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Geldikten sonra dövünmenin yararı yoktur. 
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merhaba...
ilk

Sevgili Okurlar;

İnsanoğlunun varoluşundan öncesinde vardı doğa. İlk insanı, 
sevgi ve şefkatle kucakladı. Her yeni doğan insan evladına sundu 
tüm nimetlerini. İnsanoğlunun yaşam mücadelesinde en büyük 
destekçisi oldu, temel ihtiyaçlarını gidererek. Zaman içerisinde 
dengeler değişti ve doğadan öğrendiklerini, doğaya karşı 
kullanmaya başladı insan. Doğa dostu kimliğinden sıyrılıp, doğaya 
müdahaleci bir yapı sergilemeye başladı; hızlı kentleşme, kimyasal 
deneyler, nüfus artışı vb. etkenlerle.

Doğa geçmişinde olduğu gibi, bugününde de insanoğlunun 
yanında olmaya devam etti. Ancak yaşam alanlarının hızla insan 
odaklı olmasıyla, doğanın kendi döngüsü içerisindeki tepkileri, ucu 
insanoğluna dokunan bir kavramı kazıdı zihinlerimize: “Doğal Afet” 
Bu kavramın temelinde doğanın hali hazırda verdiği tepkiler mi var, 
yoksa insanoğluna karşı kendini savunma yöntemi mi? Bunu belki 
hiçbir zaman net olarak bilemeyeceğiz, ancak, her iki ihtimalde de  
doğanın tepkilerini en az zararla atlatabilmek için üstümüze düşen 
görevlerden bahsedeceğimiz, gelinen son noktaları ele alacağımız; 
Türkiye ve dünya gündemine dokunacağımız; uzmanlara akıl 
danışacağımız; sayfaları arasında gezerken, sizleri kah hüzünlendirip, 
kah sevindireceğimiz AFAD Dergisi’nin ilk sayısıyla sizleri 
karşılamaktan dolayı kıvanç duymaktayız.

Doğa ve insan, milyonlarca yıldır birlikte yaşasalar da, hala 
birbirlerinden öğrenecekleri çok şeyler var…

Sevgiyle kalın, yeni sayımızda görüşmek dileğiyle…

editör

Nazmiye ÇIRA
AFAD Uzmanı
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Değerli Okurlar,

Yeni yayın hayatına başlayan AFAD Dergisi’nin ilk sayısında sizlerle 
buluşmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız.

Afet ve acil durumlarda koordineli olarak çalıştığımız ilgili bakanlık, 
kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının katkı ve 
yakın ilgileri ile çıkardığımız bu ilk sayımızın alanında öncü bir yayın 
olmasını hedefliyoruz.

Afet ve acil durumlarla ilgili, ülkemizde ve dünyada yaşanan 
gelişmeleri, yapılan çalışmaları, yürütülen projeleri bulacağınız 
dergimizde, siz değerli okurlarımızın öneri ve eleştirilerinize açık 
olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Henüz üçüncü yaşını doldurmamış genç bir Başkanlık olarak, 
ülkemiz için hayati öneme sahip bir alanda çalışmanın bilinci ve 
motivasyonu ile görev yapmaktayız. Bu anlamda paydaş kurum 
ve kuruluşlarla icra ettiğimiz görevlerden bazılarını dergimizde 
bilgilerinize sunmaktayız. 

Afetlere hazırlık, planlama, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme 
konularında projeler geliştiren ve yaptığı eğitim, seminer ve 
tatbikatlarla toplumda afet bilincini geliştirmeyi hedefleyen 
Başkanlığımız, ülkemizin bu alandaki otorite ve şemsiye kurumu 
olarak hızlı karar alıp, ivedilikle bu kararları uygulayan bir yapıya 
kavuşmuştur.

Bu çerçevede; Kütahya, Elazığ ve Van’da yaşanan depremler ile 
Rize, Antalya, Samsun ve Sinop'ta meydana gelen heyelan ve seller 
sonrası hızlı bir müdahale ve başarılı bir koordinasyonla yaralar kısa 
sürede sarılmıştır. Başkanlığımız döneminde Ülkemizde ilk defa 
olarak afet konutları Kütahya'da 6 ay, Van'da ise 10 ay gibi kısa bir 

sürede tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Şüphesiz çalışma alanımızda yapılacak daha çok işimiz var. Afetlere 
karşı dirençli, hazır bir toplum olmak için Başkanlığımız ile İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüklerimiz bundan sonra da çalışmaya devam 
edeceklerdir. 

Bütün kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da yapacağımız çalışmalarla afetlerin zararlarını 
azaltacağımıza olan inancımız tamdır.

Artık günümüzde; 
Her alanda gelişen,
Uluslararası sorunların çözümünde öncü rol üstlenen,
Yardım alan değil yardım eden,
Bölgesinde örnek alınan bir Türkiye var.

Biz de bu çerçevede Başkanlık olarak; afet yönetimi alanında örnek 
alınacak öncü bir ülke olmayı hedeflemekteyiz.

Dergimizin ilk sayısının yayına hazırlanmasında ve basımında emeği 
geçen tüm arkadaşlarımız ile katkı sunan kurum ve kuruluşlara 
teşekkür ediyor,  AFAD Dergisi’nin Başkanlığımızın misyonunun daha 
iyi anlaşılmasına katkıda bulunmasını diliyorum.

İkinci sayımızda buluşmak üzere,  afetsiz ve sağlıklı günler 
dileğiyle…

başkan

  Dr. Fuat OKTAY
Başkan
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Başkanımız Dr. Fuat OKTAY ve beraberindeki heyet, BM ile işbirliği 
alanlarımızı geliştirmek ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki afet ve 
acil durumları görüşmek üzere New York’ta temaslarda bulundu. 

İlk olarak, Dışişleri Bakanlığı BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul 
APAKAN ile görüşen Başkanımız, ziyaretin amacını ve içeriğini 
Büyükelçi ile paylaştı. İki gün süren toplantılar sırasında, BM 
Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu 
Bölge Direktörü Yardımcısı Ayşe Cihan SULTANOĞLU ile projeler; 
BM OCHA Koordinasyon ve Müdahale Bölümü Direktör Yardımcısı 
Philippe LAZZARINI ile dünyanın çeşitli yerlerindeki insani durumlar; 
Dünya Bankası BM Özel Temsilcisi Dominique BICHARA ile Dünya 
Bankası’nın afetlere yaklaşımı ve proje kredileri; BM OCHA Dış İlişkiler 
ve Ortaklık Bölümü Müdürü Rosa MALANGA ile BM OCHA’nın genel 
işleyişi ve Başkanlığımız ile olan işbirliği alanları; BM OCHA Merkezi 
Acil Müdahale Fonu (CERF) Müdürü Stephen O’MALLEY ile CERF 
Fonu'nun işleyişi ve Suriyeli vatandaşlara yardım süreci; BM OCHA 
Sivil Asker Koordinasyonu Bölümü Danışmanı Micheal MARX ile 
HOPEFOR İnisiyatifi; BM OCHA Politikalar Bölümü Görevlisi Kate 
BURNS ile OCHA politikaları konuları ele alındı. 

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve İnsani İşler Koordinatörü Valerie 
AMOS ve İnsani İşler Görevlisi Mervat SHELBAYA ile yapılan 
toplantıda ise, Suriyeli vatandaşların durumu, BM OCHA ve 
Başkanlığımızın ilişkileri görüşüldü. Valerie AMOS, görüşme sırasında 
Türkiye’yi BM OCHA’nın karar mekanizmalarında görmek istediklerini 
ve Suriyeli vatandaşlar için sağlanan imkanlar başta olmak üzere 
Türkiye’nin başarıyla gerçekleştirdiği uluslararası operasyonlardan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkanımız Dr. Fuat OKTAY ise 
BM OCHA ile işbirliği alanlarımızı geliştirmek istediğimizi ve karşılıklı 
tecrübe paylaşımının önemini vurguladı. Görüşmede, BM OCHA ve 
Başkanlığımızın ortak bir eylem planı oluşturmasına karar verildi.

BAŞKANIMIZ DR. FUAT OKTAY
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL 
SEKRETER YARDIMCISI VE İNSANİ 
İŞLER KOORDİNATÖRÜ VALERIE 
AMOS İLE NEW YORK’TA GÖRÜŞTÜ

Başkanımız Dr. Fuat OKTAY New York temasları sırasında Somali 
Cumhurbaşkanı Sheikh Sherif AHMED ile de biraraya geldi. 
Görüşmede Somali Cumhurbaşkanı AHMED, ülkemizin Somali’ye 
yönelik politikası ve çabaları için tüm Somali halkı olarak müteşekkir 
olduklarını, özellikle Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 2011 
yılı Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği Somali ziyareti sayesinde 
bölgeye olan ilginin arttığını dile getirdi. İkinci İstanbul-Somali 
Konferansı’na büyük önem verdiklerini de kaydeden Somali 
Cumhurbaşkanı AHMED, New York’taki temaslarında, Konferans’ın 
önemine değindi.

Başkanımız Dr. Fuat OKTAY ise, Somali’de gerçekleştirdiğimiz yardım 
faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi vererek, Mogadişu’da kaydedilen 
gelişmeden memnuniyet duyduğunu söyledi. Başbakanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN’ın, Somali’de durumun iyileşmesi için ne 
gerekiyorsa yapılması yönünde talimatı bulunduğunu belirten 
Başkanımız, bu doğrultuda gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır 
olduğumuzu sözlerine ekledi. 

Japonya’nın Tohoku bölgesinde düzenlenen Afetlerin Azaltılması 
Dünya Bakanlar Konferansı’na Başkanımız Dr. Fuat OKTAY Japonya 
Dışişleri Bakanı Koichiro GEMBA’nın davetlisi olarak iştirak etti.

Afet risklerinin azaltılmasının, dayanıklı toplumların oluşturulmasının 
ve insanların güvenliğinin sağlanmasının öneminin vurgulandığı ve 
doğal afetlerle mücadeledeki tecrübelerin paylaşıldığı konferansa, 
ülkemizin yanı sıra Bangladeş, Myanmar, Sri Lanka, Haiti, Bolivya, 
Kenya, Nijer, Solomon Adaları, Kazakistan, Kırgızistan ve Gine’nin de 
yer aldığı 20’yi aşkın ülke katıldı.

Başkanımız Dr. Fuat OKTAY toplantıda, ülkemizin afet yönetim 
sistemi ve risk azaltma çalışmalarına yönelik bir sunum yaptı.

BAŞKANIMIZ DR. FUAT OKTAY VE 
SOMALİ CUMHURBAŞKANI 
SHEIKH SHERIF AHMED
NEW YORK’TA BİRARAYA GELDİ

BAŞKANIMIZ DR. FUAT OKTAY 
JAPONYA’DA

afad haber
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Dünyada son 60 yılda görülen en büyük açlık felaketiyle karşı karşıya 
kalan Somali için Başkanlığımız ve Ümraniye Belediyesi işbirliği ile 
Somali Yardım Kampanyası başlatıldı.

Ümraniye Meydanı’nda düzenlenen kampanyanın açılış programına; 
Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ, Başkanımız Dr. Fuat OKTAY, 
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan CAN, milletvekilleri ve Ajda 
PEKKAN katıldı. Programa, siyaset ve iş dünyasından birçok ünlü isim 
de telefonla bağlanarak desteklerini belirtti.

Ramazan ayı boyunca süren kampanya kapsamında Ümraniye 
Meydanı’na 300 m² büyüklüğünde “Sosyal Market” kuruldu. 15 temel 
ihtiyaç ürününün maketlerinin yer aldığı markette, yardımseverler 
istediği ürünün ödemesini AFAD pos cihazlarından yaparak 
bağışlarını gerçekleştirdi.

Ümraniye Meydanı’ndaki Somali Sosyal Market’e gelemeyenler, 
tüm operatörlerden SMS göndererek, büyük zincir marketlere 
konan Somali Sosyal Market Reyonu’ndaki ürünlerden alarak ya da 
kampanyanın web sitesi üzerinden sanal alışveriş yaparak bağışta 
bulundular.

Samsun ve Sinop’ta yaşanan yoğun yağış sonucu sel ve su baskınları 
meydana gelmiştir. Sel sonucu Samsun’da 14 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir.

Samsun ve Sinop’ta yürütülen arama kurtarma çalışmaları 
Başkanlığımızca koordine edilmiş olup, Genelkurmay Başkanlığı’na 
ait helikopterler bölgeye sevk edilmiştir. 

Ayrıca, Sinop ve Samsun’a çevre illerden yeterli sayıda sualtı arama-
kurtarma ekip,  ekipman ve iş makineleri gönderilmiştir.
Samsun ve Sinop Valilikleri ile sürekli iletişim halinde çalışmalar takip 
edilmiştir.

Başkanlığımız koordinasyonu ile yapılan çalışmalar sonucu Samsun 
ve Sinop il genelinde mahsur kalan yaklaşık 60 vatandaşımız 
kurtarılmıştır.

Bölgeye giden 2 Daire Başkanımızın koordinasyonunda, sırasıyla 
Samsun ve Sinop’ta hasar tespit çalışmaları yapılmıştır.

SOMALİ'YE
YARDIM KAMPANYASI 

SAMSUN VE SİNOP’TA 
YAŞANAN SEL
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Samsun Sinop

1.150.000 TL
3.450.000 TL 2.300.000 TL

Sinop

Gönderilen Acil Yardım Ödeneği

Başbakanlık
Samsun

2.000.000 TL
1.450.000 TLAFAD

Toplam

Gönderilen Ekip ve Ekipmanlar

Genelkurmay 
Başkanlığı

3 Arama Kurtarma
Helikopteri

8 Personel
4 Araç (3'ü Ambulans)

58 Personel
13 Dalgıç
26 Motopomp
6 Bot
1 Arama Kurtarma 
Köpeği
19 Araç

16 Personel
5 Kurtarma Aracı
4 İş Makinası
1 Bot

4 Arama Kurtarma
Helikopteri

Sağlık
Bakanlığı

Çevre İllerden
Gönderilen
AFAD Ekipleri

150.000 TL



Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilciliği, Afet Yönetimi Bölümü 
Genel Direktörü Dr. Agostino MIOZZO ve beraberindeki Heyet 
Başkanlığımızı ziyaret etti.

Başkan Yardımcımız M. Sinan YILDIZ'ın evsahipliğinde gerçekleşen 
ziyarette, yetkililer ülkemizce yürütülen Suriye vatandaşlarına 
yönelik faaliyetlerin, AB tarafından yakından takip edildiğini ve 
bölgenin istikrarının sağlanması noktasında Türkiye’nin çok önemli 
bir role sahip olduğunu ifade etti. AB olarak, desteğe her zaman 
hazır olduklarını kaydeden yetkililer, bölgedeki son durum ile ilgili 
bilgi almak istediklerini belirtti.

Başkan Yardımcımız, ülkemizde bulunan Suriyeli vatandaşlara 
yönelik yardımların, daha önce Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla 
yapılan uluslararası yardım çağrısı çerçevesinde gerçekleştiğini 
ve bu çerçevede AB tarafından sağlanacak desteğin de kabul 
edilebileceğini ifade etti.

 

AB HEYETİ
BAŞKANLIĞIMIZDAYDI

afad haber
Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY, deprem faaliyetlerini 
değerlendireceklerini ifade etti. İlerisi için atılacak adımları 
konuşacaklarını kaydeden Başbakan Yardımcımız, "Bundan sonrasına 
ilişkin afetlere hazırlık, risk azaltma, risk yönetimi, gibi konularda 
yeni mekanizmaları ortaya koyma gibi bir çalışma içinde olacağız" 
ifadelerini kullandı.

Kurumlar arası ilişkiler konusuna da değineceklerini ifade eden 
Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY, "Bütün Bakanlıklarımız ve bütün 
Bakanlarımız Van'la ilgileniyor. Ülkemizde iklim şartlarına göre, 
bölgelere göre, yeni çadır modellemeleri yapıldı. Bunların tipine 
bakacağız. Ne kadar üretileceği, nerelerde olacağı gibi Kızılay'ın da 
içinde bulunacağı bir organizasyon düzenleyeceğiz" dedi.

Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY, toplantının açılış konuşmasında 
şunları belirtti:

''2012 yılı, Türkiye'nin afet ve acil durum politikasında bir değişim 
yılı olacaktır. Bütün kurumlarımız bunun için ciddi bir mesai veriyor. 
Hükümet olarak afet riskini azaltıcı tedbirlere önem veriyoruz. 
Ayrıca, bizim hazırladığımız, bu kurulun onayıyla yürürlüğe giren 
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planımız var. Bir yandan da bunun 
uygulamasını takip ediyoruz. Biliyoruz ki ülkemiz önemli ölçüde 
deprem kuşağındadır. Ayrıca her ülkede olduğu gibi zaman zaman 
ülkemizde de değişik afetler görülebilmektedir. Bize düşen mümkün 
olabildiğince afet riskini azaltmaktır. Bu yönde çok ciddi tedbirler 
alıyoruz. Bugünkü toplantının da ağırlıklı olarak konularından birisi 
bu yöndedir. İkincisi, afete ve afet sonrasına karşı daha hazırlıklı 
olmaktır. Bu, eğitim boyutundan başlayarak çok geniş bir alanı 
kapsıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ülkemizde bütün 
bu konuları koordine eden bir kuruluştur.”

Toplantıda, mevcut durumu da gözden geçireceklerini belirten 

AFET VE ACİL DURUM
YÜKSEK KURULU TOPLANDI

Yılda en az iki kez toplanan ve sekretaryasını 
Başkanlığımızın yürüttüğü “Afet ve Acil Durum 
Yüksek Kurulu” Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY’ın 
Başkanlığında, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık, 
Kalkınma Bakanları ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, 
Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı ve Başkanımız Dr. Fuat 
OKTAY’ın katılımıyla Başkanlığımızda toplandı.
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UNICEF Türkiye Temsilcisi Dr. Ayman ABULAMAN ve beraberindeki heyet 
Başkanlığımızı ziyaret etti.

Başkanımız Dr. Fuat OKTAY ile görüşen UNICEF temsilcileri, 
Başkanlığımızda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdikten 
sonra koruma altındaki Suriye vatandaşları için yürütülen çalışmaları 
takdir ettiklerini belirttiler.

