and secondary school level. Among 

these are 133 disabled brothers and sisters of ours.

Offering education to the students are Arab teachers as well as 

Turkish teachers, and a total number of 1161 teachers perform 

this duty.

The university related problems of the Syrians, who have entered 

our country from Turkey as a result of the population movements, 

who hold no passports and who are at the higher education level, 

have been solved and it has been made possible for the non-

passport holding Syrians to benefit from the universities of our 

country, as well.

Who meets the medical needs of the Syrian guests residing 

within or outside the sheltering facilities, and under which 

conditions?
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Rahatsızlanan Suriyeli misafirler barınma merkezlerimizdeki sağlık 

merkezlerimizde tedavilerini yaptırabilmektedir. Barınma merkezi 

içerisinde tedavisi mümkün olmayan durumlarda ise il veya 

ilçelerde, donanımlı bir hastanede tedavisi sağlanmaktadır. 

Sınır dışından ülkemize giriş yapan ve durumu acil olan hastalar 112 

aracılığıyla yapılması gereken müdahale ve hastanedeki uygunluk 

durumuna göre il içi veya il dışındaki hastaneye  sevk edilmektedir.

Barınma merkezleri dışında ikamet eden Suriyeli misafirler Göç 

İdaresi İl Müdürlüğü’nce kayıt altına alınarak kendilerine misafir 

kimlik kartları verilmektedir. 

Suriyeli misafirlerin tüm sağlık giderleri; organ nakli,  kanser 

hastalıkları, ortoz-protezler dahil tüm ihtiyaçlar ile ilaç ve medikal 

malzemeler hastanelerimizce temin edilmek suretiyle hastalara 

ücretsiz olarak sunulmaktadır.

AFADKART uygulaması ve faydalarından bahsedebilir misiniz?

AFAD tarafından oluşturulmuş bir uygulama olan AFADKART ayni 

ve nakdi yardımları içerisinde barındırmak ve şu an için ülkemizdeki 

Suriyeli yabancı misafirlerin geçici barınma merkezlerindeki 

ihtiyaçlarını  en iyi  şekilde karşı lamalarına yardımcı olmak 

bakımından dünyada ilk olma özelliği taşımaktadır. 

AFADKART uygulaması sayesinde kamp içerisindeki Suriyeli 

misafirlere nakdi ve ayni yardımlar yapılmaktadır. Bu uygulama 

aynı zamanda kayıt sistemine de entegre edildiğinden yardımlar 

AFADKART’a kişi sayısına uygun olarak yüklenir. Böylece yardımlar 

hızlı ve doğru biçimde yardım sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Barınma merkezlerimizde verdiğimiz uluslararası standartların 

çok üzerindeki hizmetlerle, ortak bir kültürü ve tarihi paylaştığımız 

insanların acılarını unutturmayı, onlara yeni bir hayat sunmayı 

hedefledik. Bunda da başarılı olduğumuza inanıyorum.

With the aim of solving the medical problems that come up as 

a result of the increase in the rate of the population movement 

from Syria to our country and the said persons spreading to all 

of our cities, especially metropolitans, AFAD issued a circular 

and made all of the medical expenditures of the Syrians in our 

country free of charge.

The Syrian guests who get sick can get treatment free of charge 

at the health centers in our sheltering facilities. In cases when 

treatment within the sheltering facility is not possible, on the 

other hand, treatment is offered in districts or cities, in an 

equipped hospital.

Through 112 (emergency telephone number), the guests that 

have entered our country from outside the border and who are 

in a state of emergency are transferred to a hospital inside or 

outside the city, depending on the required intervention and the 

availability of the hospitals.

The Syrian guests residing outside the sheltering facilities are 

recorded by the Directorate General of Migration Management 

Provincial Directorate and are offered guest identity cards.

All of the medical expenditures of the Syrian guests, including all 

the including organ transplantation, cancer, orthose, prosthesis 

and the required medicine and medical equipment are supplied 

by our hospitals and offered to the sick free of charge.      

Can you talk about the AFADKART initiative and its benefits?

An initiative by AFAD, AFADKART is a first in the world in terms 

of embodying actual and monetary help and helping the Syrian 

guests in our country to meet their needs in the sheltering 

facilities in the best way possible. 

Thanks to the AFADKART initiative, the Syrian guests within 

the camps are offered actual and monetary help. Because this 

initiative is integrated within the registry system as well, the help 

is inscribed on AFADKART in accordance with the number of 

persons. Thus, the help is delivered to those in need in a fast and 

correct manner.

With the services we offer in our sheltering facilities, which are 

way above the international standards, we aimed to erase the 

pains of the people with whom we share a common culture and 

history, and to offer them a new life. I believe we did succeed in 

this.
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Lojistik 
Merkezler

Yazı - By: Nil Özben

Intervention is now faster and more efficient
Müdahale artık daha hızlı ve etkili

Logistics Centers
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 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 

efficient 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.
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Lojistik Merkezler

Dilimize Fransızcadan geçen lojistik kelimesi Türk Dil Kurumu’nca 

“Kişi lerin ihtiyaçlarını  karşı lamak üzere her türlü ürünün, 

hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına 

kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve 

uygulanması” olarak tanımlanıyor. Dünyayı şekillendiren birçok 

gelişme gibi kaynağını askerî tarihte bulan, savaşlarda hem 

askerlerin bireysel ihtiyaçlarının hem de bir bütün olarak ordunun 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerçekleştirilen işlemlere 

işaret eden bu kavram, zaman içerisinde başlangıçta kendisine 

esas niteliğini veren askerî tanımın ötesine geçmiş, hayatın birçok 

alanında kullanılan bir terim haline gelmiştir.

Lojistik, basit bir şekilde ifade etmek gerekirse kaynakların 

a k ı l c ı  v e  e t k i n  k u l l a n ı m ı  i l e  d o ğ r u  z a m a n d a  d o ğ r u  y e r e 

sevkinin olabilecek en verimli şekilde gerçekleştirilmesi olarak 

tanımlanabilir. Bu kaynaklar arasında insan gücü, çeşitli yardım ve 

The word logistic, which made its way into our language from 

French, is defined by the Turkish Language Association as 

“The effective and efficient planning and implementation of 

the conveyance of all kinds of goods, services and information 

f l o w  fro m  t h e i r  p o i nt  o f  d e p a r t u re  a l l  t h e  w ay  u nt i l  t h e i r 

destination.” Like most developments that shaped the world, 

this development too finds its roots in military history and points 

out to the operations undertaken in order to meet the individual 

needs of the soldiers and of the army as a whole in wars. In time, 

this concept went beyond the military definition that gave it its 

character and became a term that is applicable in almost all of 

life’s fields.

Put simply, logistics can be defined as the smart and effective 

utilization of the resources and their most efficient dispatch to 

the right place at the right time. Among these resources human 
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hizmetler ile ürünleri saymak mümkün. Gün geçtikçe teknolojiyle 

daha da harmanlanan ve çeşitli bilgisayar yazılımları desteğiyle 

depolama, nakl iye,  veri  toplama ve idare etme, malzeme 

yönetimi ve sevkiyat gibi çeşitli aşamalarının giderek artan bir 

etkinlikle gerçekleştirilebildiği lojistik sistemleri, afet ve acil 

durum hallerinde de kritik önem taşıyor. Bu durumların yönetimi 

ve iyileştirilmesi aşamasında önemli işlevler üstlenen lojistik 

sistemler sayesinde sistemde hazır bulunan malzeme hızlı bir 

şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor. 

Afet ve acil durumlara yönelik yaklaşımını kriz yönetiminden 

z i y a d e  r i s k  y ö n e t i m i n e  o d a k l a y a n  A FA D,  b u  ç e r ç e v e d e 

faaliyetlerinin önemli bir bölümünü “hazırlıklı olma” üzerine inşa 

ediyor. Bir kriz durumunda hayati önem teşkil eden zamanın 

kaynakların tespiti, tasnifi ve sevkine harcanmasının önüne 

geçmek ve ihtiyaç halindeki kişilere gereken yardım ve malzeme 

ile personel desteğinin hızlı bir şekilde sunulmasını sağlamak 

hedefleriyle yola çıkan AFAD, bu bağlamda büyük bir başarıya 

imza atarak 22 lojistik merkezi ülkemize ve dünyaya kazandırdı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AFAD 
önemli bir güven kaynağı

Çalışmalarında hızlı ve etkin müdahale ilkesini benimseyen AFAD 

tarafından hayata geçirilen lojistik merkezlerin açılışı Şubat ayında 

yapılmış, açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

da katılmıştı. Ankara Congresium’da gerçekleşen geniş katılımlı 

toplu açılış töreninde bir konuşma yapan Erdoğan, AFAD’ın 

Türk kültüründe önemli yeri olan yardımlaşma ve dayanışma 

unsurlarının kurumsallaşmış hali olduğunu belirtmiş ve AFAD’ın 

yaptığı işlerle önemli bir güven kaynağı olma niteliği taşıdığının 

altını çizmişti. Erdoğan, lojistik merkezlerin hayata geçirildiği 

illerden bazıları olan Erzurum, Denizli ve Kahramanmaraş’la canlı 

bağlantıların gerçekleştirildiği; Mardin, Malatya ve Şanlıurfa’daki 

A FA D  b a r ı n m a  m e r ke z l e r i n d e n  g e l e n  S u r i ye l i  ç o c u k l a r ı n 

katılımlarıyla renk kattığı açılış töreninde AFAD’ın kurumsal bir 

yapıya sahip olmasına rağmen bir vakıf mantığıyla işlediğine de 

değinmiş ve hem ülkemiz hem de dünya vatandaşlarına daha 

iyi yardım ve hizmet sunulabilmesi amacıyla hayata geçirilen 

lojistik merkez projesinin toplamda 300 milyon liralık bir yatırım 

olduğunu ifade etmişti. Kriz durumlarında yardım ve hizmetlerin 

sunulmasına işaret ederek “AFAD bunu yapıyor, bundan kimsenin 

endişesi olmasın” diyen Recep Tayyip Erdoğan, 5 farklı ilde hayata 

geçirilen 22 lojistik merkezin yıl sonuna kadar tam kapasiteyle 

çalışacağını da sözlerine eklemişti. Toplu açılış törenine Başbakan 

Yardımcısı Numan Kurtulmuş da katılmış, lojistik merkezler 

sayesinde Türkiye’de ve dünyada meydana gelen her acil duruma 

anında müdahale edilebileceğini bildirmişti. 

resources, various aid and services and goods can be listed. 

