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We are with you once again with our new issue. The Disaster and 
Emergency Management Authority is the sole coordinating body 
in our country’s disaster and emergency situations. Our organisa-
tion is trying to represent the Turkish Republic and Turkishnation 
in best way with the activities carried out on several continents.

We do not only focus on our country. When Rohingya Muslims 
escaped from the massacres of the Myanmar Army and fled to 
Bangladesh, we went there first. We started our humanitarian aid 
activities immediately and we continue. Following the flood di-
saster in Albania, our teams were immediately transferred to the 
area. They have helped families with clothing and food aid. We 
examined the camping areas where planning for possible migra-
tion movements was made in the conflict regions that are strugg-
ling with the Syrian crisis. We went to Idlib, to Azez, to the areas 
cleared from terror with the operation of “Euphrates Shield”. 

We do not neglect our other working areas, while performing 
humanitarian relief operations. We carried out the delivery of 
80 units of 4x4 land, 8 medium-sized transport vehicles and 1 
mobile chemical, biological, radiological and nuclear material 
(CBRN) decontamination vehicles with the participation of our 
Prime Minister Binali Yıldırım. In the past few months, we have 
hosted the International Chemical Biological Radiological Nuclear 
Congress. With the participation of the deputy Prime Ministers 
Akdağ and Çavuşoğlu, we gave disaster awareness training to 
the members of press.Our Erzurum, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, 
Sakarya, Adana and Diyarbakır directorates received the Natio-
nal INSARAG Accreditation Certificate. When the institutional 
capacity of AFAD and the dynamic working tempo of our friends 
are combined, a board of pride emerges. On the occasion of the 
World Human Rights Day organized by the AK Party, we received 
the “Humanitarian Aid Award” from our President Recep Tayyip 
Erdoğan on behalf of all our colleagues. We hope you will read the 
new issue of AFAD Magazine with pleasure and conscience, and 
we will live a safe and peaceful life away from disasters.

 

Yeni sayımızla bir kez daha sizlerleyiz. 

Ülkemizin afet ve acil durum konularındaki tek koordinatör kuruluşu 
olan AFAD, birçok kıtada gerçekleştirdiği faaliyetlerle Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ve Türk milletini en iyi şekilde temsil etmenin çabası 
içerisindedir. 

Sadece yurt içine odaklanmıyoruz. Arakan Müslümanları, 
Myanmar Ordusu’nun katliamlarından kaçıp Bangladeş’e 
sığındıkları zaman ilk önce biz oradaydık. İnsani yardım 
faaliyetlerimizi hızlıca başlattık, sürdürüyoruz. Arnavutluk’taki sel 
afetinin ardından ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ederek zarar 
gören ailelere giyecek-gıda yardımında bulundular. Suriye krizinin 
artçılarıyla boğuşan çatışma bölgelerinde, olası göç hareketleri için 
planlamaları yapılan kamp alanlarını inceledik. İdlib’e, Azez’e, Fırat 
Kalkanı harekâtıyla terörden temizlenen bölgelere gittik. 

İnsani yardım operasyonları gerçekleştirirken diğer çalışma 
alanlarımızı ihmal etmiyoruz. 80 adet 4x4 arazi, 8 adet orta 
büyüklükte taşıma aracı ve 1 mobil kimyasal, biyolojik, radyolojik 
ve nükleer madde (KBRN) dekontaminasyon aracının teslimini 
Başbakanımız Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleştirdik. Yine 
geçtiğimiz aylarda Uluslararası KBRN Kongresi’ne ev sahipliği 
yaptık. Başbakan Yardımcılarımız Akdağ ve Çavuşoğlu’nun 
katılımlarıyla medya mensuplarına afet bilinci eğitimi verdik. 
Erzurum, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Sakarya, Adana ve 
Diyarbakır birlik müdürlüklerimiz, Ulusal INSARAG Akreditasyon 
Belgesi’ni almaya hak kazandılar. 

AFAD’ın kurumsal kapasitesi, arkadaşlarımızın dinamik çalışma 
tempolarıyla birleşince ortaya gurur verici bir tablo çıkıyor. AK 
Parti’nin düzenlediği Dünya İnsan Hakları Günü Etkinliği’nde 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden tüm çalışma 
arkadaşlarımız adına “İnsani Yardım Ödülü” aldık. 