Başkanımız Dr. Fuat OKTAY ise bu ziyaretin önemli olduğunu belirterek, 
Van Depremi sonrasında UNICEF’ in sağladığı desteklerden dolayı 
müteşekkir olduğumuzu bildirdi. Ardından, Suriye vatandaşları için 
kurduğumuz kamplarda yürüttüğümüz çalışmalardan bahseden 
Başkanımız, çocuklar için yapılan her çalışmanın bizim için çok değerli 
olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Başbakan Yardımcımız Beşir 
ATALAY’ın başkanlığında; Başbakanlık Müsteşarı Efkan ALA, Başkanımız Dr. 
Fuat OKTAY, tüm bakanlıkların müsteşarları, TOKİ ve Kızılay başkanlarının 
katılımları ile Başkanlık Merkez binamızda toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcımız Beşir 
ATALAY, özellikle Van depreminden de alınan tecrübelerle AFAD'ın 
çalışma sisteminin ciddi şekilde reforme edildiğini belirtti.

Van’da kalıcı konutların bir kısmının teslim edildiğini, depremin yıl 
dönümü olan 23 Ekim 2012'de bunların tamamının teslim edileceğini 
kaydeden Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY, Van'ın altyapısının da bu 
çerçevede yenilendiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY, son dönemde gündemde olan 
Suriyeli misafirler konusunda, Suriyelilerin barınması, sağlık ve eğitim 
hizmetleri gibi konularda elimizden gelenin yapıldığını söyledi. Ayrıca, 
Suriye konusunu mümkün olduğunca uluslararası camiayla ve BM ile 
paylaşarak yürütmeyi tercih ettiklerini bildirdi.

Başkanımız Dr. Fuat OKTAY, Kurul üyelerine “kurumsal bilgilendirme, 
yürüttüğümüz projeler, Van depremi iyileştirme çalışmaları, Suriye’den 
ülkemize yönelik nüfus hareketleri, UDSEP 2023'ün değerlendirilmesi, 
AFAD Stratejik Planı ve Ulusal Afet ve Acil Durum Müdahale Planı” 
konularına değinen bir bilgilendirme sunumu yaptı.

Başbakanlık Müsteşarı Efkan ALA da yaptığı konuşmada; özellikle afet 
anında medya yönetimine dikkat çekti, bilgi kirliliğinin önlenmesi için 
tek merkezden açıklama yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda; başkanlığımızca hazırlanan ve ana çözüm ortağı bakanlıklar 
ve onlarla birlikte çalışacak diğer çözüm ortakları, koordinasyon görevi 
yapacak birimler, mülki idareler, yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlar 
ve özel sektör ile ulusal ve yerel düzeyde afet ve acil durumlardaki 
müdahale çalışmalarının öncesi, esnası ve sonrasının sistematik bir 
biçimde yürütülebilmesi için rehberlik edecek Ulusal Afet ve Acil Durum 
Müdahale Planı taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının sonunda Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY ve Başbakanlık 
Müsteşarı Efkan ALA’nın talimatları çerçevesinde;

• Ulusal Afet ve Acil Durum Müdahale Planı Taslağı'nda Bakanlık 
kurum ve kuruluşlara verilen görev ve eylemlerin takip edilmesi, 
yerine getirilmesi ve sahiplenilmesi,

• Tüm Bakanlık kurum ve kuruluşlarca; afet ve acil durum yönetimi 
alanında AFAD ile işbirliği içinde çalışacak üst düzey görevlilerin 
belirlenmesi 

kararları alındı.

UNICEF TEMSİLCİLERİNİN
AFAD ZİYARETİ

“AFET VE ACİL DURUM 
KOORDİNASYON KURULU” 
TOPLANDI
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afad haber

SURİYE’DE YAŞANAN SON 
GELİŞMELER 
BAŞKANLIĞIMIZDA DEĞERLENDİRİLDİ

BAŞKANIMIZ DR. FUAT OKTAY 
SURİYE TOPLANTISINA KATILDI

STRATEJİ ARAMA TOPLANTISI

Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar ve Türkiye'de misafir olarak bulunan 
Suriyelilerin durumunun değerlendirildiği toplantı Başkanlığımızda 
yapıldı. 

Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY’ın başkanlığında gerçekleştirilen 
ve Suriye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya; Adalet 
Bakanı Sadullah ERGİN, Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU, İçişleri 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman GÜNEŞ, MİT Müsteşarı Hakan 
FİDAN; Başkanımız Dr. Fuat OKTAY, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı 
İbrahim KALIN, Halep Başkonsolosu Adnan KEÇECİ, Başkan 
Yardımcımız M. Sinan YILDIZ, Daire Başkanlarımız Turan ERKOÇ ve 
Fatih ÖZER ile Dışişleri Bakanlığı bürokratları katıldı.

Kurumsal Stratejik Planımızın hazırlanması amacı ile kurum içi 
organizasyondan kaynaklanan sorunların tespiti ve bunlara 
ilişkin çözümlerin bulunmasına yönelik Strateji Arama Toplantısı, 
Başkanımız Dr. Fuat OKTAY, tüm daire başkanlarımız ve 
personelimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary 
CLINTON’ın Suriye ile ilgili olarak İstanbul’da gerçekleştirdikleri 
toplantıya, Başkanımız Dr. Fuat OKTAY ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Carol BATCHELOR ve 
Dışişleri Bakanlığı bürokratları katıldı.

Toplantıda, Suriye’de yaşanan son gelişmeler ile Başkanlığımızın 
koordinasyonunda ülkemizde barındırılan Suriye vatandaşları konusu 
ele alındı. 

Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye’ye sığınan Suriyeli 
misafirlerin kendilerini evlerinde hissedecek şekilde tüm imkanların 
seferber edildiğini ifade etti. Suriyelilere gösterilen misafirperverlik 
için Türk halkına teşekkür ederek sözlerine başlayan ABD Dışişleri 
Bakanı Hillary CLINTON, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde pek çok 
toplantıya katılarak Suriyeli misafirlerle görüşme fırsatını bulduğunu ve 
misafir edilen Suriyelilerin de Türkiye’ye müteşekkir olduğunu ifade etti. 
Ayrıca, eğitim, gıda ve insani yardım gibi Suriyelilerin her tür ihtiyacına 
Türkiye’nin cevap verdiğini belirtti.

Görüşmede, Ülkemizdeki kamplarda misafir edilen Suriye 
vatandaşlarının temsilcileri de birer konuşma yaptılar.

Toplantı süresince, AFAD’ın gelecekte nerede görülmek istendiği; 
AFAD’ın güçlü ve zayıf yönleri; AFAD için tehdit oluşturan unsurlar ve bu 
unsurların nasıl fırsata dönüştürüleceği; AFAD’ın misyonu, stratejik amaç 
ve hedefleri tartışılmıştır.

2017 yılına kadar stratejimize yön vermek amacıyla, çalışma ortamından 
ve hiyerarşiden kaynaklı endişeden uzak, kurumumuza ait önceliklerin 
ve sorunların konuşulduğu, bunların özgürce tartışıldığı ve çözüm 
önerilerinin sunulduğu, rahat bir ortamda yapılan strateji arama 
toplantısı, Başkanlığımız adına ilk olma özelliği de taşımaktadır. 

Stratejik planımızın yıl sonuna kadar hazırlanıp, hayata geçirilmesi 
hedeflenmektedir. 
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio GUTERRES ve BM Özel Temsilcisi 
Angelina JOLIE ülkemizde bir yılı aşkın süredir misafir edilen Suriyelilerin 
bulunduğu geçici barınma merkezlerini ziyaret ederek,  incelemelerde 
bulundular.

Başkanlığımızca kurulan ve yaklaşık 12 bin 500 kişinin kaldığı Öncüpınar 
Konteynerkenti’ni ziyaretlerinde, Kilis Valisi Süleyman TAPSIZ, AFAD 
ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerince karşılanan Guterres ve Jolie, Suriyeli 
ailelerin konteyner evlerini, kreş, anaokulu ve hastaneyi gezdiler.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio GUTERRES, AFAD Kilis 
Konaklama Tesisleri'nde barınma, sağlık ve eğitim gibi alanlarda verilen 
hizmetlerin insan onuruna yakışır kalitede olduğunu belirtti. Dünyanın 
birçok yerinde temel ihtiyaçların karşılanması konusunda bu kaliteyi 
sağlamanın mümkün olmadığına dikkati çeken GUTERRES, "Türk 
Hükümetine bu konuda minnettarım. Bu örneğin büyük bir cömertliği 
gösterdiğinin farkındayım" dedi. GUTERRES, uluslararası toplumun bu 

yüksek standartların sürdürülmesi ve her yerde hayata geçmesi için 
dayanışma içinde olması ve destek vermesi gerektiğini vurguladı.

BM Özel Temsilcisi ünlü aktris Angelina JOLIE; "Türk Hükümeti büyük 
cömertlik göstererek bu olağanüstü kampı kurmuş. Hiçbir yerde 
bunun gibi bir kamp görmedim" diye konuştu.

Heyet daha sonra, Başkanlığımızca kurulan AFAD Islahiye 
Çadırkenti’nde yetkililerle birlikte Suriyelilerin kaldığı çadırları 
ziyaret etti. JOLIE, çadırlarda kalan kadın ve çocuklar ile görüştü, 
hasta Suriyelilere geçmiş olsun dileklerini sundu. Daha sonra 
protokol çadırında yetkililerle bir araya gelen JOLIE ve GUTERRES, 
Gaziantep'teki Suriyelilerin sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL, BM Mülteciler Yüksek 
Komiseri Antonio GUTERRES ile Angelina JOLIE'yi Çankaya 
Köşkü’nde kabul etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci KORU ve Başkanımız Dr. Fuat OKTAY’ın 
da yer aldığı heyeti, kabul eden Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah 
GÜL, zor durumdaki insanlar için yaptıklarımızın hepimizin insanlığa 
karşı borcunun gereği olduğunu belirtti.

GUTERRES ise kabulde, ülkemizin Suriyelilere sağladığı imkânların 
her türlü takdire şayan olduğunu, Türkiye’nin insani konulara 
ilgisinin Suriye ile sınırlı olmadığını çok iyi bildiklerini, dünyanın dört 
bir yanındaki çalışmalarıyla ülkemizin kendileri için bu alanda son 
derece güvenilir küresel bir ortak haline geldiğini vurguladı.

ANTONIO GUTERRES VE 
ANGELINA JOLIE’NİN 
AFAD KİLİS KONTEYNERKENTİ VE AFAD 
ISLAHİYE ÇADIRKENTİ’Nİ ZİYARETİ

GUTERRES VE JOLIE’NİN ANKARA TEMASLARI
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BAŞBAKAN YARDIMCIMIZ BEŞİR ATALAY’IN KABULÜ

Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY ve Başkanımız Dr. Fuat OKTAY, 
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio GUTERRES ile Birleşmiş 
Milletler Özel Temsilcisi Angelina JOLIE'yi Başbakanlıkta kabul etti.
Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY, kabulde yaptığı açıklamada; 
Angelina JOLIE'ye ziyareti için teşekkür ederek, "Suriye'de yaşanan 
dram ve özellikle de Suriye'den gelen misafirlerimizin ülkemizdeki 
konumlarıyla ilgili dünyanın, uluslararası camianın ilgisini çekmesi 
açısından ziyaretinizi çok önemli görüyoruz." dedi. 

Türkiye'deki 13 kampta Suriye'den gelen misafirlerimiz için 
eğitimden sağlık hizmetlerine kadar Türkiye olarak elimizden geleni 
yapmaya çalıştığımızı belirten Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY, 
uluslararası camiadan gerektiği kadar destek alamadıklarını kaydetti. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) yürüttüğü, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’nın ana faydalanıcısı olduğu ve Küresel Çevre 
Fonu (GEF) tarafından desteklenen  “Türkiye’nin İklim Değişikliği II. 
Ulusal Bildiriminin Hazırlanması” projesi kapsamında düzenlenen “İklim 
Değişikliği Risk Yönetimi Konferansı” Ankara’da gerçekleşti.

Konferansa katılan Başkanımız Dr. Fuat OKTAY konuşmasında;  
Başkanlığımızın sadece afetlere müdahale eden bir kurum olmadığını, 
risk yönetimini benimseyen bir yapıya sahip olma yolunda ilerlediklerini 
vurgulayarak, iklim değişikliği konusuna duyarlı, konuyla ilgili projesi olan 
ulusal ve uluslararası tüm kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliğine her zaman 
hazır olduklarını dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat KADIOĞLU, UNDP 
Mukim Temsilci Yardımcısı Matilda DİMOVSKA, UNDP Bölgesel Ofisi Kriz 
Önleme ve İyileştirme Birimi Koordinatörü Michael THURMAN, İTÜ Afet 
Yönetimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU’nun da iştirak 
ettiği konferans kapsamında “Türkiye İçin İklim Değişikliği Risk Yönetimi 
Yaklaşımı” konulu  bir panel de gerçekleştirildi.

Başkanlığımız Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı 
tarafından yürütülen “Etkin Bir Afet Risk Yönetimi İçin Kapasite 
Geliştirilmesi Projesi”  için Türk ve Japon Hükümetlerinin desteğinde 
Başkanlığımız ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında 
teknik alanda işbirliği yapılmaktadır.

Başkanlığımız tarafından yürütülen proje kapsamında, doğal ve 
insan kaynaklı afet risklerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  
Bu kapsamda, afetlere ilişkin hazırlanacak kılavuzlarla 81 ilde 
uygulanabilecek afet öncesi zarar azaltma çalışmalarının esasları 
belirlenmektedir.

Afet öncesi, afet zararlarının azaltılması amaçlı çalışmaların hayata 
geçirilmesini hedefleyen Başkanlığımız,  bu konuda yapılması 
gereken faaliyetlerin belirlenmesinde ulusal bir uygulama standardı 

oluşturmayı ve tüm illerdeki personelin bilgi ve kapasitesini geliştirmeyi 
amaçlamaktadır.

Proje ile AFAD tarafından pilot il olarak belirlenen Bursa’da, doğal ve insan 
kaynaklı (teknolojik) afetlerle ilgili tüm riskler ortaya konacak ve zarar 
azaltma planları hazırlanacaktır.

Başkanlığımız ve JICA arasında sürdürülen “Ayrıntılı Planlama Çalışması” 
sonucunda Başkanımız Dr. Fuat OKTAY ve JICA Afet Yönetimi Bölümü 
Başkanı Norihito YONEBAYASHI tarafından ön anlaşma imzalanmıştır.

AFAD-JICA İŞBİRLİĞİ İLE 
“ETKİN BİR AFET RİSK YÖNETİMİ 
İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRİLMESİ 
PROJESİ” 
ÖN ANLAŞMASI İMZALANDI

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSK YÖNETİMİ” 
KONULU KONFERANS ANKARA’DA 
DÜZENLENDİ 
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gelecek sizin...



Başkanlığımız ve BM OCHA tarafından İstanbul’da düzenlenen 
“İnsani Yardım İşbirliği” konulu çalıştayda; Türk sivil toplum 
kuruluşları, uluslararası insani yardım müdahalesi ve afet yönetimi 
konusunda eğitim aldı.

Çalıştay, Türkiye sınırları dışında gerçekleşen uluslararası insani 
yardım operasyonlarında da yer alan 30’a yakın sivil toplum 
kuruluşunu bir araya getirdi. 

afad eğitim
İNSANİ YARDIM İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAYI 
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Programda; 
• Acil Çağrı (Flash Appeal) ve Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu 

(CERF) gibi insani yardım finansman araçları ve bunlardan nasıl 
faydalanılacağı,

• Uluslararası insani müdahale alanında faaliyet gösteren sivil 
toplum kuruluşlarının standart ve kriterlerinin tanıtılması,

• Uluslararası insani yardım koordinasyon mekanizmalarının 
anlatılması,

• BM sisteminin ve BM-STK işbirliği süreçlerinin tanıtılması,
• Uluslararası insani yardım müdahalesinin temelini oluşturan 

temel kavramların, araçların ve mekanizmaların gözden 
geçirilmesi,

• Kurumlar arası koordinasyon, ihtiyaç değerlendirme, acil durum 
planlaması, yaşanmış zorluklar, insani yardım ilkeleri, bilgi 
yönetimi ve raporlama,

• Van depremi gibi yakın zamanda yaşanan insani yardım 
operasyonlarına ilişkin tecrübelerin paylaşımı konuları ele alındı.

Başkanımız Dr. Fuat OKTAY, çalıştayda yaptığı konuşmasında; 
“Deprem gibi afetlerin önlenmesi mümkün olmadığı için, etkilerini 
minimize etmeye çalışmalı ve kaosa fırsat vermemeliyiz” diyerek 
sözlerine şöyle devam etti: 

“İnsani yardımlar, sadece yerel kaynaklarla değil, uluslararası 
desteklerle yapılmalıdır. Afet durumlarıyla etkin mücadele sürecinde 
uluslararası boyutta kaynak sağlanması önemlidir. Bu noktada 
Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (BM), İslam Kalkınma Bankası, 
Avrupa Birliği gibi uluslararası kurumların kaynaklarının kullanılması 
düşünülmelidir. Türkiye'deki kurum ve kuruluşların, özellikle sivil 
toplum kuruluşlarının sadece hizmet sunulması konusunda değil, 
kaynak kullanımı noktasında da Türkiye sınırlarının ötesine geçmesi 
lazım. Bizimle çalışmak isteyen çok sayıda uluslararası kurum var.”

BM OCHA Cenevre Direktörü Rashid KHALIKOV da 
değerlendirmesinde; “Çalıştaya katılan STK’lar, uluslararası insani 
yardım müdahale mekanizmasının aktif birer üyesi olabilmeleri 
için gereken bilgi ve becerileri kazandılar. Türk STK’larını bölgedeki 
ve ötesindeki uluslararası acil müdahalelerde önemli rollerde 
görmek için sabırsızlanıyoruz” diyerek; Türkiye’nin, bir acil durum 
müdahalecisi ve uluslararası insani yardım aktörü olarak, büyümeye 
ve gelişmeye devam ettiğini, bu durumun  kendilerini BM ile işbirliği 
ve uluslararası insani yardım sistemi yönünden memnun ettiğini 
belirtti. Libya, Afganistan, Pakistan, Haiti, Somali, Afrika Boynuzu ve 
dünyadaki herhangi bir yerde Türk kurumlarının anahtar görevler 
üstlendiğini gördüklerini belirterek, Türk sivil toplum kuruluşlarının 
çok taraflı insani yardım sistemlerine daha fazla dahil olması için 
fazlasıyla destekleyeceklerini söyledi.