Logistics systems, which are more and more intertwined with 

the constantly growing technology and whose various phases of 

storage, data collection and management, goods management 

and dispatch are realized ever more fruitfully thanks to computer 

software, are of critical importance in the case of disasters 

and emergencies. Owing to these systems, which undertake 

serious functions in the management and amelioration of these 

situations, the provisions that are already in the system can be 

delivered in great pace to those in need. 

AFAD, which focuses its approach towards disasters and 

emergencies on risk management instead of crisis management, 

b u i l d s  a  h u g e  p a r t  o f  i t s  a c t i v i t i e s  o n  t h e  c o n c e p t  o f 

“preparedness”. Setting forth with the aim of not wasting the 

valuable time for the detection, classification and dispatch of 

the resources and to make sure that the necessary provisions 

and personnel are delivered on time to those in need, AFAD 

achieved major success by gifting our country and the world with 

22 logistics centers. 

P r e s i d e n t  E r d o ğ a n :  A FA D  i s  a n 
important source of trust

Realized by AFAD, which in its works takes the principle of speedy 

and efficient intervention as the basis, the logistics centers 

were launched in February and President Recep Tayyip Erdoğan 

was in attendance. President Erdoğan, delivering a speech at 
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Törende söz alan bir diğer isim olan AFAD Başkanı Dr. Fuat 

Oktay ise AFAD’ın faaliyetlerinin ana çerçevesini oluşturan “Afet 

Yönetim Modeli”nden bahsetmiş ve bu modelde acil durum ve 

afetlere hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığına, bu nedenle 

de AFAD faaliyetlerinin bu anlayış etrafında şekillendiğine dikkat 

çekmişti. Bu bağlamda, AFAD’ın “Kimin ne yapacağını önceden 

bildiği, hazırlıklı bir Türkiye” ve “Tek tuşla harekete geçecek 

entegre bir sistem” sözü verdiğini ve bu sözün gereklerini layıkıyla 

yerine getirdiğini kaydeden Oktay, “Tüm Türkiye’ye yayılan 

yaklaşık 300 milyon TL değerindeki lojistik depolar bu güçlü 

altyapının ana unsurudur ” ifadelerini kullanmış, konuşmasını 

şöyle sürdürmüştü: “Her 13 dakikada bir TIR’ın yüklenerek yola 

çıkabildiği, malzemelerin uzaktan takip ve kontrol edilebildiği 

bu lojistik merkezler sayesinde afet anında acil ihtiyaç duyulan 

malzemeleri ihtiyaç olan yere, zamanında ulaştırabileceğiz. 

Bugün itibarıyla lojistik merkezlerimizde çadır, yatak ve battaniye; 

akut dönem için yeterli miktarda yastık, çarşaf setleri ve mutfak 

setleri hazır halde bekletilmektedir.” 

UNICEF’ten büyük ilgi

AFAD lojistik merkezleri Şubat ayındaki açılış töreninden beri hem 

önemli işlevler yerine getiriyor hem de yerli ve yabancı birçok 

the broadly participated inauguration ceremony, which took 

place at Ankara Congresium, had expressed that AFAD is the 

institutionalized form of cooperation and solidarity, some of 

the building blocks of the Turkish culture and underlined that 

with the works it carries out, AFAD is an important source of 

trust. In the inauguration ceremony, during which real-time 

connection was established with some of the cities in which the 

logistics centers were launched, namely Erzurum, Denizli and 

Kahramanmaraş; and which was enlivened with the attendance 

of the Syrian children coming from the AFAD sheltering facilities 

in Mardin, Malatya and Şanlıurfa, President Erdoğan stated that 

although AFAD is institutional in structure, it functions with the 

mentality of a charitable foundation and said that an investment 

of 300 million Liras in total was made so that AFAD can offer 

better services both to our citizens and to the citizens of the 

world. Pointing out to the offering of services in the times of 

disasters and crises, Recep Tayyip Erdoğan had said, “AFAD takes 

care of it, have no doubt” and added that the 22 logistics centers 

in 5 different cities would be functioning at full capacity by the 

end of the year. Attending the inauguration ceremony was Vice 

Prime Minister Numan Kurtulmuş as well; who had stated that 

owing to the logistics centers Turkey would be able to intervene 

at the minute to any emergency in Turkey and in the world. 

Also delivering a speech at the ceremony, AFAD President 

Dr. Fuat Oktay, on the other hand, had made mention of the 

“Disaster Management Model” and pointed out that in this model 

it is of vital importance to be prepared for emergencies and 

natural disasters. Stating that AFAD, within this context had made 

the promise of a “Turkey, in which everyone knows beforehand 

what they will do and is prepared” and “An integrated system that 

will be activated with a single button” and kept these promises, 

Oktay said, “The logistics centers, 300 million Liras in worth, are 

the main components of this solid structure.” Oktay continued 

with the following words: “Thanks to these logistics centers, 
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ilgilinin dikkatini çekiyor. Bunun en önemli göstergelerinden biri 

Haziran ayında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan 

(UNICEF) gelen AFAD’ın konuyla ilgili tecrübelerinden yararlanma 

talebi oldu. UNICEF yetkilileri, Birleşmiş Milletler İnsani İşler 

Eşgüdüm Ofisi  (OCHA) Donör Destek Grubu’nun (ODSG) 

toplantısına katılmak üzere Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da 

bulunan AFAD Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Furat’ı özel bir 

davetle lojistik merkezlerinde ağırladı. Furat’ın UNICEF lojistik 

merkezine ilişkin ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildiği görüşmede 

dünyada bir ilk olan AFAD lojistik sistemleri ve merkezleriyle ilgili 

bilgi alışverişi de yapıldı. Lojistik merkezler konusunda AFAD’ın 

bilgi ve deneyimlerinden faydalanma taleplerini dile getiren 

UNICEF yetkilileriyle birçok olası işbirliği üzerinde duruldu. 

Bunlar arasında Türkiye’de UNICEF Lojistik Merkez Tedarikçileri 

ve Türk f irmaları  or takl ığında bir  aci l  durum malzemeleri 

fuarının düzenlenmesi, ortak tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi de yer alıyor. 

Özellikle AFAD mühendislerinin altyapısının geliştirilmesine 

önemli katkıda bulunduğu ve “afet lojistiği” modelinin dünyadaki 

ilk örneklerinden olan lojistik merkezlerde sayısı 90’ı aşan AFAD 

konteyneri bulunuyor. Bu konteynerlerde muhafaza edilen 

çadır, battaniye, ev gereçleri gibi çeşitli malzemeler, afet veya 

acil durum hallerinde olabilecek en kısa süre içerisinde ihtiyaç 

halindeki kişilere çoğunlukla karayoluyla ulaştırılabiliyor. Gemi 

ve uçakla da sevki mümkün olan lojistik merkez malzemeleri 

hazırlanırken bireysel ihtiyaçların yanı sıra toplu hayatın gerekleri 

de göz önünde bulunduruldu.

from which a truck can set off every 13 minutes, which can be 

controlled and observed at a distance, we will be able to deliver 

the required provisions on time to where they are needed. As of 

today, awaiting ready at our logistics centers are tents, beds and 

mattresses; sufficient pillows, linen sets and kitchenware for the 

acute period.”

Major interest from UNICEF

Ever since the inauguration ceremony in February, the AFAD 

logistics centers both fulfill important tasks and attract the 

attention of many local and foreign officials.  The request 

reported by the United Nations Children’s Fund (UNICEF) to make 

use of the experience of AFAD in the subject was one of the most 

important indicators of this fact. With a special invitation, the 

UNICEF officials hosted AFAD Vice President Ömer Faruk Furat, 

who was attending the meeting of the United Nations Office for 

the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) Donor Support 

Group (ODSG) in the Danish capital of Copenhagen. During the 

meeting, in which Furat was informed in detail about the UNICEF 

logistics center, information exchange was made on the AFAD 

logistics systems – a first in the world – as well. Expressing their 

will to benefit from the knowledge and experience of AFAD on 

the issue of logistics centers, UNICEF officials also held many 

negotiations on further possible collaboration. Among these 

are a fair on emergency provisions to be organized in Turkey by 

the UNICEF Logistics Center Suppliers and Turkish firms and the 

realization of joint drills and educational events. 

Inside the logistics centers, to the infrastructure of which the 

engineers of AFAD contributed greatly and one of the first 

examples of the “disaster logistics” model in the world, are over 

90 AFAD containers. Various provisions such as tents, blankets 

and home utensils that are to be found inside these containers 

can be delivered to those in need via land route in the case of a 

disaster and emergency. During the preparation of the logistics 

centers, also fit for delivery via ship or plane, both individual 

needs and needs arising from the societal life were considered.
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AFAD lojistik merkezlerinden yirmi ikisinin  
açılışı gerçekleşti. Üç lojistik merkezin daha  
yakın zamanda açılması planlanıyor. 

Among the logistics centers of AFAD, the launching 
of twenty two have been realized. Three more 
logistics centers are planned to launch shortly. 
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Sizi 
çocuklarıma 
anlatacağım

I will tell my children about you
İsmim Fevzi Haculi. Halep’e bağlı Azaz şehrindenim. Suriye 

vatandaşıyım. AFAD Harran konteyner kentinde mülteci 

olarak bulunmaktayım. Biz hep tek bir ümmet olduğumuzu 

hissediyorduk ve yaşıyorduk. Türkiye’den Endonezya’ya, 

Mağrip’e kadar tek bir ümmetiz. Emperyalizm bizi geldi 

dağıttı, değişik halk ve ülkelere böldü. Bu ülkelerde değişik 

yönetimler vardı ve kendi çıkarlarına göre bizi dağıttılar 

ama biz halk olarak hep bir olduk. Bu söylediklerimi 

kendimle taşıyacağım, çocuklarıma da aktaracağım. Türk 

kardeşlerimizin cömertliğini ve yardımlarını çocuklarıma 

anlatacağım.

My name is Fevzi Haculi. I’m from the Azaz district of 

Aleppo. I’m a citizen of Syria. I’m a refugee in AFAD’s 

Harran container city. We have always felt as a single 

nation and lived in that way. From Turkey to Indonesia, 

to Maghreb we are a single nation. Imperialism scattered 

and divided us into different communities and countries. 

There were different types of regimes in these countries 

and they dissolved us in accordance with their own 

interests, but we have always been together. I will carry 

these words with myself and convey them to my children. 

I will tell my children how about how generous and helpful 

our Turkish brothers are to us. 
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Mahir Ünal:
Suriyeli misafirlerimize yönelik yardımlar, Türkiye’nin çevresinde istikrar 

ve huzurun hâkim olmasına katkıda bulunacaktır

The help provided for our Syrian guests will contribute to the dominance 

of stability and peace around Turkey



2 0 1 1  y ı l ı n d a n  i t i b a re n  öze l l i k l e  S u r i ye ’d e n  T ü r k i ye ’ ye 

yönelik ciddi bir nüfus hareketliliği söz konusu oldu. Bunun 

sonucunda da Kahramanmaraş’ta bir çadır kent kuruldu. 