AFAD Dergi’nin yeni sayısını keyifle ve bilinçle okuyacağınızı ümit 
eder, afetlerden uzak, güvenli ve huzurlu bir yaşam dileriz. 
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Son yıllarda gerçekleşen Japonya, Nepal, Ekvator ve Van 
depremleriyle depremin yıkıcı etkisini bir kez daha 
yüreğimizde hissettik. Bu vesile ile Dünyada kayda geçen en 
büyük depremleri hatırlatalım istedik. Bir daha böyle acılar 
yaşamamak dileğiyle işte kronolojik sıraya göre, Dünya’nın en 
büyük depremleri;  

10) Assam-Tibet, 1950 – Büyüklük 8.6
Tibet’in iç batı bölgesinde gerçekleşen sarsıntı sonucunda 
toprak kaymalarının da etkisiyle bir çok bina hasar gördü. 780 
kişinin hayatını kaybettiği bu afetten Çin, Tibet ve Hindistan’da 
yer alan bir çok şehir ve kasaba etkilendi. Toplam ölü sayısı tam 
olarak hesaplanamasa da daha fazla olduğu tahmin edilmekte. 
Bu olay Assam Depremi olarak kayıtlara geçtiyse de, Tibet’in 
merkezinde gerçekleştiği düşünülmektedir.

9) Sumatra, Endonezya, 2005 – Büyüklük 8.6
Merkezi Sumatra olan ve yerin 30 kilometre altında gerçekleşen 
sarsıntı sonucunda 1313 kişi öldü ve 400’den fazla kişi tsunami-
nin etkisiyle yaralandı.  Tarihin en büyük 15 depreminin 3’ü , 
jeolojik açıdan oldukça aktif olan bu bölgede gerçekleşmiştir.

8) Rat Adaları, Alaska, 1965 – Büyüklük 8.7
Bu deprem sonucunda meydana gelen hasarın büyük çoğun-
luğu, sonrasında meydana gelen tsunaminin etkisiyle 
gerçekleşti. Kayıtlara göre boyu 10 metreyi bulan dalgalar 
büyük sellere yol açmış, dönemin parasıyla 10,000 dolarlık bir 
zarar gerçekleşmiştir. Herhangi bir ölüm veya yaralanma kaydı 
yoktur.

7) Ekvador, 1906 – Büyüklük 8.8
8.8 büyüklüğündeki Ekvador depremi büyük bir tsunamiye 
neden olmuş, Ekvador ve Kolombiya’da 500 ile 1500 arasında 
kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Tsunami o kadar 
güçlüydü ki, Amerika’nın batısı, Hawaii ve hatta Japonya’ya 
kadar ilerlemiştir. Tsunaminin pasi�k okyonusunu geçmesi 
yaklaşık olarak 12 saat sürmüştür.

6) Şili, 2010 – Büyüklük 8.8
Yerin 35 kilometre altında gerçekleşen 8.8 büyüklüğündeki 
sarsıntının ve akabinde gerçekleşen tsunaminin etkisiyle en az 
521 kişi hayatını kaybetmiş, 12,000 den fazla kişi ise yaralan-
mıştır. 800,000 kişiyi evlerinden eden bu deprem, Şili genelinde 
1.8 milyon insanı etkilemiş, 30 milyon dolardan fazla zarara yol 
açmıştır.

We felt the destructive e�ect of earthquakes in our hearts once more with the 
Japan, Nepal, Ecuador and Van earthquakes that occurred in recent years. 
Hereby, we wanted to remind you of the largest earthquakes recorded in the 
world. Wishing that we will not go through such pains again; here are the 
largest earthquakes in the world according to chronologic order; 

10) Assam-Tibet, 1950- Magnitude 8.6
Many buildings were damaged with the e�ect of landslide as a result of the 
quake that occurred in the Middle West region of Tibet. Many cities located in 
China, Tibet and India were a�ected by this disaster in which 780 people lost 
their lives. Even though the total amount of death toll cannot be calculated it 
is estimated that it is a lot more. Even though this event was recorded as the 
Assam Earthquake, it is thought that it occurred in the centre of Tibet.  