Toplantı çerçevesinde; Başkanımız Dr. Fuat OKTAY ve İstanbul İl Afet ve Acil Durum 
Müdürü Gökay BOSTAN, İstanbul Valisi Hüseyin Avni MUTLU ile bir araya gelerek 
görüşmede bulundu. 
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Öncelikli hedefimiz; Türkiye’nin güvenli geleceği için kurum 

ve kuruluşlar arası güç birliği ilkesi ile ülkemizin tüm 

kazanımlarını afet yönetim sistemimize dahil etmek.

röportaj



işi en iyi yapan ülkedir" dedirtmeliyiz. 
Hedefimiz bu. Bütün arayışlarımız da bu 
hedefe yöneliktir.

Yönetim ve organizasyon konusunda 
mutlak bir yenilenme gerekiyor. Afet 
yaşanan bölgenin ya da ilin hemen 
sarılıp kucaklandığı, herkesin yetki ve 
görevlerinin tanımlı olduğu, kimin nerede 
ne görev yapacağı, önceden çalışılmış 
hangi senaryoların o anda geçerli olduğu, 
raporlamalarına kadar önceden çalışılmış 
olan bir yönetim-organizasyon sistemini 
kurmaya çalışıyoruz şu anda. Biz AFAD'ın 
yönetimi ile afetin yönetimini iki ayrı konu 
olarak ele aldık. Afetten önce AFAD'ın 
iyi yönetilmesi gerekiyor ki afet etkin 
yönetilebilsin.

Öncelikli hedeflerimiz; Türkiye’nin güvenli 
geleceği için kurum ve kuruluşlar arası güç 
birliği ilkesi ile ülkemizin tüm kazanımlarını 
afet yönetim sistemimize dahil etmek. Yurt 
içi, yurt dışı ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla 
tam entegrasyon, karar destek sistemleri 
ile teknoloji, kalifiye insan kaynağı temelli 
bütünleşik afet yönetim sisteminin hayata 
geçirilmesi, akreditasyon merkezi ve şemsiye 
kuruluş misyonunun gerçekleştirilmesi, çok 
boyutlu hazırlık sistemi ve teknik kapasiteyi 
güçlendirerek, öngörülebilir liderlik ve 
hesap verebilirlik temelinde afete etkili 
bir müdahale gerçekleştirmektir. Bütün 
bu çalışmaları; kısa, orta ve uzun vadede 

Sayın Başkanım ülkemizde yeni 
uygulanmaya başlanan “afet yönetim 
sistemi”nden kısaca bahsedebilir misiniz?
 
Uygulamaya koyduğumuz “Bütünleşik 
afet yönetimi sistemi” ile “kriz yönetimi “ 
anlayışı yerine önceliği “risk yönetimi” olan 
anlayış benimsenmiştir. Bu sistem afet ve 
acil durumlara ilişkin tehlike ve risklerin 
önceden tespitini; afet olmadan önce 
meydana gelebilecek zararları önleyecek 
veya en aza indirecek önlemlerin alınmasını; 
afet ve acil durumlarda etkin müdahale 
ve koordinasyonun sağlanmasını; afet 
sonrasında ise iyileştirme çalışmalarının 
bir bütünlük içerisinde yürütülmesini 
öngörmektedir.

Bu kapsamda; önlem alma ve zarar azaltma 
kültürünü toplum içinde geliştirmek, eğitim 
faaliyetlerini hızlandırmak, modern teknoloji 
ve iletişim imkânlarından yararlanmak, 
yerel bölgesel, ulusal ve uluslararası 
ölçekte işbirliğini geliştirmek, sürdürülebilir 
kalkınma ve çevre sistemini hayata geçirmek 
zorunluluk taşımaktadır.

5902 sayılı yasa ile hedeflenen, afet 
yönetiminin tüm paydaşlarını olabildiğince 
sürece dahil etmek, merkezde 
gerçekleştirilen faaliyetleri tek bir çatı 
altında toplamak ve yerel yönetimlerin afet 
yönetimindeki rolünü arttırmaktır. 

Afet yönetiminin; kamu-özel tüm 
kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve 
vatandaşlarımızın katılımını gerektiren çok 
disiplinli bir faaliyet alanı olduğu akıldan 
çıkarılmamalıdır. 

Başkanlığımız da esas olarak tüm bu 
faaliyetlerin; koordinasyon ve işbirliği içinde 
etkin olarak yerine getirilmesini sağlamakla 
görevlidir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
çok yeni bir Başkanlık. Başkanlığın 
kurulmasına neden ihtiyaç duyuldu?

1999 Marmara Depremleri'nin ardından 
gördük ki; Türkiye hem toplum olarak hem 
de kurumsal organizasyon anlamında 
büyük afetlere hazır değil. Bu işin en 
önemli tarafının toplumun topyekün 
bütün imkânlarının seferber edilmesi ve 
bir koordinasyon içinde etkin bir şekilde 
kullanılması olduğunu gördük.
17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri, 
insanımıza “afet olursa ne yapmalı” dan 
çok “afet olmadan ne yapmalı” bilincinin 

oluşumuna katkı sağlayan acı birer derstir. 
Bu bilincin devlet düzeyindeki karşılığı ise; 
“yara sarmak değil, yara almamak” politikası 
şeklinde kendini göstermektedir. Devletimiz, 
afet yönetimi anlayışının temeline 
“müdahale”yi değil, “zarar azaltma”yı koymuş, 
artık “enkaz altından nasıl insan çıkarırız 
yerine, enkaz altında nasıl insan kalmaz” 
politikasını benimsemiştir.

Bu çerçevede, bu konuda çalışan üç ayrı 
kurum; Başbakanlık'a bağlı Türkiye Acil 
Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri 
Bakanlığı'na bağlı Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü kapatılarak bu 
üç kurumun yaptığı görevler tek çatı altında 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda 
toplanmıştır. Böylece “bütünleşik afet 
yönetim sistemi“nde yer alan afet öncesi 
çalışmalar ile afetlere hazırlık, müdahale ve 
iyileştirme çalışmaları belli bir koordinasyon 
ve uyum içinde yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Başkanlığınızın hedefleri hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Ülke olarak afet yönetimi alanında; sadece 
kendi ölçeğimizde değil, dünya ölçeğinde 
daha iyi olmak zorundayız. En kısa sürede;  
ülkeler ve insanlar afet yönetimi konusunda 
Amerika'ya, Japonya'ya değil,  Türkiye'ye 
bakıyor olmalı. "Türkiye bu işi iyi yapıyor" 
demeliler. Uzun vadede ise  "Türkiye bu 
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gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Sayın Başkanım; T.C. Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı genç 
bir başkanlık olmasına rağmen, pek 
çok ulusal ve uluslararası operasyonu 
başarıyla yürüttü. Başkanlığınızın görev ve 
yetkilerinden bahsedebilir misiniz?

Ulusal ve uluslararası insani yardım 
faaliyetlerini koordine etmek, uluslararası 
acil yardımları yapmak ve kabul etmek 
Başkanlığımızın görevleri arasında yer 
almaktadır. Son dönemlerde hükümetimizin 
vermiş olduğu kararlar doğrultusunda; 
ülkemizce yapılan yardımlar, Başkanlığımızın 
bu görevini biraz daha ön plana çıkardı.

Başkanlığımızın diğer görev ve yetkilerinden 
kısaca bahsedersek; afet ve acil durumlar 
ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke 
düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi 
için gerekli önlemlerin alınması, olayların 
meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar 
azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale,  
olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme 
çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonu sağlamak, bu 
alanda politikalar üretmek ve uygulanmasını 
takip etmektir.   

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde 
meydana gelen depremler ve afetlerde 
Başkanlığınızın rolü ne oldu?

Başkanlığımız kuruluşundan itibaren 
çok sayıda afette arama kurtarma ve 
insani yardım faaliyetlerini başarı ile 
gerçekleştirmiş, ülkemizin ve milletimizin 
zor durumda olan insanlara uzanan yardım 
eli olmuştur. Japonya’da meydana gelen 
deprem ve tsunami felaketinde bölgeye 
yardıma giden ilk arama kurtarma ekibi 
bizim ekibimiz olmuştur. 21 gün boyunca 
bölgede görev yapan ekibimizin başarılarına 
Japon basınında da geniş yer verilmiştir.

Ayrıca ülkemizde meydana gelen deprem, 
sel, çığ, heyelan, maden kazası gibi afetlere 
etkin ve aktif bir şekilde müdahalede 
bulunulmuştur.

Örneğin, Başkanlığımızın ilk kurulduğu 
aylarda Elazığ’da meydana gelen ve 
çok sayıda vatandaşımızın hayatını 
kaybetmesine neden olan deprem 
sonrasında çok kısa süre zarfında çevre 
illerden arama kurtarma ekipleri ile sağlık 
personeli bölgeye sevk edilmiştir. Yapılan 
başarılı koordinasyonla ilk birkaç saat 

içerisinde arama kurtarma çalışmaları 
tamamlanmıştır. Sayın Başbakanın talimatı 
çerçevesinde, Türkiye tarihinde ilk defa 
Kütahya'daki deprem konutları 6 aylık 
bir sürede bitirilerek afetzedelere teslim 
edilmiştir.  Yine aynı şekilde son dönemde 
yaşanan Kütahya – Simav Depremi'nde 
ihtiyaçlar hızla tespit edilerek, yapılan 
koordinasyon sonucu en kısa sürede afet 
bölgesine ulaştırılmıştır. Başkanlığımızca 
TOKİ'ye yaptırılan deprem konutları 
ve sosyal donatıları tamamlanarak hak 
sahiplerine teslim edilmiştir.

Van’da yaşanan depremler sonrasında da 
Başkanlığımız, hızlı ve etkin bir müdahale, 
ilk yardım ve iyileştirme çalışmaları yapmış 
olup, ivedilikle afet konutlarının inşasına 
başlanmıştır.

Toplamda 15.323 adet olarak planlanan 
konutların 10.443’ü Van merkezde, 4.880’i ise 
Erciş’te yapılmıştır. 

Van merkez ve Erciş’te ağustos ayından 
itibaren depremzede vatandaşlarımıza 
teslimine başlanan konutların yanı sıra, 
köylerde de afet konutlarının yapımına 
devam edilmektedir.

Bu çalışmalar sırasında bir kamu kuruluşu 
olarak sivil toplum kuruluşlarıyla da 
ilişkiniz olduğunu biliyoruz. Peki STK'lara 
yönelik özel çalışmalar yapıyor musunuz ?

Günümüzde afet ve acil durum 
hizmetlerinde yapılan çalışmalar 
değerlendirildiğinde, STK'lar önemli bir 

paydaş olarak karşımıza çıkmaktadır. 
STK'ların sahip oldukları nitelikli insan gücü 
ayrıca gönüllü ve yaratıcı çabaları, afet ve acil 
durum hizmetlerine büyük katkı sağlamakta. 
Özellikle müdahale safhasının yanında 
diğer aşamalarda da hizmet veren gönüllü 
kuruluşların sayısında artış olmuştur.

Sayıları hızla artan gönüllü kuruluşlarımızın 
afet öncesinde hazırlık, afet sırasında 
müdahale ve afet sonrasında ise iyileştirme 
çalışmalarına aktif katılımının sağlanması 
amacıyla kurumumuzca yoğun bir çalışma 
başlatılmıştır.
 
Sayın Oktay, dünyada birçok ülkede ciddi 
krizler yaşanmakta. Libya, Mısır, Suriye, 
Somali'de olduğu gibi sosyal yaralar açan 
bu krizlere ülkemizde Başkanlığınızca 
yürütülen operasyonlardan bahsedebilir 
misiniz?

2011 yılı Nisan ayı içerisinde Suriye’de 
başlayan olaylar sonucu, bugüne kadar 
ülkemize gelen yaklaşık 140 bin Suriye 
vatandaşının, AFAD’ın 7 ilimizde kurduğu 
kamplarda bir yılı aşkın süredir, her türlü 
insani yardım ihtiyacı karşılanmaktadır.

Ayrıca, Libya’da yaşanan iç karışıklıklar 
sonucu yaklaşık 27 bin Türk ve diğer ülke 
vatandaşları tahliye edildi. Yaklaşık 600 
yaralı 200 refakatçisiyle birlikte ülkemize 
getirilerek tedavileri yapıldı. Yine aynı 
şekilde, Mısır’da yaşanan iç karışıklıklar 
sonucu 3.295 vatandaşımız Başkanlığımız 
koordinasyonuyla ülkemize getirildi.
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Başta Somali olmak üzere açlık tehlikesi 
yaşayan diğer Afrika ülkelerine hükümetimiz 
tarafından başlatılan yardım kampanyasının 
ulusal koordinasyonu ve bu alandaki 
faaliyetleri Başkanlığımızca yürütülmektedir. 
Somali'ye yardım kampanyalarında 550 
milyon TL’yi aşkın yardım toplandı.

Ayrıca, Somali’ye; 18 uçak, 8 gemi ile 99.7 
milyon TL. tutarında ve yaklaşık 23 bin 
ton ağırlığında insani yardım malzemesi 
gönderildi.

Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN 
ve Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY’ın 
Başkanlığımıza verdiği destek ve güvenle 
beraber yardım yapılan ülke konumundan, 
dünyanın her ülkesine yardım yapan 
ülke konumuna geldik. Haiti’den, Kıbrıs, 
Arnavutluk, Karadağ, Moğolistan, Şili, 
Pakistan, Kırgızistan, Afganistan, Gazze, 
Bosna-Hersek, Rusya, Japonya, İsrail, Libya, 
Suriye, Mısır, Tunus, Somali, Senegal, Filistin, 
Makedonya, Kongo Cumhuriyeti, Çin, 
Bulgaristan, Tacikistan, Moldova, Uganda, 
Gambia ve Venezuela’ya kadar 30’dan fazla 
ülkeye, nakdi ve ayni insani yardım yaptık,   
arama-kurtarma çalışmalarına katıldık.

Artık, dünyanın neresinde olursa olsun 
bir sorunla karşılaşan vatandaşımız varsa, 
imdadına yetişecek durumdayız. 

AFAD’ın koordinasyonunda; son dönemde 
1.000'den fazla yurt içi ve yurt dışı insani ve 
acil yardım faaliyeti icra edilmiştir.

Sayın Başkanım, AFAD olarak geleceğe 
yönelik plan ve projelerinizden biraz 
bahseder misiniz?

İlk olarak, Başkanlığımızın 2013-2017 
Stratejik Planımızı hazırladık. Bu çerçevede, 
kısa, orta ve uzun ölçekli bir çok plan ve 
proje geliştirdik. Öncelikle AFAD’ın sürekli 
gelişen ve öğrenen bir kurum olmasını 
planlıyoruz. Bunun için Kurumsal Bilgi 
Sistemi kurma projemizi oluşturduk.  
Ayrıca, Bilgi İşlem Sistem Ağı altyapımızı da 
kuruyoruz. 

En çok önemsediğimiz alanlardan biri tabi ki 
eğitim. Personelimizin eğitimini amaçlayan 
projelerimiz var. Kendimizden başlayarak 
tüm ülkeye yayılan bir eğitim seferberliği 
başlatacağız. Eğitim Merkezimizi gezici hale 
getirerek daha çok vatandaşımıza ulaşmayı 
hedefliyoruz. Elektronik kütüphane kurmak 
üzere çalışmalarımız başladı. Kurumsal 
bütçemizde STK’lar ve akademiyle ortak 
gerçekleşecek araştırma geliştirme projeleri 
için ayırdığımız payı büyütüyoruz. İlgili 
bakanlıklarımızla, kurum ve kuruluşlarla ortak 
çalışmalar yürüterek her kesimden vatandaşa, 
paydaşlarımıza ve yöneticilerimize yönelik 
eğitimler planlıyoruz. 
Türkiye çapında Bütünleşik Risk ve Afet 
Yönetimi Sistemi’nin oturması da öncelikli 
planlarımız arasında. Bu plan dahilinde ilk 
hedefimiz Ulusal Afet Müdahale Planı’nı 
tamamlamak. Ayrıca kesintisiz haberleşme 
ve iletişim altyapısını oluşturmaktan, 
afetlerde haber alma ve tepki verme 
sürelerini iyileştirmeye kadar bir çok konuda 
projeler geliştirmeye devam ediyoruz. 
İyileştirme faaliyetlerimizle ilgili de kendimize 
hedefler koyduk. Örneğin, hak sahipliği 
ve borçlandırma çalışmalarında süreleri 
kısaltmak için çalışmalarımız sürüyor. Aynı 
şekilde barınma ihtiyacının karşılanması 
sırasındaki süreleri de minimize etmeyi 
hedefliyoruz. 

Tüm gayretimiz örnek projeler geliştirerek, 
ülkemizde olduğu kadar, uluslararası alanda 
da etkili ve öncü olmaktır.



benimle
kim oynayacak?..
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23 Ekim 2011 Saat 13:41…
Van  ve çevresi 7.2 büyüklüğünde bir 
deprem ile sarsıldı. Fakat sarsılan sadece 
Van ve çevresi değil, tüm Türkiye oldu. 
Yürekler Van için attı, yardım elleri Van için 
uzandı, arama-kurtarma çalışmalarında 
duyulabilecek tek bir ses, alınabilecek tek 
bir nefes için yüzlerce ekip, binlerce insan 
Van’a koştu, Van’daki depremzedelere umut 
oldu…



dosya konusu

Her şeye rağmen depremden kısa bir süre 
sonra Van Vali Yardımcımız Atay USLU 
şöyle diyor:
“Deprem, bize birkaç şey öğretti. Bunlardan 
bir tanesi, biz depremden önce Van’ın 
nüfusunu 1 milyon zannediyorduk; 
depremden sonra gördük ki Van’ın nüfusu 
74 milyonmuş. Biz, evimizi Van’da bilirdik; 
İstanbul’da ve Türkiye’nin her köşesinde 
binlerce evimiz olduğunu öğrendik. Biz, Van’ı 
uzak bilirdik; ama herkesin Van’a çok yakın 
olduğunu öğrendik.”
Hepimiz Türkiye’nin kamu kurumlarıyla, 
sivil toplum örgütleriyle, belediyeleriyle, 
özel sektörüyle ve halkıyla Van’a sevgi olup 
yağdığını gördük. 
…
23 Ekim 2011 günü meydana gelen 
Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 
2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli 
deprem; Van ve ilçelerinde çok kuvvetli bir 
şekilde hissedilerek yıkıcı hasar yarattı ve çok 
sayıda can kaybına yol açtı.