Kahramanmaraş Milletvekili olarak hem bu yoğun göç hareketi 

hakkında hem de ilinizde bulunan barınma merkezi hakkında 

neler söyleyebilirsiniz?

Türkiye, sınırımızın hemen karşısında, ortak bir kültürü ve tarihi 

paylaştığımız insanların yaşadığı drama sessiz kalamazdı. Ülkemiz 

ilk günden itibaren “açık kapı politikası”nı uygulayarak, gelen Suriyeli 

kardeşlerimizi geri çevirmemiş, onlara mülteci olarak değil, misafir 

olarak yaklaşmıştır.

Starting from 2011, there has been considerable population 

mobility especially from Syria to Turkey. As a result of this, a tent 

city was established in Kahramanmaraş. As Kahramanmaraş 

Deputy, what can you say both about this intense population 

movement and the sheltering facility located in your city?

Turkey could not turn a blind eye to the drama of the people 

that are right at the opposite of our border, people with whom 

we share a common culture and history. Implementing from the 

very first day an “Open Door Policy”, our country did not reject 

our Syrian brothers; approached them not as refugees, but as 

guests.

Mahir Ünal 1966 yılında Kahramanmaraş’ın Elbistan 
i l ç e s i n i n  K a r a h ö y ü k  k ö y ü n d e  d o ğ d u .  L i s a n s 
eğitimini 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde, yüksek lisansını ise 1997 yılında İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve 
Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı’nda tamamladı. 2011 
ve 2015 genel seçimlerinde Kahramanmaraş’tan 
m i l l e tve k i l i  s e ç i l d i .  2 0 1 1  y ı l ı n d a n  b e r i  d e  Ad a l e t 
ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilliği görevini 
yürütüyor.

M a h i r  Ü n a l  w a s  b o r n  i n  t h e  K a r a h ö y ü k  v i l l a g e  o f 
K a h r a m a n m a r a ş ’ s  E l b i s t a n  d i s t r i c t  i n  1 9 6 6 .  H e 
completed his undergraduate studies at Marmara 
University Faculty of Theology in 1991 and his graduate 
studies at İstanbul University Institute of Social Sciences 
Department of Social Structure and Social Change in 
1997. He was elected deputy from Kahramanmaraş 
following the general elections of 2011 and 2015. Since 
2011 he assumes the post of Group Deputy Chairman at 
the Justice and Development Party.

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ VE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 
GRUP BAŞKANVEKİLİ MAHİR ÜNAL, AFAD KOORDİNASYONUNDA 10 İLDE 
ULUSLARARASI STANDARTLARIN ÇOK ÜZERİNDE 25 BARINMA MERKEZİ 
BULUNDUĞUNU BELİRTEREK, “TÜRKİYE’NİN SURİYELİ SIĞINMACILARA 
YARDIMLARI TÜM DÜNYADA TAKDİRLE KARŞILANMAKTADIR” DİYOR.

KAHRAMANMARAŞ DEPUTY AND JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY GROUP DEPUTY 
CHAIRMAN MAHİR ÜNAL STATES THAT UNDER THE COORDINATION OF AFAD THERE ARE 
25 SHELTERING FACILITIES IN 10 CITIES THAT ARE WAY ABOVE THE INTERNATIONAL 
STANDARDS AND SAYS, “THE AID OFFERED BY TURKEY TO THE SYRIAN REFUGEES IS MET 
WITH ADMIRATION THROUGHOUT THE WORLD.”

I N T E R V I E W

Söyleşi



Yaklaşık 2 milyon Suriyeli  misafirimizin bulunduğu ülkemiz 

dünyada en çok sığınmacıya evsahipliği yapmaktadır. İnsan 

hakları konusunda duyarlılığını her fırsatta dile getiren Avrupa 

Birliği ülkeleri ise bugüne kadar yalnızca 150 bin civarında Suriyeli 

sığınmacıya kapısını açabildi.

Türkiye Suriyeli  misafir lerimizin tüm fizyolojik,  sosyolojik 

ve psikolojik ihtiyaçlarını  karşılamak için 10 i l imizde AFAD 

koordinasyonunda, uluslararası standartların çok üzerinde 25 

barınma merkezi kurdu.

Yaklaşık 270 bin kişinin misafir edildiği bu barınma merkezlerinden 

biri olan Kahramanmaraş’taki çadır kentimiz 1 Eylül 2012 tarihinde 

hizmete açıldı. 500 bin metrekarelik bir araziye kurulan bu çadır 

kentte 3 bin 445 çadırda yaklaşık 17 bin 500 Suriyeli vatandaş 

kalmaktadır.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan vatandaşların 

g e r e k l i  e ğ i t i m i  a l a b i l m e l e r i  a m a c ı y l a  A FA D  ö n c ü l ü ğ ü n d e 

ilimizde bulunan çadır kentte, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise 

seviyelerinde olmak üzere yaklaşık 4 bin öğrenciye eğitim hizmeti 

sunulmaktadır.

Bu eğitim hamlesini sadece gençlerle sınırlamadık. AFAD, Suriyeli 

misafirlere mesleki eğitim verilmesi amacıyla çeşitli kurslar açtı. 

Bugüne kadar halı dokuma, kuaförlük, terzilik gibi kurslarımızdan 

yaklaşık 2 bin kişi mezun oldu.

Hosting around 2 million Syrian guests, our country is home to 

the highest number of refugees in the world. The countries of 

the European Union, which at every opportunity express their 

sensitivity towards human rights, on the other hand, have thus 

far opened their doors to a mere number of 150 thousand Syrian 

refugees.

To meet all the physiological, sociological and psychological 

needs of our Syrian guests, Turkey, under the coordination of 

AFAD, established 25 sheltering facilities, which are way above 

the international standards.

Our tent city in Kahramanmaraş, which is one of those sheltering 

facilities, and in which around 270 thousand people are hosted, 

was opened on September 1, 2012. In this tent city established on 

a land of 500 thousand square meters, around 17 thousand 500 

Syrian citizens are settled in 3 thousand 445 tents.

In the tent city, with the leading of AFAD, around 4 thousand 

students are offered education at the kindergarten, primary 

school, secondary school and high school level so that they can 

receive the required education.

We did not restrict this educational movement to the youth. 

AFAD established certain courses for the Syrian refugees to 

receive vocational training. Thus far, around 2 thousand people 

graduated from our courses in carpet weaving, hairdressing and 

dressmaking. 

 KAHRAMANMARAŞ’TA 500 BİN 
METREKARELİK BİR ARAZİYE KURULAN 
ÇADIR KENTTE 3 BİN 445 ÇADIRDA 
YAKLAŞIK 17 BİN 500 SURİYELİ 
VATANDAŞ KALMAKTADIR.

 IN THE TENT CITY ESTABLISHED 
ON A LAND OF 500 THOUSAND SQUARE 
METERS IN KAHRAMANMARAŞ, AROUND 
17 THOUSAND 500 SYRIAN CITIZENS ARE 
SETTLED IN 3 THOUSAND 445 TENTS.
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Kahramanmaraş’taki  barınma merkezinde bulunan sahra 

hastanelerinde, mobil sağlık ünitelerinde ve devlet hastanelerinde 

uzman doktorlar ve sağlık personeli ile hasta ve yaralı Suriyelilere 

tedavi imkanı sunulmaktadır.

Tüm dünyanın takdirle karşıladığı Türkiye’nin yardımları, şüphesiz ki 

bölgede kardeş halkların arasındaki dostane ilişkilerin yeşermesine 

ve Türkiye’nin çevresinde istikrar ve huzurun hâkim olmasına 

katkıda bulunacaktır.

Geçtiğimiz günlerde Başbakanlık AFAD tarafından yürütülen 

Türkiye Afet Risk Yönetimi Sistemi (TAF-RİSK) projesi 

kapsamında Kahramanmaraş’ta çeşitli çalışmalar yapıldı. 

Olası bir afette bu çalışmaların ne gibi katkıları olabilir?

AFAD tarafından gerçekleştirilen TAF-RİSK projesinin ilimizde afet 

risklerinin belirlenmesi ve risklerin azaltılması konusunda büyük 

katkıları olacaktır. Öncelikle ilimizde heyelan, kaya düşmesi ve 

çığ oluşumuna uygun alanlar belirlendi. Ardından geçmiş yıllarda 

meydana gelmiş heyelan, kaya düşmesi ve çığ olay kayıtları dikkate 

alınarak afetlerin tekrarlanma periyotları ortaya konulup tehlike 

haritaları oluşturuldu. Bu tehlike haritaları kullanılarak olası bir afet 

oluşumunu tetikleyen parametreler dikkate alınıp Kahramanmaraş 

ilinin risk değerlendirme haritası hazırlandı. Bölge insanının uzun 

vadede bu çalışmanın büyük katkısını göreceğine inanıyorum. 

Ka h ra m a n m a ra ş ’ ta  b i rç o k  b a ra j  b u l u n u yo r.  TA F- R İ S K 

kapsamında ildeki barajlarla ilgili ne gibi çalışmalar söz 

konusu oldu?

In the field hospitals at the sheltering center in Kahramanmaraş, 

ex p e r t  d o c t o r s  a n d  m e d i c a l  p e r s o n n e l  o f fe r  t r e a t m e n t 

opportunities to the sick and wounded Syrians in mobile health 

units and state hospitals.

T h e  a i d  o f fe re d  by  Tu r key,  w h i c h  i s  m e t  w i t h  a d m i rat i o n 

throughout the world, will without a doubt contribute to the 

blossoming of friendly relations between the brother nations in 

the region and to the dominance of stability and peace around 

Turkey.

Recently, within the Turkey Disaster Risk Management System 

(TAF-RİSK) carried out by the Prime Ministry AFAD, certain works 

were carried out in Kahramanmaraş. What contribution could 

these works make in the case of a possible natural disaster?

The TAF-RİSK project carried out by AFAD will contribute greatly to 

the determination and decreasing of the disaster risks in our city. 

First of all, areas prone to landslide, rock fall and avalanche were 

determined in our city. Afterwards, by taking into consideration the 

records of the previous landslides, rock falls and avalanches, we 

determined the occurrence periods of the disasters and created 

hazard maps. Using these maps, we took into consideration the 

parameters that trigger any possible disasters and prepared the 

risk evaluation map of the city of Kahramanmaraş. I believe that 

the local people will largely benefit from this work in the long run.