9) Sumatra, Indonesia, 2005- Magnitude 8.6
1313 people died and more than 400 people were injured in the e�ect of the 
tsunami as a result of the quake that occurred 30 kilometres underground 
centred at Sumatra. 3 out of 15 of the largest earthquakes in history have 
occurred in this region which is geologically active. 

8) Rat Islands, Alaska, 1965- Magnitude 8.7
A great majority of the consequential damage as a result of this earthquake 
occurred with the e�ect of the tsunami that occurred afterwards. According 
to the records, large waves rising up to 10 metres resulted in a �ood and 
caused 10,000 dollars, with the money of the period, worth of damage. There 
is no record of death or any injury. 

7) Ecuador, 1906- Magnitude 8.8
The Ecuador earthquake with a magnitude of 8.8 caused a great tsunami and 
has resulted with the loss of 500- 1500 lives in Ecuador and Columbia. The 
tsunami was so powerful that it proceeded until the west of America, Hawaii 
and even Japan. It took around 12 hours for the tsunami to pass the Paci�c 
Ocean. 
verything in its path including trees and houses, was recorded in history as 
the deadliest tornado ever.

6) Chile, 2010- Magnitude 8.8
At least 521 people have lost their lives and more than 12,000 people have 
been injured in the tsunami that occurred immediately after the quake with a 
magnitude of 8.8 that occurred 35 kilometres underground. This quake that 
caused 800,000 people to lose their homes e�ected 1.8 million people 
throughout Chile, and has caused more than 30 million dollars damage. 

Assam-Tibet, 1950 Sumatra, Endonezya, 2005 

Rat Adaları, Alaska, 1965 Ekvador, 1906 

Şili, 2010

Tarihi Vesikalıklar
Historical portraits

Makale
EssayBilim ve Teknik  Mart 2018 

Gelişen teknoloji ile artık büyüklüğü 1
olan depremler bile kaydedilebiliyor. 

Bundan yalnızca otuz yıl önce yılda yal-
nızca 3000 depremin yeri ve büyüklüğü 
belirlenebiliyorken günümüzde yılda or-
talama 25.000 deprem tespit edilebiliyor. 

Hatta sadece depremleri değil maden 
ocaklarındaki patlatmaları bile tespit 
edebilen teknolojiler günümüzde şaşır-
tıcı değil. Yani hassas ölçümler kimi za-
man “ne kadar çok deprem oluyor” algı-
sının oluşmasına yol açabiliyor.

AFAD 
Deprem Eğitimleri
Bengi Eravcı  [ Jeoloji Yüksek Mühendisi - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Son yıllarda 
“eskiden bu kadar çok deprem haberi duymuyorduk” 
sözünü daha sık işitmeye başladık. 
Bunun sebebi, 
Türkiye’nin sıklıkla deprem yaşanan bir ülke olmasının yanı sıra, 
büyük olasılıkla hem teknolojinin gelişmesiyle 
daha hassas ölçümler yapılabilmesi hem de sosyal medya, 
televizyon, radyo, gazete ve dergiler yoluyla depremlerle ilgili 
haberlere daha kolay ve hızlı ulaşılabilmesi. 

Murat Kayacı ile 
Röportaj
Interview with Murat Kayacı
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 • Yıldırımdan korunmak için 
sığınabileceğin bir bina veya üstü 
kapalı bir araç bulmaya çalış, sığınacak 
bir yer yoksa yere çök ve kapan.

• Fırtına anında açık alanlardan ve 
ağaçlardan uzak dur.

•    Yıldırım düşme tehlikesi sezdiğinde 
dışarıdaysan, yakındaki bir bina ya da 
araba içerisine gir.

•     Yıldırım düşme tehlikesi sezdiğinde 
pencere ve kapıları sıkıca kapat; 
güneşlik ve perdeleri çek.

•      Açık arazide eğer saçın dikleşmeye 
başlıyorsa, derin sızlıyorsa ve 
çatırdama gibi bir ses duyuyorsan, 
DİKKAT! Seni her an yıldırım çarpabilir.