Geniş bir alanda hissedilen bu iki depremin 
ardından Başbakan Yardımcımız Beşir 
ATALAY’ın başkanlığında; Başbakanlık 
Müsteşarı Efkan ALA, Başkanlığımız AFAD, 

Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri 
ve Kızılay temsilcilerinin katılımı ile bir 
koordinasyon toplantısı yapılarak, genel 
bir değerlendirmede bulunuldu ve heyet, 
beraberindeki arama-kurtarma, ilk yardım ve 
sağlık personeli ile derhal Van’a gitti.

İlk bir kaç saat içinde 500’den fazla arama-
kurtarma, sağlık ve Kızılay personeli, araç ve 
ekipmanlarıyla birlikte bölgeye ulaşarak en 
hızlı şekilde arama-kurtarma faaliyetlerine 
başladı. Eş zamanlı olarak, diğer illerde 
bulunan ekipler, ekipman ve araçlarıyla; 
gerek TSK, gerekse THY’ye ait kargo ve yolcu 
uçakları ile süratle Van’a ulaştırıldı.

7 gün 24 saat esasına göre çalışan 
Başkanlığımızın aktif çalışmalarıyla ulusal 
boyutta etkin ve başarılı bir koordinasyon 
sağlanırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Merkezi ile de yerel düzeyde çalışmalar 
başladı. 

Başkanlığımız personelinden oluşan 20 
kişilik teknik bir ekip de ilk depremin 
ardından ivedilikle bölgeye intikal etti.

2 büyük deprem,
37 atom bombasına eşit enerji,
11 binden fazla artçı şok,
Hiç durmadan sallanan bir şehir…
Kayıplarımız,
Yaralılarımız,
Ve onca zor zaman…
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vatandaşımıza 3 öğün sıcak yemek 
dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca 115 bin 
tonun üzerinde kömür dağıtımı 
yapılmıştır.

• Kamu hizmetlerinin yürütülmesi 
ve afetzede vatandaşlarımıza 
psikososyal destek verilmesi için 30 
adet sahra çadırı gönderilmiştir.

• Van Valiliği'ne acil ihtiyaçların 
karşılanması için gönderilen acil 
yardım ödeneği toplam 415 milyon 
TL'ye ulaşmıştır.

• Toplam  35.976 depremzede 
vatandaşımız deprem bölgesinden 
nakledilerek kamu tesislerine 
yerleştirilmiştir. Bu sayı kendi 
imkanları ile başka şehirlere giden 
vatandaşlarımızla birlikte 50 bini 
aşmaktadır. 

• Hayırsever milletimizin talepleri 
ve Başbakanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN'ın talimatlarıyla açılan 
yardım kampanyaları kapsamında 
Başkanlığımız nezdinde açılan 
hesaplarda; 224 milyon 72 bin TL 
nakdi yardım toplanmıştır.

• Bugüne kadar Van'a gönderilen acil 
yardım ödenekleri, diğer bakanlık, 
kamu kurum ve kuruluşları ile 
STK’ların harcamaları ve kalıcı 
konutlar için TOKİ’ye şu ana kadar 
aktarılan tutar dahil olmak üzere, 
bölgeye gönderilen insani yardım 
malzemelerinin toplam maliyeti 3,6 
milyar TL'yi geçmiştir.

• 23 Ekim 2011 tarihinde gerçekleşen 
depremin ardından ilk 24 saatte 2 
binin üzerinde arama-kurtarma, 
sağlık ve Kızılay personeli bölgedeki 
çalışmalara katılmıştır.

• Gerçekleşen iki deprem sonrası 48 
il ve 39 kurumdan arama kurtarma, 
sağlık ve ilk yardım personeli 
ile ekipmanları ve insani yardım 
malzemeleri; 73 Türk Hava Yolları, 
76 askeri ve 20 adet özel kargo 
uçağı olmak üzere toplam 169 adet 
uçak ve araçlarla hava ve karadan 
bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca THY 
tarifeli uçakları ile bölgeye 251 
sefer sonucu arama ve kurtarma 
ekip, ekipmanı ve çeşitli personel 
gönderilmiştir.

• Bölgeye toplam 5.267 arama-
kurtarma, 2.976 sağlık personeli, 
34 arama köpeği, 732 iş makinesi 
ve araç, 18’i hava ambulansı olmak 
üzere 201 ambulans, 11 seyyar 
hastane, 146 jeneratör, 79 projektör, 
151 wc-duş konteyneri, 76.802 
çadır (29.222’si yurtdışı), 200 çadır 
brandası, 259 genel maksat çadırı, 
425 prefabrik ev (250’si yurtdışı), 
29.486 yaşam konteyneri (AFAD 
20.062, TOKİ 6.000, KIZILAY 2.000, 
bağış 1.424), 3.794 Mevlana evi, 
336.089 battaniye (95.490’ı yurtdışı), 
2.007 yatak, 1.940 yorgan, 37 seyyar 
mutfak, 3.149 mutfak seti, 27.573 
katalitik soba/ısıtıcı (684'ü yurtdışı), 
7.192 uyku tulumu, 1.536 kampet 
ve 1 mobil fırın gönderilmiştir.

• Konteynerkentlere geçene kadar 
toplam 350 bin depremzede 
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dosya konusu
23 Ekim 2011 günü akşam saatlerinde 
Başbakanımız ile birlikte; İçişleri Bakanı İdris 
Naim ŞAHİN, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan BAYRAKTAR, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM ve 
Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER bölgeyi 
ziyaret ettiler. Yine, 9 Kasım 2011 günü 
gerçekleşen Van-Edremit depreminin 
hemen ardından Başbakan Yardımcımız 
Beşir ATALAY ve beraberindeki heyet 
bölgeye intikal ederek, incelemelerde 
bulundu.

12 Kasım 2011 günü de Başbakanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN ile Başbakan 
Yardımcısı Bekir BOZDAĞ, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ, Milli Eğitim 
Bakanı Ömer DİNÇER, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER 
ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali YILDIRIM Van'a giderek deprem 
bölgesinde incelemelerde bulundular. 

Yaşanan depremlerin ardından devlet, sivil 
toplum örgütleri ve vatandaşlarımız tüm 
imkânlarıyla seferber oldu. Başta Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz olmak üzere bütün kamu 
kurum kuruluşlarımız, Kızılay ve diğer sivil 
toplum kuruluşlarımız tek yürek olarak hızlı 
bir şekilde deprem bölgesine adeta çıkarma 
yapmıştır. Ayrıca arama-kurtarma, geçici 
barınma, enkaz kaldırma, sağlık, psikososyal 
destek çalışmalarının kesintisiz olarak 
yürütülmesi amacıyla, ilgili bakanlıkların afet 
ve acil durum merkezleri ikinci bir bildirime 
kadar 7 gün 24 saat çalışma esasına göre 
faaliyete geçirilmiştir.

İlk andan itibaren yürütülen hızlı, etkin ve 
başarılı müdahale faaliyetlerimiz; Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri dahil olmak 
üzere, AB yetkilileri ve çok sayıda ülke 
yönetiminden övgü topladı.  

Van ve Erciş'te bulunan                                         
30 bin konteynerde 175 
bin vatandaşımız ikamet etti.                                   
Bu sayı 50 şehir merkezimizin                                                             
nüfusundan daha fazla.
Deprem konutlarının hepsinin                                                                                    
tamamlanması ile deprem                                  
sonrası Van'a yapılan yatırım miktarı                       
5.5 milyar TL'yi bulmaktadır.
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İki büyük depremle sarsılan Medeniyetler Beşiği Güzel Van 
İlimizde,AFAD’ın koordinasyonunda;  tüm bakanlık, kamu kurum 
ve kuruluşlarımızca ilk andan itibaren başlatılan çalışmalar aralıksız 
olarak devam etti.

Bir bütün olarak; Devlet, STK, özel sektör ve vatandaşlarımız afet 
anında yapılması gerekli olan tüm eylemleri büyük bir koordinasyon, 
işbirliği ve dayanışma ruhu ile yerine getirdi.

Depremle birlikte; bakanlık, kurum ve kuruluşlarımız ile 
gönüllülerimiz üzerlerine düşen görevleri hakkıyla ifa etti ve 
ellerinden gelen yardımın azamisini ortaya koydu.

Sahada görev yapan tüm kurum ve kuruluşlarımız  ile her kesimden 
insanımız; sadece resmi bir görev anlayışı ile değil, milletimizin 
dayanışma ve yardımlaşma geleneğinin verdiği motivasyon ve ruhla 
üstün gayret gösterdi.

Milletimiz de büyük bir yardımlaşma ve dayanışma örneği 
göstererek Van’a yardıma koştu, tüm Türkiye, Van ve Vanlı 
kardeşlerimiz için seferber oldu.

Gerek yatırım, gerekse hizmet sektöründe çalışmalar yürüten 
tüm kurumlarımızın katkılarıyla güzel şehrimiz Van, depremin 
etkilerinden hızla sıyrıldı ve her yönüyle eskisinden çok daha güzel 
bir çehreye kavuştu.

İlgili kurum ve kuruluşlarımızın seferberliğinde, depremzede 
vatandaşlarımızı en kısa sürede kalıcı konutlarına yerleştirmek, 
iktisadi anlamda olumsuz etkilenen Van’da ticari hayatı yeniden 
canlandıracak hamleleri ivedilikle atmak, yıkılan, zarar gören 
işyerlerinin ve ticaret merkezlerinin inşasını bir an önce  
tamamlamak, ekonomik anlamda sıkıntıya düşen çiftçimizi, 
esnafımızı kredilendirmek, kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda 
örnek teşkil edecek bir Van’ı tekrar ayağa kaldırmak gibi başlıca 
hedeflerimizi birer birer gerçekleştirdik.

Hükümetimizin destekleri ve                                    
Van Valiliği - AFAD - TOKİ işbirliği ile depremin 
39. gününde, Van'da 10.443, Erciş'te 4.880 
olmak üzere 15.323 konutun temeli atılmıştır. 
10 ay gibi kısa bir sürede de depremzede 
vatandaşlarımıza deprem konutları teslim edildi.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ BAŞARDIK…
1 YIL İÇİNDE VAN’I 
AYAĞA KALDIRDIK…. 
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Van Merkez
Bakraçlı Köyü
Depremin İlk Günleri 

Van Erciş
Bayramlı Köyü
Hindileri Besleyen Çocuklar 

objektifimizden

çocuk 
olmak...

Van' da
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Van Erciş
Alkanat Konteynerkenti 

Van Merkez
Mollakasım Köyü
Deprem Sonrası - Çoban Çocuk



Van Erciş
Alkanat Konteynerkenti
Çocuk Parkında Çocuklar

Van Merkez
Kevenli Konteynerkenti
Ders Zilini Bekleyen Çocuklar

Van Erciş
Kışla Konteynerkenti

Alpaslan İlköğretim Okulu Öğrencileri
Okuldan Dönerken
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objektifimizden



Van Merkez
Kevenli Konteynerkenti

Abisini Bekleyen Şilvan

Van Merkez
75. Yıl Çadırkenti
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kreşi Çocukları
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Hak sahipliği büroları, afet konutlarında hak 
sahibi olanların tespiti için Van İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesi içerisinde 
AFAD Başkanlığı tarafından kurulan 
konteynerlerde faaliyet göstermiştir. Hak 
sahipliği ve borçlandırma hakkında hukuki 
ve pratik bilgiler sunan bürolar, vatandaşlar 
tarafından yoğun ilgi görmüştür.

Yaşanan bu iki depremden hemen sonra 
afet veya acil durumlara bağlı ihtiyaç ve 
sıkıntıların afetzedeler tarafından yetkililere 
daha hızlı ve kolay iletilmesi ve sorunların 
zamanında çözümü amacıyla Alo AFAD 
AFAD Başkanlığı tarafından 122 acil yardım 
çağrı numarası ile hayata geçirildi. Bu hat ile, 
7 gün 24 saat afete yönelik acil yardım, bilgi 
ve destek hizmetleri veriliyor.

Van ve Erciş depremlerinin hemen ardından 
Van ilindeki afete müdahale çalışmalarını 
daha etkin hale getirmek  için düşünülen 
bu uygulama, şu an 50 ilimizde mevcut ve 
tüm yurtta yaygınlaştırılması için çalışmalar 
sürüyor. 

HAK SAHİPLİĞİ BÜROLARI 

ALO AFAD  

il afet ve acil durum 
müdürlüğü

Van
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1999 Marmara Depremleri'nin ardından 
afete müdahale alanındaki eksikliklerin 
giderilmesi için atılan ilk adımlardan biri 
de; afetlerde, savaşlarda, önemli kaza 
ve yangınlarda arama, kurtarma ve acil 
yardım hizmetleri yapmak üzere çalışan 
sivil savunma arama kurtarma birliklerinin 
sayılarının arttırılması oldu. Bu sebeplerden 
dolayı, coğrafi konumu, ulaşım imkânları 
ve afetselliği dikkate alınarak kurulan Van 
Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü de Van, 
Hakkâri, Siirt, Ağrı, Bitlis ve Muş illerinin 
oluşturduğu sorumluluk sahası içinde 120 
personel ve çağdaş araç gereçlerle hizmet 
vermeye başladı. 

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yer 
aldığı 54 dönüm arazi üzerinde, hizmet 
binası, ısı merkezi, kademe, depo, K–9 eğitim 
merkezi, konteyner alanı, havuz, tatbikat ve 
eğitim alanı, 21 dairelik lojman, helikopter 
pisti ile hizmet vermektedir.  Ayrıca 
Müdürlük bünyesinde 38 kişilik KBRN Ekibi, 
28 kişilik dağcı ekibi, 5 kişilik dalgıç ekibi ve 2 
K-9 köpek eğitmeni bulunmaktadır.

2009 yılı itibariyle 4 şube müdürlüğü ve 
birlik müdürlüğü ile hizmet veren Van İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, depremden 
sonra, Hasar Tespit Büroları, Yer Seçimi 
Büroları, Hak Sahipliği ve Borçlandırma 
Biriminin çalışmaları için yerleşkesinde 
uygun ortamlar hazırlayarak tüm iş ve 
işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesini 
sağlamaktadır.
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Van ve Erciş depremleri afete her an hazırlıklı olmanın gerekliliğini ve 
afet zararlarını azaltmanın en iyi yolunun bilinçlendirme olduğunu 
Van’a bir kez daha hatırlattı.

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü de, depremden önce 
afetzedeleri bilinçlendirmek amacıyla verdiği eğitimlere 
depremden sonra hız vererek; özellikle ortaöğretim düzeyindeki 
okullarda ve eğitim talep eden kamu kurumlarında programlı 
olarak bilinçlendirme çalışmalarına devam etmektedir. Eğitimler 
verilirken, yakın zamanda yaşanan deprem ve kayıplara bağlı olarak 
gelişebilecek hassasiyetlere karşı duyarlı olunmaktadır.

Gelecek nesillere depremin ne denli büyük acılara sebep 
olabileceğini göstermek; Van depreminin yaşanan ne ilk ne de 
son deprem olduğunu hatırlatmak amacı ile Van Valiliği tarafından 
deprem müzesi açma çalışmaları başlatıldı. 

Depremde zarar görmüş bir binada tadilat yapılarak oluşturulan, 
deprem sonrasında görevli ekiplerce yıkılan bina enkazlarından 
toplanan eşyaların ve çekilen fotoğrafların sergileneceği müze ile 
afetin hafızalarda canlı tutulması ve afete her an hazır olunması 
mesajının verilmesi amaçlanıyor.

AFETE YÖNELİK BİLİNÇLENDİRME 

DEPREM MÜZESİ





koyabilecek şekilde geliştirilmesi ve 
güçlendirilmesidir. Bunun için tüm ülkeler 
çok paydaşlı ulusal platformlar kurmaları ve 
geliştirilmeleri yönünde teşvik edilmektedir. 
Ayrıca afet yönetimi döngüsünün herhangi 
bir aşamasında görev ve sorumluluğu olan 
kuruluşlar ile ülkenin kalkınma, dış politika 
ve insani yardım konularında görev alan 
kurumların bu oluşum içinde yer almasının 
gerekliliği vurgulanmakta ve bunun yanında 
akademik kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, 
özel sektör ve medyanın da katılımcılar 
arasında bulunmaları önerilmektedir.

HFA, Ulusal Platformu; afet risklerinin 
azaltılması stratejisini kalkınma politika ve 
programlarına entegre eden bir oluşum 
olarak tanımlamaktadır. Bu yaklaşıma göre 
birincil olarak yapılması gereken iş, kapsamlı 
bir risk azaltma sisteminin kurulması ve 
geliştirilmesidir. 

2011 yılı itibariyle 77 ülke ulusal 
platformlarını kurmuş olup, çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu ülkelerin bazıları, 
1990-1999 yılları arasındaki BM-IDNDR 
sürecinde kurdukları Afet Yönetimi Ulusal 
IDNDR Komitelerini geliştirerek, afet 
yönetim yapısı ve uygulamaları yanında 
risk azaltma kavramını da öne çıkartarak 
yeniden düzenlemiş ve Ulusal Platforma 

tanıtım

Türkiye
Afet zararlarının azaltılması konusu BM 
öncülüğünde ilan edilen ve 1990-1999 yılları 
arasında uygulanan IDNDR (Uluslararası 
Afet Zararlarını Azaltma On Yılı) sürecinde 
benimsenmiş, o yıllarda uygulamaya 
konmuş ve uluslararası alanda toplumları 
doğal afetlerin zararlarının en aza indirgeme 
anlamında işbirliğine özel önem vermeye 
davet etmiştir. Bu on yılın hedefi, uluslararası 
birleşik çabalarla özellikle az gelişmiş 
ülkelerdeki can ve mal kayıplarının ve 
sosyo-ekonomik kayıpların azaltılması 
olmuştur. Belirlenen amaç ise doğal afetler 
konusunda ülkelerin kapasitelerini artırmak, 
erken uyarı sistemleri ve afete dayanıklı 
yapılar yapmak, mevcut bilgi birikimini ve 
teknolojiyi kullanarak, ülkelerin ekonomik ve 
sosyal durumlarını da göz önüne alarak bir 
strateji oluşturmak, bilimsel ve mühendislik 
çalışmaları yapmak, bunları paylaşmak, 
hazırlık-zarar azaltma-önlem alma 
olanaklarını geliştirmek ve eğitim-öğretimi 
teşvik etmektir. 