There are many dams in Kahramanmaraş. Within the scope of 

TAF-RİSK, which works were carried out related to the dams in 

the region?
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AFAD TAF-RİSK projesi kapsamında, baraj yıkılmasının sebep 

olabileceği taşkın olaylarını ve olası etkilerini analiz etmek amacıyla 

Kahramanmaraş ilindeki 5 büyük baraj (Kılavuzlu, Kartalkaya, 

Menzelet, Sır ve Ayvalı Barajları) çeşitli analizlere tabi tutuldu. Her 

bir barajın dayanıklılığı analiz edildi. Yıkılma durumu gerçekleştiği 

takdirde beşerî ve ekonomik anlamda etkilenecek alanlar ve olası 

kayıplar belirlendi.

A FA D  t a r a f ı n d a n  g e r ç e k l e ş t i r i l e n  b u  g i b i  p r o j e l e r  i l e r i d e 

oluşabilecek olası sorunlarda ne gibi tedbirler alınabileceği 

konusunda önümüzü görmemizi sağlayacaktır.

AFAD’ın “Lojistik Depoları” projesi kapsamında aralarında 

Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 22 farklı ilde lojistik depo 

kuruldu. Kahramanmaraş’taki bu deponun şehre ve bölgeye 

nasıl bir katkısı olacak?

Kahramanmaraş ve çevresi bildiğiniz üzere deprem kuşağında 

yer almaktadır. Ayrıca bölgede heyelan, kaya düşmesi ve çığ gibi 

birçok afet gerçekleşebilmektedir. İlimize kurulan bu lojistik depo 

sayesinde olası bir afet durumunda bölgeye ivedi bir şekilde 

hareket edecek ekipler muhtemel zararın minimize edilmesini 

sağlayacaktır.

Planlanan taşıma sistemiyle, afet olduktan sonraki ilk saatlerde 

ihtiyaç duyulan yardımın yüzde 40’ının afet bölgesine ulaştırılması 

söz konusu olacaktır.

AFAD Kahramanmaraş Lojistik Deposu’nda çadırın yanı sıra yatak, 

battaniye, yastık, yastık kılıfı ve çarşaf seti ile mutfak setinden 

oluşan çadır içi malzemeler stoklanmaktadır. Allah göstermesin, 

ilimizde veya ülkemizde gerçekleşecek olası bir afet durumunda 

bu depo ve TAF-RİSK gibi diğer projeler sayesinde, geçmişte 

yaşanan günlerce yardım gelmemesi gibi durumlar söz konusu 

olmayacaktır.

Within the scope of the AFAD TAF-RİSK project, the 5 major dams 

in the city of Kahramanmaraş (Kılavuzlu, Kartalkaya, Menzelet, Sır 

and Ayvalı Dams) were objected to various analyses in order to 

assess the cases of flood that could be caused by the collapsing 

of dams and its possible effects. Each dam’s stability was tested. 

The areas that would be affected in the humanitarian and 

economic sense and possible losses were determined should 

the collapse take place.

Such projects carried out by AFAD wil l  help us see which 

precautions can be taken in the face of the problems that might 

be experienced in the future and will help us see ahead.

Within the scope of AFAD’s “Logistics C enter ” project , 

logistics centers were established in 22 different cities, 

including Kahramanmaraş. What contribution will this center in 

Kahramanmaraş make to the city and the region?

As you know, Kahramanmaraş and environs is located on a 

seismic belt. Additionally, many disasters such as landslide, 

rock fall and avalanche can happen in the region. Thanks to this 

logistics center established in our city, the teams that will rapidly 

move to the region will help minimize any possible risks.

With the planned transportation system, 40% of the required aid 

will be delivered to the disaster area during the first hours after 

the disaster.

Stocked up in AFAD Kahramanmaraş Logistics Center is in-tent 

equipment such as beds, blankets, pillows, pillowcases, linen 

sets and kitchen utensils in addition to tents. Allah forbid, but 

in the case of a disaster happening in our city or in our country, 

thanks to this center and other projects such as TAF-RİSK, aid not 

coming even after days – like it happened in the past – will be out 

of the question.
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A G E N D A

Gündem

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi 

( H Ü G O )  t a r a f ı n d a n  “ T ü r k i ye ’d e k i  S u r i ye l i l e r :  A c i l  Ya r d ı m 

Politikasından Uyum Politikasına” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. 

30 Nisan’da gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmacıları arasında 

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay ’ın yanı sıra Göç İdaresi Genel 

Müdürü Atilla Toros, Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörü 

Kamal Malhotra ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat 

Tuncer de vardı. 

Konuşmasında Suriyeli  mültecilere yönelik faaliyetlerden 

bahseden Fuat Oktay, AFAD’ın Türkiye’de konuyla ilgili çalışma 

y ü r ü t e n  b i r ç o k  k u r u m u n  k o o r d i n a s y o n u n d a n  s o r u m l u 

olduğunu ifade ederek, “1 milyon 800 bin nüfusun yaklaşık 300 

binini kamplarda, geri kalanını da yoğunluklu olarak yine sınır 

bölgelerimiz olmak üzere şehirlerimizde barındırıyoruz” dedi. 

Suriyeli mültecilerin ağırlandığı barınma merkezlerinin yalnızca 

geçici bir çözüm olarak değil, kapsamlı bir yaşam alanı şeklinde 

tasarlandığını belirten Oktay, barınma merkezlerine ek olarak 

sosyal uyum konusunda da önemli çaba gösterildiğinin altını 

çizdi. AFAD Başkanı, iki toplumun birbirinin kültürüne aşinalık 

kazanmasının süreci hızlandıracağını belirtti.

Hacettepe University’s Migration and Politics Research Center 

(HÜGO) organized a workshop titled “Syrians in Turkey: From 

Emergency Aid Policies to Integration Policies”. Among the opening 

speakers of the workshop, held on 30 April, were Atilla Toros, 

Director-General of Ministry of Interior’s Migration Management; 

Kamal Malhotra, United Nations (UN) Resident Coordinator and 

Prof. Murat Tuncer, Hacettepe University Rector, alongside Dr. Fuat 

Oktay, AFAD President. 

Touching upon the activities directed towards the Syrian refugees, 

Fuat Oktay stated that AFAD is responsible for the coordination of 

the numerous institutions carrying out works on the subject, and 

said, “Of the population of 1 million 800 thousand, we host around 

300 thousand in the camps, and the rest within the cities, mostly in 

our border regions.” Expressing that the sheltering camps, in which 

the Syrian refugees are hosted, are designed not only as a temporal 

solution, but as an all-round living space, Oktay underlined that the 

issue of social cohesion is also being worked towards in addition 

to the issue of housing. The AFAD President stated that the two 

societies getting familiarized with each other’s culture will speed 

the process.

H o u s i n g  a n d  s o c i a l  c o h e s i o n 
d i s c u s s e d  a t  t h e  w o r k s h o p  i n 
H a c e t t e p e

Hacettepe’deki çalıştayda 
barınma ve sosyal uyum 
konuşuldu

Touching upon the activities directed towards the 
Syrian refugees, Fuat Oktay stated that AFAD is 
responsible for the coordination of the numerous 
institutions carrying out works on the subject.

Suriyeli mültecilere yönelik faaliyetlerden 
bahseden Fuat Oktay, AFAD’ın konuyla 
ilgili çalışma yürüten birçok kurumun 
koordinasyonundan sorumlu olduğunu ifade etti.
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O u r  d i s a s t e r  m a n a g e m e n t 
s t r a t e g y  i s  n o w  m o r e 
s y s t e m a t i c

Afet yönetim 
stratejimiz artık 
daha sistematik

Türkiye artık afet yönetiminde daha etkili ve daha sistematik bir 

stratejiye sahip. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar kapsamında 

hazırlanan “Türkiye Afet Yönetimi Çerçeve Belgesi”ne yönelik 

çalıştay Ocak ayında gerçekleşmişti. 

Yüzün üzerinde kamu kuruluşu, yetmişten fazla sivil toplum 

kuruluşu, birçok özel sektör temsilcisi ve akademisyeni bir 

araya getiren çalıştayda Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 

K u r t u l m u ş  ko n u ş m a  ya p m ı ş ,  T ü r k i ye ’ n i n  e s k i d e n  a fe t l e r 

karşısında zayıf duruma düştüğünü hatırlatmış ve “Türkiye Afet 

Yönetimi Çerçeve Belgesi”yle bu durumun geçmişte kalacağını 

belirtmişti. 

K u r t u l m u ş ,  A FA D  ö n c ü l ü ğ ü n d e  a fe t l e r e  h a z ı r l ı k l ı  v e  r i s k 

yönetiminde uzman bir topluma doğru yol alındığını ifade etmiş, 

AFAD’ın faaliyetlerinin dünyanın dört bir yanına uzandığını da 

“Pakistan’dan Myanmar’a, Sierra Leone’den Nijer’e kadar nerede, 

kimin, neye ihtiyacı varsa orada Türkiye’nin yardım kuruluşlarının 

olduğunu görüyor ve bundan büyük iftihar duyuyoruz” sözleriyle 

dile getirmişti. 

Afet risklerinin yönetimine ilişkin en üst düzey stratejik belge olan 

“Türkiye Afet Yönetimi Çerçeve Belgesi”ne yönelik çalışmaların 

yürütüldüğü çalıştayda AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay da konuşma 

yapmış, Türkiye’nin afetlere eskisine oranla çok daha hazırlıklı 

olduğunu kaydetmişti.

Turkey now has a more efficient and systematic strategy in disaster 

management. The workshop “Turkey Disaster Management 

Framework Document” organized within the scope of the activities 

carried out in this context had taken place in January. 

During the workshop, which had brought together over a hundred 

public institutions, more than seventy civil society organizations, 

many representatives of the private sector and academicians, Vice 

Prime Minister Prof. Numan Kurtulmuş had delivered a speech in 

which he had reminded that Turkey was in a weak state in the face of 

the disasters in the past and had stated that with the “Turkey Disaster 

Management Framework Document” this would be left behind. 

The Vice Prime Minister had expressed that with the leadership of 

AFAD there was a progress towards a disaster-prepared and risk 

management expert society; and with the words, “From Pakistan to 

Myanmar, from Sierra Leone to Niger, wherever, whoever is in need 

of what, we see that the humanitarian institutions of Turkey are there 

and we take great pride in it” expressed that the activities of AFAD 

extend throughout the entire world.

During the workshop, in which works were carried out for the “Turkey 

Disaster Management Framework Document”, the highest-level 

strategic document in the management of disaster risks, AFAD 

President Dr. Fuat Oktay had also made a speech and had stated that 

Turkey is more prepared for disasters in comparison to the past. 



83

G
Ü

N
D

E
M

 /
 A

G
E

N
D

A

Güney Doğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme İnisiyatifi (DPPI 

SEE) 30. Bölgesel Toplantısı 22-23 Nisan günlerinde Sırbistan’ın 

başkenti Belgrad’da gerçekleştirildi. 

AFAD, toplantıya Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı M. Serdar 

Erbaş ile Uzman Yardımcıları Muammer Bacanlı ve Zeynep 

Parlak’tan oluşan bir heyetle katıldı. Heyet, Türkiye Afet Müdahale 

Planı’yla (TAMP) ilgili bir sunum yaparken yeni ortaklıklar için 

önemli görüşmelerde bulundu.

Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, 

H ı r vat i s ta n ,  Ka ra d a ğ ,  M a ke d o nya ,  R o m a nya ,  S ı r b i s ta n  ve 

Slovenya’nın üye olduğu DPPI SEE’nin bölgesel toplantısında üye 

ülkelerin son altı ay içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler üzerinde 

duruldu, bilgi ve deneyimler paylaşıldı.

The 30th Regional Meeting of the Disaster Preparedness and 

Prevention Initiative for South Eastern Europe (DPPI SSE) was 

realized in the Serbian capital of Belgrade on 22-23 April.
AFAD attended the meeting with a delegation composed of M. 

Serdar Erbaş, Head of the Department of Strategy Development 

a n d  a s s i s t a n t  e x p e r t s  M u a m m e r  B a c a n l ı  a n d  Z e y n e p 

Parlak. Having made a presentation on the Turkey National 

Disaster Response Plan (TAMP), the delegation carried out 

correspondences for fresh collaborations. 

During the regional meeting of DPPI SEE, of which Albania, 

Bulgaria, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Montenegro, Macedonia, 

Romania, Serbia and Slovenia are members alongside Turkey, the 

activities carried out within the last six months were evaluated 

and knowledge and experience was exchanged.

DPPI SEE üyelerinin 
faaliyetleri 
değerlendirildi
D P P I  S E E  m e m b e r  a c t i v i t i e s  e v a l u a t e d

AFAD’ın ülkemizde yaşanan herhangi bir afet halinde düzenli ve sağlıklı 

bilgi akışını sağlamayı ve uzun vadede bu verileri tek merkezli bir 

veritabanında muhafaza etmeyi amaçlayan Türkiye Afet Bilgi Bankası 

(TABB) uygulaması hayata geçirildi. 

Uygulamanın başlatılmasıyla eşzamanlı olarak 21-22 Mayıs günlerinde 

İzmir’de TABB Kullanıcı Eğitimi etkinliği gerçekleştirildi. Eğitime 

AFAD’ın 81 İl Müdürlüğü’nden personel katıldı.

AFAD’ın afet veritabanı projeleri kapsamında yine İzmir ’de 

gerçekleşen Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Hazırlanması 

Projesi Temel Eğitimi’yle illerin kendi afet risk haritalarını hazırlamaları 

ve böylece hazırlık seviyelerini geliştirmeleri hedeflendi. Eğitimin 

açılışında bir konuşma yapan AFAD Başkan Yardımcısı Mehmet Akif 

Danacı projenin sürdürülebilmesi için her türlü desteğin verilmesine 

devam edileceğini ifade belirterek “2015 yılı sonuna kadar AFAD İl 

Müdürlükleri kendi il sınırları dahilindeki heyelan, kaya düşmesi ve 

çığ afeti haritalarını hazırlayacaklar ve ardından 2016 yılı içinde risk 

değerlendirmesine yönelik çalışmalara başlayacaklar” dedi.

The Turkish Natural Disaster Databank (TABB) application by AFAD, 

aiming to ensure regular and reliable flow of information and in the 

long run to store the data in a central database, has been put to life.

Simultaneously with the realization of the application, a training 

activity took place on 21-22 May in İzmir. The training was attended 

by personnel from the 81 provincial directorates. 

With the Integrated Disaster Risk Maps Preparation Project Basic 

Training, which also took place in İzmir within the scope of AFAD’s 

disaster database projects, the aim was to make sure the provinces 

prepare their own risk maps and thus increase their preparedness 

levels. Delivering a speech at the opening of the training, AFAD 

Deputy President Mehmet Akif Danacı expressed that all kinds of 

support will continue to be given in order to make the project going 

and said, “By the end of 2015, AFAD Provincial Directorates will 

prepare the maps of risk for landslides, rockfalls and avalanches 

within their borders and then in 2016 will start the works on risk 

evaluation.”

Afet veritabanı 
eğitimleri yapıldı
D i s a s t e r  d a t a b a s e  t r a i n i n g s 
c a r r i e d  o u t
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Anne 

Brasseur, AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay’la bir görüşme yaptı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 

Eski Başkanı Cemil Çiçek’in davetlisi 

olarak 7-10 Nisan günleri arasında 

T ü r k i y e ’ y e  g e l e n  v e  p r o g r a m ı 

çerçevesinde Oktay ’ı  makamında 

ziyaret eden Brasseur, Türkiye’nin 

Suriyeli sığınmacılarla ilgili politika 

v e  f a a l i y e t l e r i n e  i l i ş k i n  d e t a y l ı 

b i l g i  a l d ı .  A FA D  B a ş ka n ı ,  k u r u l a n 

b a r ı n m a  m e r k e z l e r i n i n  y ü k s e k 

standartlarına vurgu yaparak burada 

her insani ihtiyacın karşılanmasının 

h e d e f l e n d i ğ i n i  b e l i r t t i .  “ T ü r k i ye , 

ayrım gözetmeden bütün savaş mağduru insanlara yardım elini 

uzatıyor” diyen Oktay, uluslararası desteğin savaş yüzünden zor 

durumda kalan kişiler için yetersiz olduğunu da sözlerine ekledi.

Anne Brasseur, President of the Parliamentary Assembly of the 

Council of Europe (PACE), had a meeting with Dr. Fuat Oktay, 

AFAD President.

Visiting Turkey on 7-10 April  as the guest 

o f  C e m i l  Ç i ç e k ,  Fo r m e r  S p e a k e r  o f  t h e 

Grand National Assembly of Turkey (TBMM) 

and visiting Oktay in his Office,  Brasseur 

obtained detailed information on Turkey ’s 

policies and activities related to the Syrian 

refugees. Underlining the high standards of 

the sheltering facilities, the AFAD President 

expressed that all humane needs are aiming to 

be met. Saying, “Turkey lends a helping hand to 

all victims of war, with no discrimination,” Oktay also added that 

the international support for those in trouble because of war is 

inadequate.

AKPM Başkanı AFAD’ı 
ziyaret etti
P A C E  P r e s i d e n t  v i s i t s  A F A D

AFAD merkez teşkilatı çalışanları,  Başkan Dr. Fuat Oktay ’ın 

evsahipliğinde düzenlenen iftar 

yemeğinde buluştu. AFAD ailesi 

için neredeyse bir gelenek haline 

g e l e n  i f t a r  o r g a n i za s y o n u ,  b u 

yıl  4 Temmuz günü gerçekleşti. 

A FA D  ç a l ı ş a n l a r ı n ı n  a i l e l e r i y l e 

birlikte katıldığı ve Başkan Oktay’ın 

misafirlerle yakından ilgilendiği 

iftarda hep birlikte oruçlar açılırken 

Ramazan ayının manevi zenginliği 

yoğun bir şekilde hissedildi. 

The employees of the central organization of AFAD got together 

in the iftar (breaking of the fast) dinner 

hosted by the AFAD President Dr. 

Fuat Oktay. The organization, which 

in a sense became a tradition for the 

AFAD family,  took place on 4 July 

this year.  During the organization, 

attended by the employees of AFAD 

w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  a n d  i n  w h i c h 

President Oktay took close interest in 

the guests, the spiritual wealth of the 

month of Ramadan was deeply felt as 

the fast was broken in unison.  

AFAD çalışanları iftarda  
bir araya geldi
A F A D  e m p l o y e e s  b r e a k  f a s t  t o g e t h e r
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Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Mehmet Akif İnam ve AFAD 

İyileştirme Dairesi Başkanı Abdullah Dilsiz başkanlığındaki bir 

heyet 17 Nisan günü Irak’ta incelemeler ve temaslarda bulundu. 

Heyet, Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ile bir araya gelerek 

bölgede devam eden kriz hakkında değerlendirmeler yaptı. 

Abdullah Dilsiz, AFAD’ın Irak’taki yardım ve destek faaliyetlerinin 

süreceğinin altını çizerken, Mehmet Akif İnam da Kerkük’te yeni 

bir kamp kurulması yönünde çalışmalar olduğunu ifade etti. Vali 

Kerim ise yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Heyet, görüşmelerin ardından Yahyava Çadır Kampı’nı ziyaret 

ederek yardımlarda bulundu ve kampın mevcut durumuna ilişkin 

notlar aldı.

A delegation, led by Mehmet Akif İnam, Turkey’s Consul-General 

to Erbil  and Abdullah Dilsiz,  Head of AFAD Depar tment of 

Recovery, carried out examinations and correspondences in Iraq 

on 17 April. Convening with Najmiddin Karim, Governor of Kirkuk, 

the delegation made evaluations about the ongoing crisis in 

the region. While Abdullah Dilsiz stressed that AFAD’s activities 

of help and support in Iraq would continue, Mehmet Akif İnam 

expressed that there are works on the establishment of a new 

camp in Kirkuk. Governor Karim, on the other hand, thanked for 

the help provided. Following the meetings, the delegation visited 

the Yahyava Tent Camp where they provided help and took notes 

on the current situation of the camp.

A F A D  c o n t i n u e s  t o  r e a c h  o u t  t o  I r a q

AFAD, Irak’a yardım eli 
uzatmaya devam ediyor

Nisan ayında büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya kalan Malezya’ya 

yardım eli uzatanlardan biri de AFAD oldu. AFAD, yaralarını sarmaya 

çalışan Malezya’ya 1650 yatak yardımında bulundu.

Yardıma ilişkin gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Türkiye’nin 

Kuala Lumpur Büyükelçisi Başak Türkoğlu, AFAD’ın geçmişte 

Filistin, Filipinler ve Somali’de yaptığı önemli yardımları hatırlatarak, 

“AFAD, afet ve acil durumlarda ilgili devlet kurumları, STK’lar ve özel 

sektörü bir araya getiren bir çatı kuruluştur. AFAD’ın krizlerdeki 

rolü çok önemli” dedi. Malezya Başbakanlık Sel Sonrası İyileştirme 

Bölümü Başkanı Dato’ Ahmad Zaki Ansore Mohd Yusof ise 

Türkiye’nin yaptığı yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 

“Türkiye’nin sağlamış olduğu yardım, afetten etkilenen bölgelerde 

dağıtılacak. Malezya olarak Türkiye’yle afet yönetiminde bilgi ve 

tecrübe paylaşımına önem veriyoruz” diye konuştu.