Ulusal Platform, çok paydaşlı bir mekanizma 
olarak afet risklerinin azaltılması çalışmalarını 
bütünsel yaklaşımla destekleyen bir 
oluşumdur. IDNDR süreci sonunda 
birçok ülke ulusal platformlarını kurmuş 
olsa da, zamanla bunlar dağılmış veya 
etkinliklerini kaybetmiştir. Bu nedenle 
birçok BM dokümanında, genel kurul 
kararında ve raporlarında hükümetler, ulusal 
platformlarını tekrar oluşturmaya davet 
edilmişlerdir. 

İşin özünde bir kalkınma konusu olarak 
değerlendirilmesi gereken afet risklerinin 
azaltılmasında başarılı olabilmek için; politik 
ve yasal kararlılık, toplumsal anlayış, bilimsel 
bilgi birikimi, özenle hazırlanmış kalkınma 
planları, sorumluların güçlendirilmesi, insan 
odaklı erken uyarı sistemleri ve etkili hazırlık 
ve müdahale mekanizmalarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Afet risklerini azaltmada 
kullanılacak çok paydaşlı bir ulusal platform, 
risk azaltma çalışmalarının kalkınma plan 
ve programlarına entegrasyonu için 
gerekli olan bilgi, yetenek ve kaynakların 
sağlanmasında ve harekete geçirilmesinde 
yardımcı olacaktır. 

2005 yılında Japonya’nın Kobe kentinde 
yapılan BM üye ülkeleri toplantısında alınan 
ve 168 ülke tarafından benimsenen Hyogo 
Çerçeve Eylem Planı (HFA), 2005-2015 
yılları arasında risk azaltma konusunda 
hükümetlere rehberlik edecek bir kılavuzdur.

HFA’nın 3 stratejik hedefinden biri, 
kurumların kapasitelerinin afetlere karşı 

azaltılması
platformu

afet
risklerinin

Ömer Murat YAVAŞ
Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı
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dönüştürmüşlerdir. Bunların dışında çok az ülke, 
BM-ISDR ve BM Kalkınma Programı (UNDP) 
Krizlerin Önlenmesi ve İyileştirme Bürosu 
tarafından yayınlanan rehber kitapçık ışığında 
yeni oluşumlar kurmuşlardır. 

Ülkemizde Ulusal Platform Çalışmaları

Türkiye’de ulusal bir platform kurma çalışmaları 
2008 yılında o dönemdeki tüm afete ilişkin 
ana aktörlerin katılımı ile başlamıştır. 2009 
yılında 5902 sayılı kanun kapsamında kurulan 
Başkanlığımız AFAD tarafından çalışmalar 
devralınmıştır. 

AFAD, Ulusal Platformun kurulmasına ilişkin 
çalışmaları 2011 yılı içinde tamamlamış ve 
Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu, 
Bakanlar Kurulu Kararı ile 12.02.2011 tarihinde 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu, 
afet ve acil durumlara ilişkin olarak ülke 
düzeyinde tehlikelerin önlenmesi, toplumun 
afetlere duyarlılığının artırılması, risk azaltma 
çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, risk 
azaltmanın her düzeyde plan, politika ve 
programlara entegrasyonu amacıyla, ihtiyaçların 
belirlenmesine, uygulamaların izlenmesine 
ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak ve 
öneriler sunmak üzere oluşturulmuştur.

Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması 
Platformunun Yapısı ve Görevleri

Ulusal Platform, afet ve acil durumlara ilişkin 
tüm sektörlerin yer aldığı bir koordinasyon ve 
danışma mekanizmasıdır. Platform üyeleri; kamu 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve 
meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, 
özel sektör, medya ve ulusal derneklerden 
oluşmaktadır.

Platformun AFAD Başkanı Başkanlığında ve 6 
platform üyesi birimden oluşan bir Yürütme 
Kurulu mevcut olup, sekretaryasını AFAD 
Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı, 
Risk Belirleme ve Strateji Grup Başkanlığı 
yürütmektedir.

Platform yılda en az bir kere olmak üzere 
AFAD’ın çağrısı ile toplanacaktır. Platform, 
afet risklerini azaltma konusunda ülkemiz 
önceliklerine göre çalışma grupları oluşturacak, 
Yürütme Kurulu’nun onayını alan çalışma 
grubu raporları, Platform’un görüş ve onayına 
sunulacaktır. Platform tarafından uygun 
görülecek olan raporlar, AFAD’a öneri olarak 
sunulacaktır. AFAD, Platform tarafından önerilen 

görüş ve Z raporu sonuçlarını, afet risklerini 
azaltma çalışmalarında değerlendirerek, 
uygulamaya geçirilmesini sağlayacaktır.

Afet risklerinin azaltılması konusundaki 
görüşlerin kamuoyuna sunulmasını 
sağlamak, toplumun afetlere karşı 
duyarlılığını arttırmak, afet risk azaltma 
çalışmalarının sürekli olması için işbirliği 
ve koordinasyonu sağlamak, afet riskinin 
azaltılmasının her düzeyde kalkınma plan, 
politika ve programlarına entegrasyonunu 
sağlamak amacıyla oluşturulan Türkiye Afet 
Risklerinin Azaltılması Platformu aşağıdaki 
görevleri yürütecektir;

(a) Her alanda afet risklerinin azaltılması 
konusundaki ihtiyaçların belirlenmesine, 
öneriler sunulmasına, çalışmaların 
takvimlendirilmesine, uygulamaların 
izlenmesine ve değerlendirilmesine 
katkıda bulunmak, bu çalışmaları 
uluslararası alanda tanıtmak,

(b) Afet tehlike ve risklerinin azaltılması 
alanında çalışan paydaşlar arasında 
daha etkin ve bütünleşik çalışmaların 
gerçekleşmesi ve kaynakların akılcı 
kullanımının sağlanmasında destek 
olmak,

(c) Kalkınma politika ve planlarına afet 
risklerinin azaltılması hedefinin dahil 
edilmesinde, tehlike ve risk azaltma 
çalışmalarının tanımlanmasında, 
uygulanmasında, izlenmesinde ve 
önceliklerin belirlenmesinde bir danışma 
ve uzlaşma mekanizması işlevine 
sahip olmak, ilgili kurum ve kuruluşları 
yönlendirmek,
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(ç) Afet risklerinin azaltılması amacıyla doğal 
ve insan kaynaklı tehlikelere yönelik 
temel bilgilerin ve verilerin sağlanmasına 
yardımcı olmak,

(d) Afet risklerinin azaltılması için politikalar 
ve stratejiler üretilmesine ve var olanların 
geliştirilmesine destek vermek,

(e) Afet risklerinin azaltılması alanındaki 
gelişmelerin, karşılaşılan zorlukların, 
önceliklerin belirlenmesine yardımcı 
olmak,

(f ) Risk azaltma çalışmalarının Hyogo 
Çerçeve Planı’na uygunluğunu 
belirlemek, plana uygun çalışmaların 
izlenmesini sağlamak, bunları izlemek ve 
rapor etmek,

(g) Etkilenebilirlikleri yüksek toplulukların 
zarar görebilirliğini azaltacak projelerin 
hazırlanması için platform üyeleri 
arasında eşgüdüm sağlamak,

(ğ) Toplumun afet bilincini yükseltmeye 
yönelik çalışmaları desteklemek,

(h) Afet risklerinin azaltılması sürecinde 
çıkarılan dersleri, elde edilen deneyimleri 
belgelemek ve sonuçlarını ulusal ve 
uluslararası alanda paylaşmak,

(ı) Kurum ve kuruluşların ulusal ve uluslar 
arası temaslar yolu ile afet zararlarını 
azaltma ile ilgili edindikleri bilgi, birikim 
ve tecrübeleri, diğer kurum ve kuruluşlar 
ile paylaşmalarını sağlayacak bir sistemin 
oluşturulmasına öncülük etmek,

(i) Afet risk azaltma konusunda merkezi 
ve yerel yönetimlerde eş veya benzer 
yapıların geliştirilmesinin sağlanması 
konusunda destek vermektir.



2011 yılı Nisan ayı içerisinde Suriye’de başlayan iç karışıklıklar 
nedeniyle, nüfus hareketlerine yönelik olarak bugüne kadar 
ülkemize gelen yaklaşık 140 bin Suriye vatandaşı için, Başkanlığımız 
tarafından 7 ilimizde kurulan kamplarda bir yılı aşkın süredir, her 
türlü insani yardım ihtiyacı karşılanıyor.

Mayıs – Haziran 2011 tarihinden itibaren, Hatay İli Yayladağı, Altınözü 
ve Reyhanlı ilçelerine gelen ve “geçici kabulleri” yapılan Suriye 
vatandaşları,  ilk etapta buralarda kurulan çadırkentlere yerleştirildi. 

Başkanlığımızın finansal desteği ve organizasyonu ile Hatay'da 
5, Gaziantep'te 3, Şanlıurfa'da 2, Kahramanmaraş, Osmaniye ve 
Adıyaman'da 1'er çadırkent, Kilis'te 1 konteynerkent kuruldu.

Gerek çadırkentlerimizin gerekse konteynerkentimizin kuruluş ve 
altyapı çalışmaları Türk Kızılayı ve TOKİ’nin desteğiyle kısa sürede 
tamamlandı.

Kurulan konteynerkent ve çadırkentlerde tüm koordinasyon; ulusal 
ve uluslararası her türlü afet ve acil durumda olduğu gibi, Suriye’den 
gelen misafirlerle ilgili olarak da sorumlu kurum olan Başkanlığımız 
tarafından gerçekleştiriliyor.
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Başkanlığımızın yönlendirmesiyle; çadırkentlerde ve 
konteynerkentte barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, 
eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme, bankacılık ve diğer 
hizmetler veriliyor.

Kamplarımızda; okul, cami, ticaret, polis ve sağlık merkezi, basın 
brifing birimi, çocuk oyun alanları, televizyon izleme üniteleri, 
su deposu, arıtma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donatılar da 
bulunuyor.

Barınma merkezlerinde her türlü altyapı hizmetleri sağlanmış olup, 
başta sağlık olmak üzere güvenlik, temizlik, beslenme vb. tüm 
faaliyetler eksiksiz yerine getirilmektedir.

Eğitim konusunda da gerekli her türlü çalışmanın yapıldığı barınma 
merkezlerinde okul çağındaki Suriyeli gençler ve çocuklara 
yönelik eğitim ve öğretim devam etmektedir. Hatay’da 805, Kilis’te 
2.690, Gaziantep’te 416 ve Şanlıurfa’da da 600 Suriyeli çocuk ve 
genç eğitim ve öğretim almaktadırlar. Barınma merkezlerinde 
ayrıca mesleki eğitim anlamında kuaförlük, biçki-dikiş kursları 
faaliyete geçirilmiş olup, Suriye vatandaşları bu kurslardan 
faydalanabilmektedir. 

Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN, Başbakan Yardımcımız Beşir 
ATALAY ve Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi 
ANNAN başta olmak üzere, yerli ve yabancı çok sayıda üst düzey 
yönetici de incelemelerde bulunmak üzere barınma merkezlerimizi 
ziyaret etti.

BARINMA MERKEZLERİMİZ
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*08.10.2012 TARİHİ İTİBARİYLE

ÜLKEMİZE GELEN TOPLAM SURİYELİ SAYISI       139.161

ÜLKESİNE DÖNEN TOPLAM SURİYELİ SAYISI 40.944

ÜLKEMİZDE BULUNAN SURİYELİ SAYISI  98.217
(HASTA – YARALI VE REFAKATÇİLERİ DAHİL)

BARINMA MERKEZLERİNDEKİ SURİYELİ SAYISI

YAPIMI DEVAM EDEN KAMPLARIN KAPASİTELERİ

*08.10.2012 TARİHİ İTİBARİYLE

HATAY     2.812 ÇADIR 12.048
(ALTINÖZÜ 1-2,  YAYLADAĞI 1-2, APAYDIN)

GAZİANTEP   3.154 ÇADIR 16.072
(İSLAHİYE, KARKAMIŞİ, NİZİP)

KİLİS                  2.053 KONTEYNER 13.148
(ÖNCÜPINAR)

ŞANLIURFA   6.677 ÇADIR 31.404
(CEYLANPINAR, AKÇAKALE) 

KAHRAMANMARAŞ  2.300 ÇADIR 13.247
(MERKEZ)

OSMANİYE   2.023 ÇADIR 8.128
(CEVDEDİYE)

ADIYAMAN   2.000 ÇADIR 3.483
(MERKEZ) 

GAZİANTEP - NİZİP 2    (1.000 KONTEYNER) 5.000 KİŞİ

ŞANLIURFA - AKÇAKALE 2 (2.200 ÇADIR)       11.000 KİŞİ





afad eğitim

o Deprem Bilgi Altyapısına Yönelik Araştırmalar Çalışma 
Komisyonu

o Deprem Tehlike Analizleri ve Haritaları  Çalışma 
Komisyonu

o Deprem Sakınım Planları (Senaryo-Risk Analizleri)  
Çalışma Komisyonu

o Deprem Güvenli Yerleşme ve Yapılaşma  Çalışma 
Komisyonu

o Eğitim ve Halkın Bilinçlendirilmesi  Çalışma Komisyonu

o Tarih ve Kültür Mirasının Depremden Korunması Çalışma 
Komisyonu

o Mevzuat Geliştirme ve Finansal Düzenlemeler Çalışma 
Komisyonu

o Kriz Yönetimi Çalışma Komisyonu

Özellikle 1999 yılında Marmara Bölgesi’nde ve Düzce’de meydana 
gelen büyük depremler sonrası, deprem sorunlarına yönelik birçok 
etkinlik düzenlenmiş, çok sayıda raporlar hazırlanmıştır. Sayıları 
yüzlere varan bu belge ve raporlarda, ülkemizin bu alanda bir 
yol haritasının bulunmaması ifade edilmiştir. Başbakanlık AFAD 
Başkanlığı, kuruluşunun hemen ardından bu eksikliği giderme 
konusunda hızla adım atmıştır. Başkanlığımız, bünyesinde kendisine 
depremlerle ilgili konularda yardımcı olmak üzere kurulmuş olan 
Deprem Danışma Kurulu ile ulusal ölçekte bir “Deprem Stratejisi ve 
Eylem Planı” çalışmalarına başlamıştır.
 
AFAD Başkanı başkanlığında; bu alanda görevli beş bakanlık ve 
kamu kuruluşunun üst düzey yetkilisi, beş akademisyen ve üç sivil 
toplum temsilcisinden oluşan Deprem Danışma Kurulu, 2010 yılı 
Mart ayı içerisinde “Deprem Stratejisi Geliştirme Çalışması” sürecini 
başlatmıştır.

Planın hazırlık aşamasında, DDK üyelerinin yanı sıra, bu üyelerce 
davet edilmiş uzmanların da katılımıyla aşağıda belirtilen 8 çalışma 
komisyonu oluşturulmuştur; 
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Bu  başlıkların koordinatörlükleri Deprem Danışma Kurulu Üyeleri 
tarafından icra edilmiş olup çalışmalarda 71 akademisyen, uzman, 
sivil toplum temsilcisi görev almış ve komisyonun görüşlerinden 
ve hazırladıkları raporlardan faydalanılmıştır. Bu çalışmada en 
önemli avantajlardan birisi de ülkemizin geçmiş yıllarda hazırladığı, 
deprem konusundaki rapor, belge, etkinlik raporu sayısının fazlalığı 
olmuştur. Bu kapsamda ülke içinden ve dışından 300’den fazla 
yayın, rapor, kitap, doküman ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve gerek 
komisyonlarda gerekse DDK toplantılarında tartışılmıştır.
 
18 Temmuz 2011 tarihinde düzenlenen, Sorumlu Kuruluşlar 
Toplantısı’nda plan taslağı 13 sorumlu kuruluşça ele alınmış ve 
yapılan  değerlendirmelerle bu dokümana son hali verilerek Afet ve 
Acil Durum Yüksek Kurulu'na sunulmuştur.
 
9 Ağustos 2011 günü Başbakan Yardımcımız Beşir ATALAY’ın 
başkanlığında toplanan ve 10 bakandan oluşan Yüksek Kurul, Ulusal 
Deprem Stratejisi ve Eylem Planı başlığı ile bu dokümanı küçük 
bazı değişikliklerle kabul etmiş ve uygulamaya geçilmesine karar 
vermiştir.  

Deprem riskini azaltmada ve depremle baş edebilmede hazırlıklı 
ve dirençli bir toplum yaratılması, bu amaca yönelik kurumsal 
alt yapının oluşturulması ve konuyla ilgili AR-GE faaliyetlerinin 
önceliklerinin belirlenmesi amacıyla ilk kez hazırlanan “Ulusal 
Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023” te ana amaç; ”depremlerin 
neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik 
zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme 
dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri 
oluşturmaktır.” Strateji belgesi 3 ana eksen, 7 hedef, 27 strateji ve 82 
eylemden oluşmakta olup, 13 sorumlu kuruluş strateji belgesinde 
tanımlanmıştır. Aşağıda stratejik planımızın içeriği özet halinde 
yayınlanmaktadır:

 SORUMLU KURULUŞLAR

• Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

• İçişleri Bakanlığı

• Kalkınma Bakanlığı

• Kültür ve Turizm Bakanlığı

• Milli Eğitim Bakanlığı

• Sağlık Bakanlığı

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

• Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı

• Hazine Müsteşarlığı
 
• Harita Genel Komutanlığı

• Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

UDSEP 2023’ ün ana amacı, "depremlerin neden olabilecekleri 
fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları 
önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, 
hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri oluşturmaktır.”