One of those reaching out to Malaysia, which witnessed a major 

flood disaster in the month of April, was AFAD. AFAD offered a 

help of 1650 beds to Malaysia, trying to heal its wounds.

Speaking at the signature ceremony, Başak Türkoğlu, Turkey’s 

Ambassador to Kuala Lumpur reminded of the past AFAD 

help in Palestine, the Philippines and Somali and said, “AFAD 

is an umbrella organization bringing together the related state 

institutions, NGO’s and the private sector in cases of disasters 

and emergencies. AFAD’s role in crises is very impor tant.” 

Dato’ Ahmad Zaki Ansore Mohd Yusof, Head of Malaysian Prime 

Ministry Post-Flood Improvement Department, on the other 

hand, expressed his contentment for the help offered by Turkey 

and added, “The help offered by Turkey will be distributed to 

the regions which were struck by the disaster. As Malaysia, 

we attribute importance to the exchange of information and 

experience regarding disaster management.”

M a l a y s i a n  f l o o d  v i c t i m s  n o t  l e f t  a l o n e

Malezya’daki sel 
mağdurları yalnız 
bırakılmadı
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Amerika’nın Ankara Büyükelçisi John Bass, AFAD Başkanı Dr. 

Fuat Oktay’ı ziyaret etti. 12 Haziran günü gerçekleşen görüşmede 

Suriyeli  mülteciler için yapılması öngörülen insani yardım 

çalışmaları  üzerinde duruldu. AFAD Başkanı Oktay, Bass’e 

Türkiye’nin bu zamana kadar sağladığı yardım ve hizmetler 

hakkında bilgi verirken bu yardım ve hizmetlerin yararları üzerinde 

durdu. Büyükelçi Bass ise Türkiye’nin Suriye’de yaşanan kriz 

karşısında büyük duyarlılık ve cömertlik gösterdiğini ifade ederek 

ülkemizin insani yardım sağlama konusunda uluslararası arenada 

lider pozisyonda olduğunu vurguladı. Karşılıklı işbirliği kararının 

alındığı görüşmede Bass, “Türkiye’nin göstermiş olduğu duyarlılık, 

bölgede stabilitenin sağlanmasına katkıda bulunmuştur” dedi.

Doğal afetlerle etkin mücadele edebilmek için çalışmalarını son 

hız sürdüren AFAD eğitmenleri, afete hazırlıklı okullara ödül verdi. 

Ödül dağıtımları esnasında işitme engelli çocuklara özel ziyaretler 

yapıldı.

Depreme en hazırlıklı okulları tespit eden AFAD eğitmenleri, 

öğrencilerine deprem bilinci aşılayan okulları gezerek ödül 

dağıttı. Ödül alan okulların hayata geçirdiği çalışmalar hakkında 

bilgi veren AFAD Eğitmeni Emel Sonkaya, “Öğrenciler AFAD 

Deprem Simülasyon Merkezi’ni gezip okullarına döndükten 

sonra deprem çantası hazırlamış, dolaplarını sabitleyerek acil 

çıkış noktaları belirlemişler” dedi. AFAD’ın okullarla tesis ettiği 

işbirliğinin süreceğini ifade eden Sonkaya, “Özellikle görme ve 

işitme engelli öğrencilerimizin çabalarına karşılık olarak içinde 

görsel ve işitsel eğitim kitlerinin bulunduğu hediye paketleri 

hazırladık ki öğrencilerimizin ihtiyaçları görülsün. Hiç kimseyi 

ihmal etmemeye çalışarak afet farkındalığı eğitimlerine devam 

edeceğiz” ifadelerini kullandı. 

America’s Ambassador to Ankara John Bass paid a visit to 

AFAD President Dr. Fuat Oktay. In the meeting, which took place 

on 12 June, the humanitarian aid activities to be undertaken 

for the Syrian refugees was discussed. While Oktay provided 

information for Bass on the help and services provided by Turkey 

thus far, he stressed the benefits of these helps and services. 

Ambassador Bass, on the other hand, expressed that Turkey has 

displayed major sensitivity and generosity in the face of the crisis 

in Syria and stressed that our country is in leading position in the 

international arena when it comes to providing humanitarian 

aid.  During the meeting ,  in which the decision for mutual 

collaboration was taken, Bass said, “The sensitivity displayed 

by Turkey has contributed to the ensuring of the stability in the 

region.”

Trainers of AFAD, who are continuing their efforts at full speed 

in order to efficiently battle natural disasters, gave awards to 

“disaster-ready” schools. While the awards were handed out, 

special visits were paid to hearing impaired children.

Determining the schools that are the most prepared for disasters, 

the AFAD trainers went through the schools raising earthquake 

awareness and distributed awards. Providing information on the 

works carried out by the awarded schools, AFAD trainer Emel 

Sonkaya said, “After visiting the AFAD Earthquake Simulation 

Center, the students prepared earthquake bags, fastened their 

lockers and determined points of emergency exits.” Expressing 

that AFAD’s collaboration with schools would continue, Sonkaya 

remarked, “We prepared gift packs especially in response to the 

efforts of our seeing and hearing impaired students so that their 

needs are met. We will continue our disaster awareness training, 

trying not to neglect anyone.”

Bass’den stabiliteye 
katkı vurgusu
B a s s  s t r e s s e s  s t a b i l i t y

Afete hazırlıklı 
okullara ödül
“ D i s a s t e r - r e a d y ”  s c h o o l s 
a w a r d e d



87

G
Ü

N
D

E
M

 /
 A

G
E

N
D

A

F u a t  O k t a y  s t r e s s e s  i n t e r n a t i o n a l 

s u p p o r t  i n  t h e  U S

Fuat Oktay ABD’de 
uluslararası destek 
vurgusu yaptı

Düşünce kuruluşlarının davetlisi olarak 

Washington’a giden AFAD Başkanı Dr. Fuat 

Oktay, burada bir dizi temasta bulundu. 

A m e r i k a  z i y a r e t i  k a p s a m ı n d a  ö n c e 

Georgetown Üniversitesi Çağdaş Arap 

Çalışmaları Merkezi ve Turkish Heritage 

O r g a n i za t i o n  i ş b i r l i ğ i y l e  d ü ze n l e n e n 

b i r  e t k i n l i ğ e  k a t ı l a n  O k t a y,  b u r a d a 

akademisyen ve öğrencilerle bir araya 

gelerek AFAD ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın 

birl ikte geliştirdikleri  Yabancı Öğrenci 

Bilgi  İşletim Sistemi ( YÖBİS) hakkında 

b i l g i  v e r d i .  S i s t e m i n  ö z e l l i k l e  s a v a ş 

nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda 

kalan öğrencilere yönelik olduğunu belirten Oktay, uluslararası 

toplumun da özellikle Suriyeli mülteciler konusunda politikalar 

geliştirmesini beklediğini ifade etti.

Amerika ziyareti  kapsamında Siyaset,  Ekonomi ve Toplum 

Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen bir etkinliğe 

de katılan AFAD Başkanı, “Türkiye’nin Suriyeli Mültecileri” başlıklı 

raporun tartışıldığı toplantıda bir konuşma yaparak Türkiye’nin bu 

konuda izlediği yol haritasına ilişkin bilgi verdi. “Türkiye, Suriyeli ve 

Iraklı sığınmacıların tamamına ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetleri 

sağlamaktadır” diyen Oktay, uluslararası kuruluşların desteğinin 

önemini de “Bu dönemde Birleşmiş Milletler’e bağlı kuruluşlardan 

sadece 217 milyon dolar yardım aldık. Uluslararası toplumun 

Türkiye’ye destek olması gerekiyor” sözleriyle ortaya koydu.

Visiting Washing ton in Apri l  upon the 

invitation of intellectual organizations, 

AFAD President Dr. Fuat Oktay carried out 

correspondences.

A t t e n d i n g  a n  a c t i v i t y  o r g a n i z e d  i n 

collaboration by the Georgetown University 

Center for Contemporary Arab Studies 

and Turkish Heritage Organization, Oktay 

gathered with academicians and students 

and provided information on the Foreign 

Students Information Operation System 

( YÖBİS),  developed by AFAD and the 

Ministry of National Education. Stating that 

the system is aimed in particular towards 

the students who had to leave their countries due to war, Oktay 

expressed that he is anticipating the international community to 

develop policies regarding the Syrian refugees in particular.

Attending an event organized by the Foundation for Political, 

Economic and Social Research (SETA) as well, the AFAD President 

delivered a speech in a meeting in which the report titled “Turkey’s 

Syrian Refugees” was discussed and provided information on the 

course of action followed by Turkey on the issue. Saying, “Turkey is 

providing healthcare and education services free of charge to the 

entire Syrian and Iraqi refugees,” Oktay expressed the importance 

of the support from international organizations with the words, 

“During this period, we have only received a support of 217 million 

dollars from the institutions affiliated with the United Nations. The 

international community needs to support Turkey.”

AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, 
uluslararası toplumun özellikle 
Suriyeli mülteciler konusunda 
politikalar geliştirmesini 
beklediğini ifade etti. 

AFAD President Dr. Fuat Oktay 
stated that he expects the 
international community to 
develop policies especially 
regarding the Syrian refugees.
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GÖRÜŞLER
OPINIONS

AFAD verimli, sorumlu ve asil çalışmanın en mükemmel 
örneklerinden biridir. Kısa bir süre zarfında AFAD 
sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde 
felaketlerle mücadele eden insanlara yardım eli uzatan 
lider kurumlardan biri haline gelmiştir. 5. yıldönümü 
vesilesiyle insan hayatını koruma gibi önemli bir 
görev üstlenen ve milliyetlerine bakmaksızın ihtiyacı 
olan herkese konfor ve barınak sağlayan AFAD’a ve 
AFAD çalışanlarına gelecekte de başarılar diler, en iyi 
dileklerimi sunarım. 

AFAD’ın 5 yıl önceki kuruluşu çok önemli ve vizyoner bir hamle olmuştur. 
Türkiye çok zorlu bir risk haritasında bulunmaktadır ve uzun bir kriz 
yönetimi tarihine sahiptir.  AFAD, kurumun kapasitesinin geliştirilmesi 
önceliğinin bilinciyle kriz yönetiminden risk yönetimine yapılan büyük 
geçişi temsil etmektedir.

Risk yönetimi ve yaşanan afetlerin insanlığa olan etkisinin azaltılması 
konusunda AFAD’ın erişmiş olduğu seviye, dünyadaki diğer benzer 
kuruluşlar için takip edilmesi gereken bir model oluşturmuştur. Somali’de, 
Filipinler’de, ayrıca sınırınıza gelen ve çaresizce yardım bekleyen Suriyeli 
sığınmacılar için ne kadar büyük işler başardığınızı biliyorum.

Damir Dzanko

Margareta Wahlstrom Carol Batchelor

Valerie Amos

AFAD is one of the most perfect examples of efficient, 
responsible and noble work. Within a short period of 
time, AFAD became one of the leading institutions 
that reach out a hand not just to Turkey, but to the 
people all around the world, who are struggling against 
disasters. On the occasion of its 5th anniversary, 
I would like to offer my best wishes and hope for 
further future success for AFAD, which undertakes 
the important duty of protecting human life and offers 
comfort and shelter to all those in need, regardless of 
nationality.

AFAD’s establishment 5 years ago was a very 
important and visionary move. Turkey is 
located on an extremely challenging risk map 
and has a long history of crisis management. 
AFAD represents the major transition from 
crisis management to risk management 
with the awareness of the priority of the 
enhancement of the institution’s capacity.

The level AFAD reached in terms of risk management and reducing the 
effects of disasters on mankind has set a model that should be followed 
by similar institutions. I know how much you have achieved in Somali, in 
the Philippines; additionally for the Syrian refugees that came to your 
borders and desperately waited for help.

Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi

BM Afet Risk Azaltma Genel Sekreter Özel Temsilcisi UNHCR Türkiye Eski  Temsilcisi

BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı

Serbia and Herzegovina’s Ambassador to Ankara

Special  Representative of the UN’s Secretery-General for 
Disaster Risk Reduction

UNHCR’s Former Representative for Turkey

Sadece doğal afetler veya Suriyeli sığınmacılar gibi konularda değil, risk 
yönetimi gibi geleceğe yönelik planlamalar yaparak oluşabilecek hasarların 
azaltılmasıyla ilgili konularda da AFAD’la işbirliği içinde olmaktan mutluyuz. 
Karadağ’da gerçekleştirdiğimiz tatbikatta, AFAD ekibi gerek tarama cihazları 
başta olmak üzere teçhizatıyla, gerek çalışanlarıyla uzak ara gördüğüm en 
profesyonel ekipti.

Claus Sorensen

We are glad to be in cooperation with AFAD not only on issues such as 
natural disasters or Syrian refugees, but also on subjects such as damage 
reduction through future planning, such as risk management. At the drill we 
had in Montenegro, the AFAD team was by far the most professional team I 
have ever seen; both in terms of its equipment, mainly scanning tools and in 
terms of its staff. 

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürü

Director-General at the European Commission’s Directorate-
General for Humanitarian Aid and Civi l  Protection

UN Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and 
Emergency Relief Coordinator
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AFAD’ın 5 yıldır depremler, sel felaketleri ile diğer doğal afet ve 
acil durumlarda ve tabii ki Suriye’den gelen sığınmacılar için en 
önde gelen yardım ekibi olarak yapmış oldukları beni derinden 
etkilemiştir.

Dünyada AFAD gibi müdahale kabiliyeti güçlü olup aynı zamanda Türk 
halkının sahip olduğu o güzel gelenekleri, kültürü, misafirperverliği 
sunabilen başka bir organizasyon bulunmamaktadır. AFAD, beraber 
çalışmaktan memnuniyet duyduğumuz bir ortak.

Van Depremi’nden Suriye krizine kadar pek çok acil durum ve 
afette AFAD’la yakın bir işbirliği içinde çalışılmıştır. AFAD, Suriye 
konusunda BM’nin en önemli müdahale ekibi haline gelmiş olup 
Türk Hükümeti’nin yaptığı yardımları da koordine eden bir yapı 
niteliğindedir.

AFAD’ın geçtiğimiz sene Mayıs ayında yaşadığımız sel felaketinde 
yapmış olduğu yardımlar için minnettarız. Bu kritik dönemde 
AFAD, ayrıca iki kişiyi Belgrad’da görevlendirerek ihtiyaç duyulan 
malzemelerin tespiti için de yardımcı olmuştur. AFAD’ın ve Türk 
Hükümeti’nin sel felaketinde yaptığı yardımlar ve verdiği destek 
için minnettarız.

Carol Batchelor Antonio Guterres

Kamal Malhotra

Danilo Vucetic

I have been deeply touched by what AFAD has done for the 
past 5 years in earthquakes, floods and other emergencies and 
natural disasters, and of course for the Syrian refugees as the 
leading aid team.

There is no organization in the world other than 
AFAD that has a strong response capacity and 
that can at the same time offer the beautiful 
traditions, culture and hospitality of the 
Turkish people. AFAD is a partner we are 
happy to work with. 

We worked in close cooperation with AFAD in many emergencies 
and disasters, from the response to the Van Earthquake to the 
Syrian crisis. AFAD has transformed into a significant UN response 
team in terms of Syria and bears the quality of a structure, which 
coordinates the aid offered by the Turkish Government.

We are grateful for the aid offered by AFAD during the flood 
disaster we experienced last year. During this critical time, 
AFAD also employed two people in Belgrade to help with the 
determination of the required provisions. We are grateful for the 
aid and support offered by AFAD and the Turkish Government 
during the flood disaster.

UNHCR Türkiye Eski  Temsilcisi BM Mülteciler Yüksek Komiseri

Bir leşmiş Mil letler Türkiye Mukim Koordinatörü,  
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi

Sırbistan Ankara Büyükelçisi

2011 yılının Mart ayında Japonya’da meydana gelen depremde 
AFAD arama-kurtarma ekibi, afet bölgesinde diğer tüm ülkelerin 
ekiplerinden daha fazla kaldı.

Takahiko Katsumata

In the earthquake that happened in Japan in the month of March in 
2011, AFAD’s search and rescue team stayed longer in the disaster 
zone compared to the teams of all the other countries.

Japonya Ankara Büyükelçi l iği  Müsteşarı

Counselor at the Japanese Embassy in Ankara

UNHCR’s Former Representative for Turkey UN High Commissioner for Refugees

UN Resident Coordinator for Turkey and  
UNDP Resident Representative for Turkey

Serbia’s Ambassador to Ankara
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YÖNETMEN  DIRECTOR :  Lucy Walker 
YAPIM  PRODUCTION :  2011, Japonya 2011, Japan 
TÜR  GENRE :  Belgesel Documentary

Sundance Film Festivali’nde kısa belgesel dalında jüri ödülü 

alan film, 2011 Töhoku depremi ve tsunamisi sonrasında sağ 

kalan insanların yaşadıkları yıkımı ve hayata tutunma çabalarını 

en yalın ve saf haliyle anlatıyor. Japon kültüründe özel bir yeri 

bulunan kiraz çiçeğiyle yıkımdan sonra tekrar başlayan hayatın 

anlamını gözler önüne seren film, izleyiciye “Vazgeçmek yok!” 

diyor. Güzellik ve dehşetin doğada bir arada varoluşu, hayatın ve 

ölümün birbirini var eden olgular olduğu hakikatinin farkındalığı 

izleyiciyi bir kez daha hayatın geçiciliğini görmeye ve yaşama 

sevincini hissetmeye sevk ediyor. Her evresi Japonca 10’dan fazla 

kelimeyle tanımlanan kiraz ağaçları, Japon kültüründe yeniden 

doğumu ve geçiciliği, zarafet ve direnci, mutluluk ve neşeyi 

çağrıştırıyor. Yaşamları dışında her şeyini kaybetmiş insanların, 

Japoncada “sakura” olarak adlandırılan kiraz çiçeğinin güzelliği ve 

inatçılığından esinlenerek dehşete, yıkıma ve kayıplara rağmen 

“devam etme” dürtüsü filmi izlemeye değer kılan en önemli 

unsurlardan biri.

Bestowed a jury prize in the short documentary category in the 

Sundance Film Festival, the movie tells in the purest manner 

of the destruction and the struggles of the survivors to hold on 

to life after Töhoku earthquake and tsunami. The movie, which 

displays the meaning of the resuming life after the destruction 

via the symbol of cherry blossom, which occupies a distinctive 

place in the Japanese culture, says “Don’t give up!” to the 

audience. The fact that  beauty and horror coexist in nature and 

that death and life are two phenomena, which are the raison 

d’être of one another, leads the audience to see once again the 

futility of life and to feel the joie de vivre. Cherry trees, whose 

phases are defined at least by ten words in Japanese, evoke 

rebirth and futility, elegance and resistance, happiness and joy. 

The drive of the people, who have lost everything other than 

their lives, to “go on” despite all the horror, destruction and loss 

by getting inspired by the “sakura”, meaning cherry blossom in 

Japanese, makes the movie see worthy.

THE TSUNAMI AND THE 
CHERRY BLOSSOM
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YÖNETMEN  DIRECTOR :  Alfonso Cuarón
OYUNCULAR  STARS :  Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, 

Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam Cuarón
YAPIM  PRODUCTION :  2006, İngiltere-ABD 2006, UK-USA 
TÜR  GENRE :  Bilimkurgu, gerilim Sci-Fi, thriller

Yıl 2027. İnsan nesli 100 yıl içerisinde tükenme tehlikesiyle 

karşı karşıyadır. Yaklaşık 20 yıldır yeryüzünde hiç çocuk sesi 

duyulmamış, okullar ve oyun bahçeleri sessizlik içinde kaderine 

terk edilmiştir. Dünyanın en genç bireyi 18 yaşındaki Bebek 

Diego’dur. Kadınlarda ortaya çıkan kısırlık, tüm insan soyunu 

tehdit etmekte ve yaş ortalaması günden güne yükselmektedir. 

İ n g i l te re  d ı ş ı n d a k i  t ü m  ü l ke l e r  s ava ş ı n  ve  y ı k ı m ı n  e ş i ğ i n e 

sürüklenmiştir. Ülkeye sığınan mülteciler kamplarda tutulmakta, 

devlet tarafından korkunç işkencelere ve ayrımcılığa maruz 

bırakılmaktadır.  İnsanlığın kıyamete sürüklendiği  böyle bir 

atmosferde, baş karakter Theo hiç ummadığı ve istemediği olaylar 

içinde kendini “son umudun” taşıyıcısı ve koruyucusu olarak 

bulur. Alfonso Cuarón’ın İngiltere’nin göçmen politikalarına, 

günden güne artan yabancı düşmanlığına getirdiği sert bir eleştiri 

olarak da okunabilecek film, “İnsanoğlu dikkat! Bu kurgu senin 

gerçekliğine çok da uzak değil” uyarısında bulunuyor.