AFAD Başkanlığı bünyesinde yer alan Deprem Danışma Kurulu 
(DDK) tarafından depremden korunmak, deprem zararlarını 
azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler 
sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri 
belirlemek amacıyla 2010 yılı içerisinde “Deprem Stratejisi Geliştirme 
Çalışması” süreci başlatılmıştır.

41



DEPREMLERİ ÖĞRENMEK

HEDEF A.1: DEPREM BİLGİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİ A.1.1. Deprem bilgi altyapısı konusundaki AR-GE 
çalışmalarının koordinasyonu sağlanacak ve öncelikli AR-GE alanları 
belirlenerek desteklenecektir. (5 eylem mevcut olup, eylemlerin 
sorumlu kuruluşları: AFAD, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı -MTA-, 
HGK’dir.)

STRATEJİ A.1.2. Deprem bilgi bankası kurulacak ve işlevi sürekli 
kılınacaktır. (3 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşu 
AFAD’dır.)

STRATEJİ A.1.3. Deprem gözlem ağları geliştirilecektir. (2 eylem 
mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşu AFAD’dır.)

STRATEJİ A.1.4. Ulusal deprem ön hasar tahmini ve erken uyarı 
sistemi geliştirilecektir. (3 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu 
kuruluşu AFAD’dır.)

STRATEJİ A.1.5. Deprem etkinliği değerlendirilerek yönetimler ile 
kamu otoriteleri tek merkezden bilgilendirilecektir. (2 eylem mevcut 
olup, eylemlerin kuruluşu AFAD’dır.)

STRATEJİ A.1.6. Başta depremler olmak üzere tüm afetler öncesi 
ve sonrasında yaşanan bilgi kirliliğinin önlenmesi ve toplumun 
doğru olarak bilgilendirilmesi sağlanacaktır. (2 eylem mevcut olup, 
eylemlerin sorumlu kuruluşu AFAD’dır.)

STRATEJİ A.1.7. Tsunami erken uyarı sistemi kurulacak ve diğer 
ülkelerdeki sistemlerle uyumu sağlanacaktır. (4 eylem mevcut olup, 
eylemlerin sorumlu kuruluşları: Kandilli Rasathanesi, HGK, AFAD’dır.)

HEDEF A.2: DEPREM TEHLİKE ANALİZLERİ VE TEHLİKE 
HARİTALARININ GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİ A.2.1. Bölgesel ve yerel deprem tehlike haritaları için 
altlık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve tehlike haritaları 
hazırlanacaktır. (7 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşları: 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MTA, HGK, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, AFAD’dır.)

STRATEJİ A.2.2. Deprem risk analizleri ve deprem senaryolarının 
esasları belirlenecektir. (4 eylem mevcut olup, eylemlerin kuruluşu 
AFAD’dır.)

DEPREM GÜVENLİ YERLEŞME VE YAPILAŞMA

HEDEF B.1. DEPREM GÜVENLİ YERLEŞME VE DEPREME DAYANIKLI 
YAPILAŞMANIN SAĞLANMASI

STRATEJİ B.1.1. Planlama, çevre ve şehircilik çalışmalarında deprem 
tehlike ve risklerini esas alan yöntemlere önem ve öncelik verilecektir.
(2 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşları: Kalkınma 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’dır.)

STRATEJİ B.1.2. Türkiye'deki bina envanteri çıkarılacak ve mevcut 
yapılar hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak gruplandırılacaktır.
(5 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşları: Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, AFAD’dır.)

STRATEJİ B.1.3. Depreme dayanıklı binaların tasarım, malzeme ve 
standartlarını içeren çalışmalar desteklenecektir. (1 eylem mevcut 
olup, eylemin sorumlu kuruluşu AFAD’dır.)

STRATEJİ B.1.4. Mevcut deprem mühendisliği laboratuvarlarının 
daha etkin ve herkese açık şekilde hizmet verebilmesi için koordineli 
bir sistem kurulacaktır. (2 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu 
kuruluşu AFAD’dır.)

STRATEJİ B.1.5. Mevcut deprem yönetmeliği Eurocode da 
gözetilerek güncelleştirilecek ve geliştirilecektir. (1 eylem mevcut 
olup, eylemin sorumlu kuruluşu AFAD’dır.)

STRATEJİ B.1.6. Köprü, viyadük ve ulaşım sistemlerinin yanı sıra, 
hayati öneme sahip gömülü ve yüzeydeki dağıtım sistemleri (boru, 
doğal gaz hattı, elektrik, iletişim vb.) ile ilgili olarak Türkiye'deki 
inşaat teknolojisini ve uygulamalarını esas alan deprem güvenliğini 
belirleme ve yapıları güçlendirme yöntemleri geliştirilecek, standart 
hale getirilecek ve uygulaması sağlanacaktır. (4 eylem mevcut olup, 
eylemlerin sorumlu kuruluşları: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, AFAD’dır.)

STRATEJİ B.1.7. İnşaat sektöründe çalışan personelin hizmet içi 
eğitimi sağlanacaktır. (5 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu 
kuruluşları: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, YÖK, Hazine Müsteşarlığı, 
AFAD’dır.)

HEDEF B.2: TARİH VE KÜLTÜR MİRASININ DEPREMLERDEN 
KORUNMASI

STRATEJİ B.2.1. Tarihi yapıların deprem güvenliklerinin 
belirlenmesine ve güçlendirilmelerine yönelik teknik bilgilerin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. (5 eylem mevcut 
olup, eylemlerin sorumlu kuruluşu Kültür ve Turizm Bakanlığı’dır.)

DEPREMLERİN ETKİLERİYLE BAŞ EDEBİLMEK

HEDEF C.1: DEPREMLERE VE DİĞER AFETLERE İLİŞKİN EĞİTİM VE 
HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİ C.1.1. Afet ve acil durum yönetimi ile ilgilenen 
yöneticilerin ve karar vericilerin, fikir ve dil birliğine varması 
sağlanacaktır. (2 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşu 
AFAD’dır.)

STRATEJİ C.1.2. Uzman afet yöneticilerinin sayısının arttırılması ve 
afet yönetimi eğitiminin geliştirilmesi sağlanacaktır. (5 eylem mevcut 
olup, eylemlerin sorumlu kuruluşları: YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
AFAD’dır)

STRATEJİ C.1.3. Büyük depremlere maruz kalan illerde deprem 
müzelerinin kurulması sağlanacaktır. (1 eylem mevcut olup, eylemin 
sorumlu kuruluşu İçişleri Bakanlığı’dır.)

STRATEJİ C.1.4. Afet gönüllülük sistemi kurulacaktır. (3 eylem 
mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşu AFAD’dır.)

HEDEF C.2: DEPREM STRATEJİSİNİN BÜTÜNCÜL VE ETKİN 
BİR HALE GETİRİLMESİ İÇİN MEVZUAT DÜZENLEMELERİNİN 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

STRATEJİ C.2.1. Afetlerle ilgili yeni yasa tasarısı hazırlanırken 
depremle ilgili mevcut yasaların ve yönetmeliklerin etkin şekilde 
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kullanılması sağlanacaktır. (2 eylem mevcut olup, eylemlerin 
sorumlu kuruluşları: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD’dır.)

STRATEJİ C.2.2. Ulusal Afet Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması 
sağlanacaktır. (3 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşu 
AFAD’dır.)

STRATEJİ C.2.3. Riskli birey grupları için özel düzenleme yapılması 
sağlanacaktır. (1 eylem mevcut olup, eylemin sorumlu kuruluşu 
AFAD’dır.)

Strateji C.2.4. Zorunlu Deprem Sigortasının yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. (2 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşu 
Hazine Müsteşarlığı’dır.)

STRATEJİ C.2.5. Yeni bir finansman modelinin oluşturulması 
için çalışmaların yapılması sağlanacaktır. (4 eylem mevcut olup, 
eylemlerin sorumlu kuruluşu AFAD’dır.)

HEDEF C.3: DEPREMLERE VE DİĞER AFETLERE ZAMANINDA HIZLI 
VE ETKİLİ OLARAK MÜDAHALE EDİLEBİLMESİNİN SAĞLANMASI

STRATEJİ C.3.1. Afet sonrası müdahale sistemi geliştirilecektir. (2 
eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşu AFAD’dır.)

STRATEJİ C.3.2. Afetlerde sağlık organizasyonu güçlendirilecektir. 
(4 eylem mevcut olup, eylemlerin sorumlu kuruluşu Sağlık 
Bakanlığı’dır.)

STRATEJİ C.3.3. Hasar tespitlerinde bilgi paylaşımı ve işbirliği 
geliştirilecektir. (1 eylem mevcut olup, eylemin sorumlu kuruluşu 
AFAD’dır.)

01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren UDSEP 2023’ün tüm sorumlu 
kuruluşlarca benimsenmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla 2011 yılı 
Eylül ve Ekim aylarında AFAD Başkanlığı sorumlu kuruluşların üst 
düzey yöneticilerini ziyaret etmiş, sorumlu kuruluşların eylemlerini 
ne şekilde gerçekleştireceklerine ilişkin fikir alışverişi yapılmıştır. 
2012 yılı başı itibarıyla sorumlu kuruluşların göndermiş oldukları 
bilgi formlarına göre birçok kurumun UDSEP 2023 kapsamında 
faaliyetlere başladıkları anlaşılmaktadır. Sorumlu kuruluşlar arasında 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Harita Genel Komutanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı paydaşlarıyla eşgüdüm toplantıları 
gerçekleştirmişlerdir. 

UDSEP 2023 kapsamında en fazla eylemden sorumlu olan AFAD, 
kendi içinde bir görev ve sorumluluk paylaşımı gerçekleştirmiş, 
eylemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak ilgili daire başkanlıkları 
belirlenerek görevlendirilmiştir. Her daire gerçekleştirme dönemleri 
de göz önüne alınarak paydaşlarıyla toplantılar düzenleyerek 
çalışmalarına başlamaktadır. Ayrıca UDSEP 2023 kapsamındaki bazı 
eylemler projelendirilmiş ve çalışmalarına başlanılmıştır. 

İllerde UDSEP 2023 belgesinin tanıtım çalışmaları da AFAD 
tarafından hızla yürütülen faaliyetlerden birisi olup, 2012 Temmuz 
ayına kadar Hatay, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Gümüşhane, Sakarya 
illerinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. UDSEP 2023 belgesi 
yurtdışında RELEMR toplantısında da tanıtılmış, ayrıca Japonya’nın 
ulusal yazılı basın kuruluşu Asahi Shimbun gazetesi tarafından 
UDSEP 2023 konulu bir röportaj yapılmıştır. Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanarak basımı gerçekleştirilen UDSEP 2023 belgesi 3000’den 
fazla kurum, kuruluş, kişi ve Türkiye’de temsilcilikleri bulunan yabancı 
misyon temsilcilikleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası 
örgütlerin temsilciliklerine gönderilmiştir. 

AFAD Deprem Dairesi internet sayfası altında UDSEP 2023 ile ilgili bir 
bölüm oluşturulmuş olup bu konudaki tüm gelişmeler
http://www.deprem.gov.tr/sarbis/UDSEP/Default.aspx bağlantılı 
UDSEP internet sayfasından yayınlanmaktadır.  

UDSEP UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER

 UDSEP-2023' ÜN UYGULAMA DÖNEMİ İÇİNDE

• Kentsel dönüşüm sağlanacaktır,
• Bölgesel ve yerel deprem tehlike haritaları yapılacaktır,
• Yapı stoku çıkartılarak, bina kimlik sistemi geliştirilecektir,
• Kritik altyapı tesisleri güçlendirilecektir,
• Erken uyarı sistemi kurulacaktır,
• Tarihi ve kültürel miras depremlerden korunacaktır,
• Deprem gözlem ağları geliştirilerek, deprem bilgi bankası 

kurulacaktır,
• Afet terminoloji birliği sağlanacaktır,
• Ulusal Afet Yönetimi Strateji Belgesi çıkarılacaktır,
• Kırsal alanlarda risk azaltmaya yönelik çalışmalar 

yapılacaktır,
• Depremlerle ilgili bilgi kirliliği önlenecektir,
• Risk azaltma planları yapılacaktır,
• Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu binaları 

güçlendirilecektir,
• İlk ve orta öğretimde afet ve acil durum tabanlı üniteler 

eğitim programına alınacaktır,
• Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında afet 

yönetimine ilişkin programlar açılacaktır,
• Yetkin mühendislik uygulaması hayata geçirilecektir,
• İnşaat sektöründe çalışanlar sertifikalandırılacak ve 

çalışanlara sorumluluk verilecektir,
• Deprem müzeleri kurulacaktır,
• Zorunlu Deprem Sigortası yaygınlaştırılacaktır,
• Riskli bireyler için özel düzenleme yapılacaktır,
• Kesintisiz haberleşme sistemi kurulacaktır.
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'yeSOMALİ
dost eli

Hatırlanacağı üzere, 2011 yılı yazında Somali ve diğer Doğu 
Afrika ülkelerinde baş gösteren kuraklık, büyük oranda açlık ve 
susuzluğa yol açmış, başta salgın hastalıklar olmak üzere bölge 
halkını ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakmıştı. Yaşanan sıkıntılara 
kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milleti ile yardım 
çalışmalarında öncü ülke olmuş; dünya kamuoyunun dikkatinin de 
bölgeye çekilmesine katkıda bulunmuştur.

Yardım kampanyalarının başlatılmasından, yardımların ihtiyaç 
sahiplerine yerinde ve zamanında ulaştırılmasına kadar tüm 
çalışmaların etkin ve başarılı yürütülmesi için ulusal koordinasyonu 
yasal olarak sağlamak üzere AFAD Başkanlığı görevlendirilmiştir.

Somali’ye yapılacak yardımları koordine etmek üzere Başbakan 
Yardımcımız Bekir BOZDAĞ başkanlığında oluşturulan “Somali 
Yardım Koordinasyon Kurulu”nda; Dışişleri Bakanlığı, TİKA, AFAD, 
Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve 
kuruluşları yer almıştır.

TİKA Başkanlığı’nın 2008 yılından itibaren Somali’ye yönelik 
gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ve Somali Hükümetince tanınır 
olmasından dolayı Somali Yardım Koordinasyon Kurulu'nun 
oluşturduğu Somali Yardım Koordinasyon Ofisi’nin sorumluluğu 
TİKA Başkanlığı’na verilmiştir.

AFAD Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, TİKA, Sağlık Bakanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Kızılayı’nın işbirliğiyle, Somali’ye 
18 uçak ve 8 gemi ile toplam 23.000 ton ağırlığında insani yardım 
malzemesi gönderilmiştir. Gıda, giyim, barınma malzemesi, çadır, 
battaniye, ilaç ve tıbbi malzeme, mobil hastane, ambulans, su 
pompası ve benzeri malzemelerden oluşan insani yardımların, 
nakliye, dağıtım ve güvenlik hizmetleri giderleri de dahil olmak 
üzere toplam maliyeti 100 milyon TL’yi aşmaktadır.

Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN himayelerinde, Başkanlığımız 
bünyesinde başlatılan yardım kampanyasına ilişkin Başbakanlık 
hesaplarında 274 milyon TL' yi aşan yardım toplanmıştır. Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarının topladığı 
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yardımlarla beraber bu rakam 555 milyon 
TL’yi aşmaktadır. Başbakanlık hesaplarında 
bulunan tutardan, bugüne kadar 
Başkanlığımız, TİKA, TOKİ, Sağlık Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı tarafından Somali ile ilgili 
hizmetlerin yürütülebilmesi için yaklaşık 60 
milyon TL harcanmıştır.

Ülkelerinde tedavi imkanı bulunmayan 
57 Somali vatandaşı refakatçileri ile 
birlikte ülkemize getirilerek tedavileri 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Türk Diyanet 
Vakfı tarafından 400’ü aşkın Somalili 
öğrenci eğitim almaları amacıyla ülkemize 
getirilmiştir.

Başbakanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve 
eşi Emine ERDOĞAN, Başbakan Yardımcısı 
Bekir BOZDAĞ, Dışişleri Bakanı Ahmet 
DAVUTOĞLU ve eşi Sare DAVUTOĞLU, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
ŞAHİN, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi EKER, 
dönemin AFAD Başkan Vekili İ.Ejder KAYA, 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet GÖRMEZ 
ve sanatçılardan Ajda PEKKAN, Sertab 
ERENER, Demir DEMİRKAN ve Nihat 
DOĞAN Somali’yi ziyaret etmişler; Kızılay 
Genel Başkanı Ahmet Lütfi AKAR ve 
diğer yöneticilerin eşliğinde Mogadishu 
Çadırkenti’nde yürütülen çalışmaları 
yerinde incelemişlerdir.

Başbakanımızın ziyareti Somali’de 
ve uluslararası camiada büyük yankı 
uyandırmıştır. Başbakanımız, sağlık, su, 
yol, çadırkentlerin yerleşim alanlarına 
dönüştürülmesinin Somali’deki öncelikli 
çalışma alanları olduğunu vurgulamıştır. 

Bölge halkının kalıcı refahı için uzun 
vadeli projeler geliştirilmeye devam 
edilmektedir. Bu çerçevede; lojistik, 
dağıtım, transfer kampı, çöp toplama ve 
badana, Hemşirelik ve Tıbbi Teknisyenlik 
Yüksekokulu Projesi, Türk Vakfı Projesi gibi 
pek çalışma kapsamında destek faaliyetleri 
sürdürülmektedir. Ayrıca, AFAD Başkanlığı 
ve ASELSAN işbirliği ile bölgede hizmet 
veren kurum ve kuruluşlar arasında güvenli 
ve kesintisiz haberleşme sistemi kurulumu 
tamamlanmıştır.

İlki 2010 yılında gerçekleştirilen İstanbul 
Somali Konferansı, bu sene 31 Mayıs-1 
Haziran 2012 tarihleri arasında “Somali’nin 
Geleceğine Hazırlık: 2015 İçin Hedefler” 
temasıyla BM ve Dışişleri Bakanlığı işbirliği ile 
düzenlenmiştir. Başkanlığımızın katılımıyla 
gerçekleşen konferansta, Somali’deki 
kıtlık ve yoksulluğun azaltılması için 
alınacak önlemler, toplumun dayanıklılığı, 
yol, su ve enerji ana başlıkları altında 
incelenerek, uygulanacak politikalar üzerine 
görüşülmüştür.

Türkiye, Somali’de barış ve istikrar 
sağlanıncaya kadar Somali halkına yardım 
etmeye devam edecek ve Somali’de 
yaşanan felaketin ulusal ve uluslararası 
gündemin merkezinde tutulması için 
gayretlerini sürdürecektir.
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''Dünyanın birçok yerinde 

yardıma ihtiyacı olan insanlar var. 

Bu konuda bir davet gelince hiç 

düşünmeden kabul ettim.''

ajda
pekkan

Müziğinin yanı sıra,
Somali ziyaretiyle de 

gönülleri bir kez daha 
fethetti. 



Geçen yaza, “Farkın Bu” ile fark yaratan bir 
giriş yaptınız. Parça seçimlerinizde neyi 
ön planda tuttunuz?

Müzik de sanatın birçok dalı gibi değişime 
ve gelişime çok açık. Duygu bütünlüğünü 
yakaladığım ve hissettiğim şarkı sözlerinin 
müzikal altyapıları oluşurken, stüdyodaki 
çalışmalarda bunun göz önünde tutuluyor 
olmasına dikkat ediyorum. Yeni sesler, 
ritimler ve formlar kullanıyor olmak 
önceliklerim arasında.

Tüm parçalarla birlikte, özellikle farklı 
düzenlemeleriyle karşımıza çıkan “Yakar 
Geçerim” inanılmaz bir enerjiye sahip. 
Tarkan ve sizin ortak enerjilerinizin 
patlaması diyebilir miyiz bu şarkı için?

Yakar Geçerim tam da bahsettiğiniz 
nedenden benim için de çok özel bir 
şarkı oldu. Şarkının enerjisi ve bunun 
müzikseverlere yansıması o kadar yüksek 
oldu ki, ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. 
Sanatçı arkadaşlarımla yaptığımız bu ortak 
çalışmaların çok olumlu katkısı olduğunu 
düşünüyorum.

Müzikteki başarılarınızın yanı sıra 
geçtiğimiz yıl Somali’deki yardıma 
muhtaç insanları ziyaretinizle herkesin 
kalbinde çok daha özel bir yer edindiniz. 
Somali’yi ziyaret etme kararını nasıl 
verdiniz?

Dünyanın birçok yerinde yardıma ihtiyacı 

olan insanlar var. Ben şayet, eğer bir katkı 
sağlayabiliyorsak, elimizin ulaşabildiği 
her yere mümkün olduğu kadar 
erişme çabasında olmamız gerektiğini 
düşünüyorum. Bu konuda bir davet gelince 
hiç düşünmeden kabul ettim. 

AFAD: Birçok kişinin sadece medya 
aracılığıyla yüzeysel olarak karşılaştığı 
gerçeklerle, bizzat bir arada oldunuz. 
Yolculuğa çıkmadan önce yolculukla ilgili 
endişeleriniz var mıydı?

Hissettiğim, sadece oradaki insanların zor 
yaşam şartları ile ilgili bir katkı sağlayıp 
sağlayamayacak olmanın endişesiydi. 
Bu amaca hizmet eden fırsatlara öncelik 
vermeli ve fırsatları değerlendirmeliyiz.

Oraya vardığınızda ilk ne hissettiniz?

Maddi ve manevi paylaşımların insanoğlu 
için ne kadar önemli olduğunu ve bunun 
gerekliliğini. 

Somali’ye yaptığınız ziyaret, yaşama bakış 
açınızda ne gibi değişikliklere yol açtı? 
Somali öncesi Ajda Pekkan ile Somali 
sonrası Ajda Pekkan arasında bir fark 
hissettiniz mi?

Ben her zaman paylaşarak çoğalmanın esas 
olduğuna inanıyorum. Bu konuda dün de, 
bugün de aynı düşünüyorum.

Orada yaşadığınız ve yaşam boyu 
aklınızdan çıkmayacak bir anınız var mı?

 Oradaki tüm şartlar çok ağır ve geçirdiğiniz 
her saniyede hafızanıza birçok görüntü 
yerleşiyor. Medyada gördüklerinizden farklı 
değil. Anne, baba, çocuk… Kısaca insan. 
Yaşam şartlarının iyileştirilip onların güzel 
anılara sahip olmalarını diliyorum. 

Yolculuğa birlikte çıktığınız Sayın 
Başbakanımız ve sanatçı dostlarınız adına 
da ekleyebileceğiniz birkaç cümle var mı 
acaba?

Az önce söylediğim gibi, maddi ve 
manevi paylaşımlar insanoğlu için 
gerçekten çok önemli. Dünyanın ve tabii 
ülkemizin her yerinde bu paylaşımların 
sağlanıyor olmasına katkıda bulunmanın 
önceliklerimiz arasında olması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu başlık altında Sayın 
Başbakanımızın çabası, sanatçı dostlarımızın 
katılımı büyük önem taşıyor. 

Konuyla ilgili son olarak nasıl bir mesaj 
iletmek istersiniz?

İnsanların yokluk ve zorlukla mücadele 
etmek zorunda kalmadığı; yaşam 
şartlarının iyileştiği; beslenme, barınma, 
sağlık gibi temel ihtiyaçlarından yoksun 
kalmadıkları bir yaşama sahip olabilmeleri 
ortak paydamız olmalı. Bu uğurda 
yapılan çalışmaları destekliyorum ve 
herkesi sağlayabileceği katkı oranında bu 
oluşumlarda bulunmaya davet ediyorum.
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Gösterdiğiniz hassasiyet ve dergimize zaman ayırdığınız 
için teşekkür eder, müzik yaşamınızda nice başarılara 
daha imza atmanızı dileriz. 

İstanbul’da dünyaya gelen Ajda Pekkan, 1963 yılında 
bir aile dostlarının teşvikiyle Ses Dergisi’nin, sinemaya 
yeni yüzler kazandırmak amacıyla açtığı kapak yıldızı 
yarışmasına katıldı. Yarışmada birinci seçilen Ajda 
Pekkan, profesyonel kariyerine böylece başlamış oldu.

1963 - 1967 yılları arasında, başrollerini Ayhan Işık, 
Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit gibi sanatçılarla paylaştığı 
47 filmde rol aldı. 1964'te yayınlanan ilk kaydı "Göz Göz 
Değdi Bana"nın ardından, ilk 45'liği "Her Yerde Kar Var/
Onyedi Yaşında"nın beğenilmesi üzerine müzik hayatına 
atıldı. 1977'de yayınladığı “Süperstar” albümüyle 
döneme damgasını vuran Pekkan, bu albümün getirdiği 
başarı ile de "Süperstar" olarak anılmaya başladı. 
"Kimler Geldi Kimler Geçti", "Bambaşka Biri", "Hoşgör 
Sen" ve "Uykusuz Her Gece" gibi şarkılarıyla Türkiye'de 
müzik tarihinde özel bir yere sahip.



yaşam
sorumlulukları

DHL: Başkanlığımız ile DHL Şirketi arasında, afetlerde ve 
acil durumlarda insani yardım alanında lojistik destek 
sağlamak üzere düzenlenen işbirliği protokolünün 
imza töreni yapıldı.

İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 
protokol törenine, Başkanımız Dr. Fuat OKTAY, İstanbul Vali Yardımcısı 
Hikmet ÇAKMAK; DHL İnsani Yardım İşleri Başkanı Chris WEEKS, 
DHL Türkiye Genel Müdürü Michel AKAVİ ve İstanbul İl Afet ve Acil 
Durum Müdürü Gökay Atilla BOSTAN’ın yanı sıra Başkanlığımızdan 
ve DHL Firmasından yöneticiler katıldı.

Başkanımız Dr. Fuat OKTAY törende yaptığı konuşmada; 23 Ekim 
ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde yaşanan Van depremlerinde DHL 
Şirketi'nin insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasındaki 
katkılarına vurgu yaparak, Başkanlık olarak lojistik hizmetlerin ve 
bağış yönetiminin daha sağlıklı ve verimli hale getirilmesi için 
plan ve projeler geliştirildiğini, bu amaçla özellikle afet riski taşıyan 
iller dikkate alınarak belirlenen yaklaşık 15 ilde lojistik merkezler 
oluşturulacağını bildirdi.

sosyal sorumluluk
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DHL İnsani Yardım İşleri Başkanı Chris WEEKS yaptığı konuşmada, 
DHL’in afet yönetimi konusundaki uzmanlığına dikkat çekerek, DHL 
Afet Müdahale Ekiplerinin afetlerde ve acil durumlarda çok hızlı 
bir şekilde görev dağılımı yaparak özellikle yardım malzemelerinin 
havaalanlarında boşaltılması ve depolanması konularında önemli 
katkılar sunduğunu belirtti.

Başkanlığımızca, afet ve acil durumlarda lojistik destek (gıda, temizlik 
malzemesi, ulaşım, giyim, barınma, ısınma, sağlık vb.) sağlayabilecek 
diğer kurum, kuruluş ve firmalarla da sosyal sorumluluk projesi 
çerçevesinde bu tür protokollerin imzalanması planlanmaktadır.

DHL Şirketi’nin  “Sosyal Sorumluluk Stratejisi” kapsamında “Yaşam 
Sorumlulukları” başlığı altında kurulan DHL Afet Müdahale Ekibi 
(AME),  protokol çerçevesinde:

• Afetlerde ve acil durumlarda ülkemize gönderilen insani yardım 
malzemelerinin hava alanlarındaki işletiminden ve düzenli bir 
şekilde afet bölgesine sevkinden sorumlu olacak,

• Günlük afet ve acil durum lojistiği yönetimini yapacak,
• Gümrük işlemlerinin yürütülmesinde yardımcı olacak,
• Yardım malzemesi dağıtılmadan önce, koruma, sınıflandırma, 

depolama ve listeleme,  gümrük yetkilileri ile koordinasyon 
sağlama,

gibi hizmetleri Başkanlığımıza ücretsiz olarak sunacaktır.

DHL Türkiye Genel Müdürü Michel AKAVI, kurumsal sosyal 
sorumluluğu, çalışmalarının önemli bir parçası olarak gördüklerini, 
DHL’in “Afete Müdahale” (GoHelp) alanındaki çalışmaları kapsamında 
afet durumlarında AFAD'a destek verecek olmaktan gurur 
duyduklarını ifade etti.
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Afetler var oldukça,



umutlar yok olmasın   
diye çalışıyoruz...



Karar alma konumunda olan değişik düzeyde kamu yöneticileri 
arasında, bir afet olgusu yaşandığında ilişkiler ve çelişmeler çok 
çıplak bir biçimde görülmektedir. Merkezi hükümet ile yerel 
yönetimler arasında, daha önceden kurulmuş ve işlerliği test edilmiş 
işbirliği ortamının bulunmaması durumunda ve özellikle büyük 
afetler sonrasında kaotik bir ortamın yaşanması ise kaçınılmazdır. 
1999 depremlerinin bu çerçevede ele alınması, çıkarılan derslerin 
her düzeyde tartışılması ve sonuçlarından kamuoyunun haberdar 
edilmesi hayati bir görev olarak uygulamacıların önünde 
durmaktadır. Aslında 2004 Aralık ayında Güneydoğu Asya’da 
yaşanan deprem ve tsunami felaketi, konunun sadece merkez-
yerel ilişkileri içinde görülmesinin bile yetersiz kaldığı ve sorunun 
uluslararası çerçevede ele alınması gerektiğini açıkça gözler önüne 
sermektedir. Bölgedeki ülkelerin merkezi hükümetlerinin ilk anda 
güvenilir uluslararası bir kurum tarafından yeterli ve uygun formatta 
hazırlanmış bilgi akışı ile desteklenmesi durumunda her düzeyde 
karar alıcıların daha sağlıklı karar üretmeleri mümkün olacaktı. 
Ancak daha sağlıklı bir yaklaşım olarak, afet öncesinde birimlerin 
bilgi kapasitelerinin asgari düzeyde de olsa artırılması konusunda 
desteğin verilmesinin önemini unutmamak gerekir. Acil kararları 
almak durumunda olanlar bu süreçlerle ilgili senaryo çalışmaları ile 
bilgilendirilmedikçe, senaryolarda yaşanacak olgularla ilgili deneyim 
sahibi olmadıkça, bilginin onlara iletilmesinin çok fazla işlevsel 
olmayacağını, buradan da bu konuda eğitilmiş insan kapasitesinin 
vazgeçilmez olduğunu görmek gerekir. Aslında çok güncel olan ve 
henüz bütünüyle değerlendirilmemiş olan 2010 Haiti Depremi olayı 
bu anlamda iyi bir vaka çalışması olabilir. 

Benzer bir sıkıntılı süreç 2004 yılında yaşanan Katrina Kasırgası 
sırasında da yaşanmıştı. Çok gelişmiş bir veri tabanına sahip 
olduğu iddia edilen FEMA gibi bir organın, sürece müdahil 
olması konusundaki eksikliğin merkezi hükümet - eyalet yönetimi 
çelişmesinden (veya ilişkisizliğinden ) mi kaynaklandığının yoksa 
karar alma sürecinde yer alan insanların bu konudaki eğitim ve 
deneyim eksikliğinden mi oluştuğunun ayrıntılarıyla açıklanması 
gerekmektedir. Bu olay bize sadece bilgiye sahip olmanın değil, aynı 
zamanda onu en etkin ve hızlı bir biçimde karar alma süreçlerinde 
içselleştirmenin daha önemli olduğunu göstermiştir. Yukarıda 
sıralanan her üç örnekten çıkarılabilecek sonuç, yerel-merkez 
ilişkisinin yeniden kurulmasının ve bu konuda herhangi bir eksen 
kaymasına (en azından doğal afetler anlamında) neden olan 
engellerin ortadan kaldırılmasının gerekliliğidir.

Tehlikenin algılanması ve riskin belirlenmesi aşamasında, merkez 
hükümet ve yerel organlarca yapılan farklı değerlendirmeler 
(yerelin tehlike ve riski merkezden daha fazla kaynak alabilmek için 
abartması veya merkezi yönetimin daha az kaynak tahsis etmek için 
bunları küçük göstermesi) bu işlemlerin daha bağımsız veya özerk 
kurumlarca yapılmasını gündeme getirmektedir. Aslında bu çelişme 
aynı zamanda var olan bilgilerin paylaşılması, yani bir tür açıklık 
ve şeffaflık-hesap sorulabilirlik sorunudur. Buradan kaynaklanan 
güvensizlik sorunu bir afet (veya kriz) anında karar alıcılar arasında 
iletişim sorununa dönüşmekte ve bu olumsuzluk kamuoyunun 
tamamına yansımaktadır. Bu durum, afetin olumsuz sonuçlarının 
geometrik bir dizi biçiminde büyümesine yol açmaktadır.

makale

yerelden
uluslararasına,

afet
yönetimi

Demir AKIN
Deprem Risk Yönetimi Grup Başkanı

Kerem KUTERDEM
Jeoloji Yüksek Mühendisi
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Son yıllarda tehlikenin algılanması ve riskin belirlenmesi aşaması ile 
ilgili bilimsel ve teknolojik çok sayıda olumlu gelişme yaşanmaktadır. 
Bununla birlikte risk yönetimi konusunda veya riskin azaltılması 
çalışmalarında aynı oranda adım atılmadığını itiraf etmek gerekir. 
Küreselleşme veya sosyal devlet kavramının bir sonucu diye 
değerlendirilebilecek bu olgu, aslında riski yönetmenin en sorunlu 
yönüdür. Zarar ve risk azaltma çalışmalarında toplum bilincinin 
yükseltilmesi ve toplumun her aşamada bu amaca yönelik olarak 
eğitilmesi (bireylerde davranış değişikliklerine yol açacak tarzda), 
çok şey söylemektense daha çok uygulamaya önem verilmesi, 
bu arada olumlu örnek olabilecek mikro ölçekte uygulamalar 
yapılması (örneğin bir kent için pilot çalışma) konunun “güvenirlilik” 
boyutunda düşünülebilecek küçük “manevra alanları” dır.

Bilginin üretilmesi ve/veya alınması konusunda fazlaca muhafazakar 
olmaya gerek bulunmamaktadır. Kuşkusuz yaşadığımız bilgi çağında 
her organda (devlet-özel, merkezi-yerel, ulusal-uluslararası) değişik 
nitelikte bilgi üretilmektedir. Bunların akılcı bir yöntemle var olan 
veya yeniden kurulması düşünülen afet yönetim sisteminin içine 
asli bir öğe olarak sunulması esas alınmalıdır. Ancak bu konularda 
ikilemlere yol açmayacak bir düzenleme esas olmalıdır. Bu aynı 
zamanda kaynakların akılcı kullanılması açısından da çok yaralı 
olacaktır. Zamanında bilgiye ulaşabilmek için çeşitli formatlarda 
veriler depolanmalıdır. Bilgi tekeli, ona sahip olanlar açısından 
bir imtiyaz gibi görülse de aslında toplumun bütünü açısından 
özellikle afet sürecinde sakıncalı bir durumdur. Yerel yönetimlerin 
ülkemizde teknik açılardan kısmen yetersiz olduğu gerçeğinden 
hareketle onları doğru bilgilerle donanımlı kılmak merkezi 
hükümetin vazgeçilmez görevleri arasında kabul edilmelidir. Bu tür 
bilgilerle donatılmış yerel yönetimlerin, afet öncesinde yapacakları 
zarar azaltma ve önleme çalışmalarında daha yetkin olacakları ve 
kapasitelerini tam olarak kullanma konusunda yetkinleşeceklerini 
unutmamalıyız.