The year of 2027… Humanity is facing the danger of extinction 

in the next 100 years. No children voices have been heard; 

schools and playgrounds have remained silent for 20 years. The 

youngest individual on the earth is the 18-year-old Baby Diego. 

Female infertility endangers all humanity and the age average 

is increasing day by day. All countries except Britain are drawn 

into the edge of war and destruction. Refugees are being kept in 

camps and subjected to the horrifying torture and discrimination 

by the state. In an atmosphere where humanity is brought on the 

verge of the apocalypse, the main character Theo finds himself 

in an unexpected and undesirable context as the bearer and 

guardian of the “last hope”. The movie, which can be interpreted 

as a harsh critique by Alfonso Cuarón on the immigration policy 

and ever-increasing xenophobia of Britain, warns the audience: 

“Watch out humanity! This fiction is not completely irrelevant to 

your reality.”

SON UMUT
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Türk pop müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Kayahan 

Açar’ın 2000 tarihli “Gönül Sayfam” albümü sanatçının “Sevdaya 

Mahsus”, “Ölmem mi Lazım”, “Gönül Sayfam” ve “Ninni” gibi 

birçok sevilen parçasını bir araya getiriyor. Nisan ayında hayatını 

kaybeden Açar’ın albümde yer alan “17 Ağustos” isimli ağıtı ise 

albümdeki diğer şarkılar arasında bambaşka bir yerde duruyor. Bir 

felaket geldi başa / Yaşayabilirsen yaşa / Boğulduk gözyaşlarına 

/ Sesimizi duyan gelsin / Gelip bize bir el versin / Allah’ını seven 

gelsin... dizeleriyle başlayan ağıt, dinleyenlere pek çok duyguyu 

bir arada yaşatıyor. Usta sanatçı, bu çalışmasını 17 Ağustos 

kurbanlarına ve onların ailelerine adadığını ifade ediyor.

1999 senesinde meydana gelen ve merkez üssü Gölcük olan 7,4 

büyüklüğündeki deprem, çok geniş bir coğrafyayı etkilemişti. 18 

binin üzerinde cana mâl olan ve 48 binden fazla kişinin yaralandığı 

trajedinin yaralarını sarmak yıllar almıştı. 17 Ağustos depreminin 

ardından konut güvenliği  sorunu da gündeme gelmiş,  ülke 

kamuoyu bu meseleyi uzun süre tartışmıştı.

The album “Gönül Sayfam” by Kayahan Açar, one of the first names 

to spring to mind when it comes to Turkish pop music, features many 

of the much-liked songs of the artist, such as “Sevdaya Mahsus”, 

“Ölmem mi Lazım”, “Gönül Sayfam” and “Ninni”. The elegy “17 

Ağustos” (17 August), featured on the album by Açar, who passed 

away in the month of April, on the other hand, stands in a completely 

unique place among the other songs of the album. A disaster came 

to pass / Live, if you can / Drowned in tears we were / Those who hear 

us, come by / Come by and reach out a hand / Come, those who 

love Allah... Starting with these words, the elegy makes the listeners 

experience many emotions at the same time. The veteran artist says 

that has dedicated this song to the victims of 17 August and their 

families.

The earthquake of 7.4 magnitude, which happened in 1999 and of 

which the epicenter was Gölcük, had affected a vast geography. It 

took years to heal the wounds of the tragedy, which claimed over 18 

thousand lives and left more than 48 thousand injured. The question 

of building safety had also come to the fore following the earthquake, 

and the public had discussed the matter at hand at great length.

GÖNÜL SAYFAM

Kayahan
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II. Dünya Savaşı sona ermiş, İngiltere savaşın galip devletlerinden 

biri olmasına rağmen oldukça fazla kayıp vermiştir. Bununla birlikte, 

babasız çocuklar jenerasyonunun yetiştiği bir ülke olmuştur artık. 

O jenerasyonun üyelerinden biri de Pink Floyd grubunun vokalisti 

Roger Waters’dır. Küçük yaştayken II. Dünya Savaşı’nda babasını 

kaybeden Waters, “The Final Cut” albümünü babasına adamıştır. 

Roger Waters’ın yaşadığı travma, albümün giriş  şarkısı “The Post War 

Dream”de babasını kaybeden küçük bir çocuğun ağzından dinleyiciye 

ulaşır. Albümün kapanış şarkısı “Two Suns in the Sunset” ise sakin 

başlangıcı ve değişken ritimleriyle tüm durağanlığına rağmen perdenin 

arkasında insanlığı bekleyen tehlikeye dikkat çeker: Nükleer felaket. 

Yayımlandığı günden itibaren dünya çapında büyük ses getiren Pink 

Floyd’un “The Wall” albümünün devamı niteliğinde olan “The Final 

Cut”, savaş karşıtı temasıyla II. Dünya Savaşı sonrası İngiltere’de 

yaşanan acıların ve kayıpların yasını tutuyor. Savaşın yaşattığı acıların 

ve yıkımın lirik ve müzikal yapıya ustalıkla yedirildiği bu çalışma, en iyi 

savaş karşıtı albümlerden biri olarak raflarda yerini alıyor. 

The Second World War was over and Britain suffered many 

casualties although it was among the victorious countries. It 

became a country where the generation of fatherless children 

grew up. One of the members of this generation is Roger Waters, 

the vocalist of the band Pink Floyd. Waters, whose father is fallen 

during the Second World War when he was little, dedicated his 

album “The Final Cut” to his father. The trauma suffered by 

Roger Waters is told with the words of a little orphan in “The 

Post War Dream”. Despite its stability with a calm start and 

various rhythms, “Two Suns in the Sunset”, the last song of the 

album, on the other hand, points out to the danger awaiting 

humanity: Nuclear disaster. A sequel to “The Wall”, which has 

been sensational around the world since the day it was released, 

“The Final Cut” laments the sorrows and casualties of Britain 

after the Second World War with its antiwar theme. This album, 

which reflects the pain and destruction of the war with lyrical and 

musical prowess, takes its place on shelves as one of the best 

antiwar albums.

THE FINAL CUT

Pink Floyd
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Ta r i h  b o y u n c a  ü l k e m i zd e  g e r ç e k l e ş e n  d e p r e m  v e  d o ğ a l 

afetlerin açtığı yaraların büyüklüğünü düşündüğümüzde bunun 

edebiyatımıza yansımalarının da bir o kadar az olduğunu fark 

ediyoruz. İşte bu eksikliğin giderilmesi yolunda büyük bir adım 

atıyor Kadir Yüksel; sahafları geziyor, yazar arkadaşlarından 

depremde yaşadıklarını yazmalarını rica ediyor, kütüphaneleri, 

kitaplıkları dolaşıyor ve 1999 depremi öncesi ve sonrası yazılmış 

öyküleri buluyor, derliyor ve sunuyor okuyucuya. Kitap, Halikarnas 

Balıkçısı’ndan Ömer Seyfettin’e, Bilge Karasu’dan Ahmet Hamdi 

Tanpınar’a birçok değerli edebiyatçımızın deprem öykülerinden 

oluşuyor. Depremden korunmayı anlatan bir kitap değil bu, deprem 

ve doğal afetlerin insan ruhu üzerinde açtığı yaraları edebiyat 

yoluyla sarma çabası. Kitabın telif haklarının bir kısmının ise AKUT’a 

verildiğini belirtmekte yarar var. 

When we consider the great wound caused by earthquakes 

and natural disasters in the history of our country, we realize 

how rarely we see their reflections in our literature. Kadir Yüksel 

takes a huge step in order to compensate this deficiency; he 

goes to second-hand booksellers, asks his author friends to 

write about their earthquake experiences, frequents libraries 

and bookstores, finds stories written before and after the 

earthquake of 1999, complies and presents them to readers. 

The book includes many stories by our reverend littérateurs 

such as Halikarnas Balıkçısı, Ömer Seyfettin, Bilge Karasu and 

Ahmet Hamdi Tanpınar. It is not a book about how we can protect 

ourselves from earthquake, but a struggle to heal wounds of our 

souls via literature. It is helpful to state that a part of the copyright 

is conferred upon AKUT (Search and Rescue Association).

FAY BOŞLUĞU - TÜRK 
YAZININDAN DEPREM ÖYKÜLERİ
Void of the Fault Line: Stories of Earthquake from the Turkish 
Literature

İ S T A N B U L ,  2 0 1 3

DERLEYEN /// COMPILED BY: KADİR YÜKSEL

320 sayfa /// pages
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“Pazartesi Miller yakarız, salı Tolstoy, çarşamba Walt Whitman, 

cuma Faulkner, cumartesi ve pazar da Schopenhauer ve Sartre…” 

Öyle bir gelecek düşünün ki itfaiyecilerin görevi söndürmek değil, 

yakmak olsun. Hem de kitapları! Bir itfaiyeci olan Guy Montag, 

kitapların nasıl bir şey olduğunu genç bir kızla tanıştığı güne 

dek hiç sorgulamamıştır. Hatta kitapları neden yaktıklarını bile 

düşünmemiştir. Düşüncenin ve hislerin çocukları olan kitaplar 

düşünmenin yasaklandığı yerde bir tehdittir: “Yakın gitsin!” Distopik 

bir gelecekte evler ateşe dayanıklı hale getirildikten sonra bir amacı 

kalmayan itfaiyecilerin görevini “huzuru ve barışı korumak” olarak 

yeniden tanımlayan sistem, düşüncenin her tohumunu ezmek 

üzerine kurgular kendisini. Kitap, baş karakterin kişisel aydınlanma 

süreciyle birlikte okuyucuyu da bir farkındalık sürecine sokar; 

düşünmek tehdit midir? Kitaplar kaç derecede yanar?

“Monday, we burn Miller; Tuesday, Tolstoy; Wednesday, Walt 

Whitman; Friday, Faulkner; and Saturday and Sunday, Schopenhauer 

and Sartre…” Imagine a future where the mission of the firefighters 

is not to extinguish but to put on fire. And besides, to put on fire the 

books! Guy Montag, a firefighter, has never questioned what a book 

is like until he meets a young girl. And he has not even thought about 

why they burn the books. Books, children of thoughts and feelings, 

pose threats in a society where thinking is forbidden: “Burn them all!” 

In a dystopic future where houses have become fireproof and thus, 

firefighters are not needed and transformed into the guardians of 

“peace and tranquility” by the system, every seed of thought is being 

crushed. The book pulls the reader through awareness while the 

main personage goes through his own enlightenment process. Does 

thinking pose a threat? At which temperature do books burn?

FAHRENHEIT 451

İ S T A N B U L ,  2 0 1 2
RAY BRADBURY

242 sayfa /// pages
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