Ülkemizin bu konudaki başarısına baktığımızda, özellikle cumhuriyet 
döneminde, 1939 Erzincan Depremi’nden başlayarak önemli 
deneyimlerin yaşandığını biliyoruz. Ancak bunlardan yeterli 
dersler çıkarıldığı konusunda kuşkular bulunmaktadır. Örneğin; 
1939 depreminden sonra Erzincan’da yapılanlar veya yaşananlar 
akademik olarak (en azından toplum üzerindeki etkileri boyutunda) 
tartışılmamış veya araştırılmamıştır. 1992 Erzincan Depremi’nden 
sonra yapılanlar çeşitli bilim çevreleri tarafından incelenmişse de 
bununla 1939 depremi arasındaki bağlantı da kurulamamıştır. Bu 
durum bilim dünyası kadar, yönetimsel organlar, sanat dünyası ve 
sivil toplum kuruluşları için de geçerlidir. Bu konu güven oluşturma 
veya güveni koruma anlamında ciddi bir konudur. Bu durum, 
muhtemelen önümüzdeki elli yıllık bir süreç sonunda bu bölgede 
olabilecek bir depremden sonra yeniden yaşanacaktır. Burada 
sorun, toplumsal belleği oluşturmak ve her aşamada kullanıma 
hazır tutmaktır. Bu durum sadece afetler için değil, diğer tüm acil 
durumlar için de geçerlidir. 

Risklerin doğru bir tarzda yönetilebilmesi için senaryo 
çalışmalarında yetkinleşmek ve bu kapsamda her türlü düşünceye 
açık olmak gerekir. Afet olayının çok aktörlü, çok disiplinli yapısı 
bu senaryoların hazırlanması için yine aynı boyutta çok merkezli 
bir uygulamayı gerektirebilir. Farklı merkezlerde hazırlanmış bu tür 
senaryolara ambargo koymadan hepsini ciddi bir biçimde irdelemek 
ve bunlardan azami ölçekte yararlanarak temel senaryolarımızı 
hazırlamamız gerekmektedir. Burada sadece değişik kurumların 
senaryolarını değil; yerellerin, özel sektörün, akademisyenlerin, sivil 



makale
toplum kuruluşlarının sürece farklı cepheden bakan anlayışlarını 
sistemimizin içine kattığımızda risk yönetimi konusunda daha 
işlevsel olabiliriz. Senaryoların hazırlanması ile birlikte afet yönetim 
sisteminin tatbikatlar ve eğitim çalışmaları ile desteklenmesinde ve 
artan gereksinmelere göre güncellenmesinde zorunluluk vardır.

Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi içinde uluslararası kuruluşların 
önemi artmıştır. Başta BM olmak üzere bu konulara duyarlı tüm 
uluslararası kuruluşlarla sahip olduğumuz tüm bilgi, beceri ve 
deneyimleri paylaşmak, onların sahip olduğu kapasiteden en üst 
düzeyde yararlanmaya açık olmak en azından riskin paylaşılması 
anlamında vazgeçilmezdir. Afet zararlarını azaltmak, geçmişte 
ekonomik olarak ulusal ölçekte mümkün iken, şimdi 21. yüzyılın 
yarattığı yeni düzende hiçbir devletin veya yerel yönetimin tek 
başına başa çıkabileceği bir olay değildir. Haiti Depremi ve Katrina 
Kasırgası örneği bu anlamda çok ders vericidir. 

Bilindiği gibi 1999 depremleri,  afet yönetimi alanındaki açıklarımızın 
kapatılmasına yönelik çabaların başlaması için bir milat olarak kabul 
edilmiştir. Benzeri durumlar 1990’lı yıllardan beri dünya ölçeğinde 
de yaşanmaktadır. 2005 yılında Japonya’nın Kobe kentinde yapılan 
Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Zararlarını Azaltma Stratejisi 
(UN-ISDR) toplantısında, 168 ülke tarafından alınan ortak kararla 
oluşturulan HYOGO ÇERÇEVE EYLEM PLANI (HFA) ile artık konuya 
uzun erimli yaklaşılmaktadır. Bu planda tanımlanan modern afet 
yönetimi,  afet ve acil durumların yarattığı zararların önlenmesi için 
bu duruma yol açan tehlike ve risklerin iyi bilinmesini ve bunları olay 
olmadan önce önleyecek veya en aza indirecek önlemlerin en akılcı 
yöntemlerle alınmasını öngören bütünleşik eylemler zinciridir. 

 Ülkeleri afet risklerini azaltma konusunda plan ve politika yapmaya  
yönlendiren eylem planının üç stratejik hedefi şunlardır; 

• Afet risklerinin azaltılmasının, sürdürülebilir kalkınma politikalarının ve 
planların bütünleştirilmesi,

• Afetlere karşı bilincin ve duyarlılığın oluşturulması için kurumların, 
mekanizmaların ve kapasitelerin geliştirilmesi ve mevcutların 
güçlendirilmesi,

• Afet risklerinin azaltılması yaklaşımlarının acil duruma hazırlık, müdahale ve 
iyileştirme programlarına sistematik olarak katılımı.

HFA ile belirtilen politikalar, gelecek on yıl için afet yönetim 
sistemlerini geliştirmede ülkelere rehber niteliğinde bir belge 
olarak kabul edilmektedir. Günümüzde birçok ülke, afet 
yönetim sistemlerini ve afet stratejilerini HFA ile uyumlu olarak 
geliştirmektedir. Plan içinde ortak çalışma alanları olarak belirlenen 
toplumun katılımı ve bilgilendirilmesi, gönüllülerin çalışmalarının 
teşvik edilmesi, eğitimin öne çıkarılması, kadınların sürece daha 
etkin katılımının sağlanması gibi konular afet yönetiminde başarılı 
olan ülkelerin uygulamalarından ortaya çıkan ilkelerdir. Türkiye’nin 
Hyogo Eylem Planı’na başından beri duyarlı olması ve son olarak 
Afet Risklerinin Azaltılması Ulusal Platformu’nun kurulması önemli 
bir gelişme olarak kabul edilmelidir. Bu kapsamda bakıldığında 
yerelden uluslararası alana, uluslararası alandan yerele doğru işleyen 
bir mekanizmanın kurulduğu görülmektedir. İşte tam bu noktada 
sürecin daha sağlıklı işlediğini görmek ve deneyimleri paylaşabilmek 
hepimizi sevindirmektedir.  
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hayaller
yeniden kuruldu...



dikkat!
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Söylentilere itibar etmeyin.
Gelişmeleri radyo ve televizyondan takip edin.

Afet ve acil durum hallerinde telefonu
kaçının.gereksiz kullanmaktan

Bu numaraların telefon rehberinin iç kapağında ya da telefonun 
üzerinde bulunmasını sağlayın.

Çocuklarınıza bu numaraları öğretin.

biliyor musunuz 

Acil telefon
numaralarını

?

var mıAcil durumbilgi kartınız ?
Aileniz ve kendiniz için Acil Durum Bilgi Kartı 
hazırlayın ve her zaman yanınızda taşıyın. Bu karttaki 
küçük bilgiler hayat kurtarıcı olabilir. 

Tüm bireylerin katılımı ile "Aile Afet Planı"nızı yapın ve her altı 
ayda bir bu planı gözden geçirin.

?Afet ve acil durum
planınız var mı

gönüllü olarak katılın.

Varsa ilinizdeki Afet ve Acil Durum Müdürlüğü veya

belediyenizin
afet ve acil durumlarla ilgili programlarına

güvenli bir yerde saklayın.

Ailenize ait 

önemli belge ve bilgilerin
evinizin dışında

bir suretini
Aile bireylerinizle 

acil durumlarda buluşabilmeniz için
biri evinizin yanında, diğeri ise evinizden uzakta olan

iki adet toplanma bölgesi belirleyin.



gülümsemek
zor olmayacak...



" Kelimeler bu olağanüstü yerin görüntüsünü
tasvir etmeye yeterli değildir "

W.J. Hamilton

seyir defteri

büyülü bir yolculuk:

Ürgüp-
Göreme

Adım attığınız anda bir büyünün içe çekilmişçesine, sımsıcak 
bir ürpertiyle sizi kucaklayan bir yere doğru az sonra çıkacağınız 
yolculuk… Kapadokya Bölgesi eşine az rastlanır bir tablo serer 
gözlerimizin önüne. Doğa, insan ve tarih iç içe, kucak kucağadır 
masmavi göğün altında…

Antik dönem yazarlarından Strabon’a göre  Kapadokya, güneyde 
Toros Dağları, batıda Aksaray, doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu 
Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölgedir. Günümüzde 
ise Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin kapladığı, 
Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı ve  Ihlara’yı 
kalbinde barındıran alandır Kapadokya. 

Şimdi bir balona binip, bu eşsiz coğrafya içerisinde Ürgüp ve 
Göreme’ye doğru seyahate hazır mısınız?..

Kapadokya Bölgesi’nin her bir karesini birbirinden ayırt 
edemediğimiz gibi, Ürgüp ve Göreme için bu birliktelik daha iç içe 
geçmiş bir şekilde sunulur bize. Tarihsel süreç içerisinde; Bizans 
döneminde Osiana (Assiana), Hagios Prokopios (Prokopi); Selçuklular 
Dönemi’nde Başhisar; Osmanlılar zamanında Burgut kalesi olarak 
adlandırılan bölge, Cumhuriyet döneminde Ürgüp ismiyle anılmaya 
başlamıştır. Göreme de tarih sahnesinde  Korama, Matiana, Maccan 
ve Avcılar olarak isim değiştirmiş ve zaman içerisinde bugün ki 
ismini almıştır.
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Kapadokya çevresinde bulunan Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağı  
yanardağlarından püsküren lavların milyonlarca yıl boyunca sel 
suları ve rüzgarın ortaklığıyla aşınması sayesinde, bölgenin en can 
alıcı oluşumları; bugünkü şapkalı, mantar biçimli, konik, sütunlu ya 
da sivri yapıtlar olan ve dünya miras listesine giren Peribacaları’dır. 
Doğanın bu armağanı karşısında, insanlar da bu oluşumların içlerine 
konutlar ve kiliseler oymuş, düztabanlı beşik tonozlu, tek veya 3 
apsisli, merkezi haç planlı mimariye göre yapılmış bu kiliselerin 
fresklerinde o dönemi yansıtan resimleri işleyerek; coğrafi anlamının 
dışında, tarihi anlamını da taşımışlardır günümüze. 
Açık Hava Müzesi’nde küçüklü büyüklü çok sayıda kilise ile keşiş 
yemekhaneleri, mezar odaları, kiler ve mahzenler yer almaktadır. 
Manastırlarda 6. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar geçen dönemin izlerini 
görmek ise mümkündür. 
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seyir defteri
Açık Hava Müzesi’nin görülmeye değer bir başka yeri; İsa’nın 
doğumundan ölümüne kadar hayatının resmedildiği Karanlık 
Kilise'dir. Narteks bölümündeki küçük bir pencereden çok az 
ışık alması nedeniyle “Karanlık Kilise” olarak adlandırılan yapının 
kuzeyindeki kavisli bir merdivenden dikdörtgen, beşik tonozlu 
narteksine çıkılır. Narteksin güneyinde ise bir mezar bulunmaktadır. 
İçine girdiğiniz andan itibaren, çevrenizi saran bu muhteşem 
doğa mucizelerinin büyüsünden kendinizi kurtarabilseniz 
bile, Kapadokya’nın hemen hemen bütününde görülen yeraltı 
şehirlerinden birisi olan, Ürgüp’ün yaklaşık 18 km güneyindeki 
Mazı Yeraltı Şehri’ne yolunuz düştüğünde bambaşka bir hikayenin 
oyuncusu gibi hissedeceğiniz bir heyecanın içinde bulursunuz 
kendinizi. 

Dört farklı girişten adım atabileceğiniz yeraltı şehrinde, asıl giriş, 
düzensiz olarak örülmüş bir koridor halinde karşılar sizi. Tamamen 
kayaların içine oyulmuş şehirde, sıra halinde yapılmış ahırlar ve 
su yalağı bulunmaktadır. Ahırların arasında kalan bölüm, şırahane 
olarak kullanılmıştır. Tavan bölümünde ise; moloz taşlardan örülmüş, 
üzümleri aşağıya doğru dökmeye yarayan bir baca dikkatinizi çeker. 
Karşınıza çıkacak kısa koridorla yeraltı şehrinin kilisesine 
ulaşabilirsiniz. Kilise apsisinin yanındaki bir dehlizle şehrin diğer 
bölümlerine geçiş sağlanmıştır. Tasarlanmış gizli bacalarla üst 
katlara geçiş sağlanır. Üst kat salon ve odalar dar ve uzun tünellerle 
birbirlerine bağlanmışlardır.

Yeraltı şehri içerisinde attığınız her adımda, geçmişte oraya ayak 
basan asıl sahiplerinin varlığını hissedeceğiniz bir zaman tünelinden 
geçtiğinizi düşlersiniz.

Bölgenin görülmeden geçilmeyecek önemli yapılarından birisi de; 
Rumca kitabesinden, temelinin 1900’de atıldığı anlaşılan ve tüm 
halkın birlikte çalışması sonucu 1909’da inşası tamamlanan Rum 
Hamamı’dır. 

Eğer ilk ışıklarla güne başlamayı göze alırsanız; tüm bu doğa 
harikasını gökyüzüyle buluşturan balon seyahatlerinin size vereceği 
dinginliği ve huzuru, yeni doğan güneşin kızıllığında yaşamanın 
doyumsuz tadını hissedebilirsiniz. 
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teknik terimler
ACİL ÇIKIŞ (Emergency exit): Tehlike 
anında kapalı mekândaki insanların süratle 
ve güvenli bir şekilde boşaltılmasına 
imkân verecek nitelikte konumlanmış çıkış 
kapılarını ifade eder. Çıkış kapıları mutlaka 
dışarıya doğru açılmalıdır.

ACİL DURUM (Emergency): Toplumun 
tamamının veya belli kesimlerinin normal 
hayat ve faaliyetlerini durduran veya 
kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi 
gerektiren olaylar ve bu olayların 
oluşturduğu kriz hali.

ACİL DURUM YÖNETİCİSİ (Emergency 
manager): Afetlerde ya da acil durumlarda, 
bir kurum veya kuruluşun ilgili hizmet 
biriminde yetkili idareci olarak görev 
yapabilecek bilgi ve deneyime sahip 
profesyonel yöneticidir.

ACİL DURUM YÖNETİMİ (Emergency 
management): Afet olayının meydana 
gelmesinden hemen sonra başlayarak, 
etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını 
zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı 
amaçlayan yönetim sürecini ifade eder. 
Sürekli olmayıp, acil durum olarak 
değerlendirilen bir olayın meydana gelmesi 
ile başlayıp, acil durumu gerektiren nedenler 
ortadan kalktığında sona eren bir yönetim 
şeklidir. 

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ (Emergency 
health services): Acil hastalık ve yaralanma 
hallerinde konusunda özel eğitim almış 
ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç 
desteği ile olay yerinde, nakil sırasında ve 
sağlık kurum ve kuruluşlarında sunulan tüm 
sağlık hizmetlerini ifade eder.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON 
KOMİSYONU (Coordination Commission 
for Emergency Health Services):
İl genelindeki hastanelerin acil servisleriyle 
ambulans hizmetleri arasındaki, hizmet 
standartlarını belirlemek ve koordinasyonu 
sağlamak için Valilik onayı ile oluşan çalışma 
grubudur.

ACİL TIBBİ YARDIM (Emergency medical 
care): Acil sağlık hizmetleri konusunda özel 
eğitim görmüş ekipler tarafından, tıbbi araç-
gereç desteğiyle olay yerinde ve hastaneye 
nakil sırasında verilen tıbbi hizmetlerin 

tümünü ifade eder.

ACİL YARDIM (Emergency relief ): Afetten 
veya acil durumlardan etkilenen insanların 
aranması, kurtarılması, tıbbi ilk yardım ve 
tedavileri, tahliye, barınma, beslenme, 
korunma, güvenlik, temizlik, haberleşme, 
psikolojik destek, vb. gibi hayati ihtiyaçlarının 
karşılanması için yapılan yardımlardır. Ana 
hedefi, mümkün olan en kısa sürede, çok 
sayıda insanın hayatını kurtarmak, yaralıların 
tedavisini sağlamak, açıkta kalanların hayati 
ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

ACİL YARDIM PLANLAMASI (Emergency 
relief planning): Acil yardım planlarının 
hazırlanması, sürekli güncel tutulması 
ve geliştirilmesi, planda görev üstlenen 
kişi ve kuruluşların eğitim ve tatbikatlarla 
geliştirilmesini ve koordineli çalışmasını 
kapsayan bir planlama sürecini ifade eder.

ACİL YARDIM PLANLARI (Emergency 
relief plans): Afete zamanında, hızlı, etkili 
ve koordineli olarak müdahale edebilmek 
ve etkilenen toplulukların acil yardım 
ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak 
karşılayabilmek için; mahalle, ilçe veya 
il düzeyinde yerleşmelerin karşı karşıya 
bulundukları tüm tehlikeleri ve muhtemel 
afetlerde uğranacak kayıp ve zararları afet 
senaryolarıyla gerçekçi biçimde ortaya 
koyan; kimlerin, ne zaman, nerede, hangi 
görev ve yetki ile hangi imkân ve kaynakları 
kullanarak olaya müdahale edeceklerini 
belirleyen, eğitim ve tatbikatlarla sürekli 

yenilenen ve geliştirilen belgelerdir.

AFET (Disaster): Toplumun tamamı veya 
belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve 
sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve 
insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye 
uğratan doğal, teknolojik ve insan kaynaklı 

olaylardır.

AFET ve ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ 
(Disaster and Emergency Management 
Centre): Afet ve acil durumlarda 
müdahalenin koordine edildiği, 24 saat 
esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli 
bilgi – işlem ve haberleşme sistemleri ile 
donatılan merkez.

AFET BAĞIŞLARI (Disaster donations): Afet 
nedeniyle bireysel ya da kurumsal olarak 
yapılan her türlü maddi katkıyı ifade eder. 

AFET BİLGİ SİSTEMLERİ (Disaster 
information systems): Afetlerin her 
safhasında insan kaybını ve ekonomik 
kayıpları en aza indirmek için konuyla 
ilgili veriler ve bilginin eşgüdüm içinde 
zamanında sağlandığı ve değişiminin sanal 
bir ağ ortamında kolaylıkla yapılabildiği 
bütünleşik ve teknolojik bir sistemdir. 

AFET BONOSU (Disaster bond): Afet riskinin 
menkul kıymetleştirilmesi ve tahvil ihracı 
yoluyla sermaye piyasalarına transferidir. 62
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bugün yeni bir gün...
gülümse ...