• Yıldırım tehlikesi oluştuğunda, 
eğer sığınacak kapalı bir yer yoksa 
arazinin en alçak noktasında hemen 
yere çök, ayaklarını birleştirip ayak 
parmaklarının üzerinde dur ve başını 
dizlerinin arasına alarak kapan.

•  Eğer yüksek ve düz bir yerdeysen 
başını mümkün olduğu kadar alçakta 
tut. Voltaj farkı yaratmamak için 
ayaklarını birleştir ve yerle temasını 
mümkün olduğu kadar azalt. Asla 
ama asla yere boylu boyunca yatma! 

•  Yıldırımın taşıdığı elektrik yere 
temas ettiği andan itibaren bulunduğu 
bölgeye yayılır. Yere yatarsan yıldırıma 
daha büyük bir hedef oluşturmuş 
olursun.

•  Yıldırım birçok kez aynı yere 
düşebilir.

• Yıldırım yağışın 15-20 kilometre 
uzağına kadar düşebilir.

• Lastik tabanlı ayakkabılar veya 
lastik tekerlekler yıldırımdan 
korumazlar. Diğer yandan metale 
temas etmediğiniz sürece çelik gibi 
sert malzemeden yapılmış araçlar 
yıldırıma karşı korumayı artırır.

YILDIRIMA  KARŞI 
BİLİNÇLENİN

Head of AFAD Dr. Mehmet 
Güllüoğlu gave a detailed brie-
fing to Minister of Interior Mr. 
Süleyman Soylu about AFAD 
which is affiliated to Ministry 
of Interior in pursuant to Pre-
sidential Decree No. 4.

The briefing held in the Mi-
nistry of Interior headquarters 
lasted three and a half hours. 
Head of Disaster and Emer-
gency Management Authority 
(AFAD) Dr. Mehmet Güllüoğlu 
made a detailed presentation 
during the meeting attended 
by senior administrators of 
the ministry and AFAD divisi-
on chairmen.

Presidential Decree No. 4 was 
published on July 15, 2018 
and the Disaster and Disaster 
and Emergency Management 
Authority was affiliated to the 
Ministry of Interior. Head of 
AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu 
gave a detailed briefing to Mi-
nister of Interior Mr. Süleyman 

Soylu about AFAD which is 
affiliated to Ministry of Interi-
or in pursuant to Presidential 
Decree No. 4.

The briefing held in the Mi-
nistry of Interior headquarters 
lasted three and a half hours. 
Head of Disaster and Emer-
gency Management Authority 
(AFAD) Dr. Mehmet Güllüoğlu 
made a detailed presentation 
during the meeting attended 
by senior administrators of 
the ministry and AFAD divisi-
on chairmen.

Presidential Decree No. 4 was 
published on July 15, 2018 
and the Disaster and Disaster 
and Emergency Management 
Authority was affiliated to the 
Ministry of Interior.

Head of AFAD Dr. Mehmet 
Güllüoğlu gave a detailed brie-
fing t



 

• Sığınabileceğin bir bina veya üstü 
kapalı bir araç ara.

• Eğer sığınabileceğin hiçbir yer 
yoksa bulunduğun yerdeki en 
yüksek cisimden uzak dur. Mümkün 
olduğunca küçük bir hedef oluştur.

• Sığınabileceğin bir yer yoksa 
mağaralar, vadiler, kuru hendek ve 
arklar en güvenli yerlerdir. Ancak ani 
sel sularına dikkat et!

• Ormanlarda eşit yükseklikteki alçak 
ağaç kümeleri arasındaki boşluklara ya 
da en kısa ağacın altına sığınabilirsin.

• Asla tek başına duran bir ağacın 
altına girme. Tek ağacın yüksekliğinin 
iki katı kadar uzaklıkta bir yerde, 
kapanma hareketini uygulayabilirsin.

• Kamp araç ve gereçleri, balık oltası, 
kazma ve kürek gibi metal cisimlere 
temas etme.

• Dağ ve tepelerin doruklarından, 
açık alanlardan, metal boru ve tel 
örgülerden, elektrik hatlarından, tren 
yollarından, bisiklet, motosiklet, 
traktör gibi üstü açık araçlara 
binmekten ve elektrik iletebilen her 
türlü cisimden kaçın.

• Grup halindeyseniz, birbirinizden en 
az 1,5 metre uzakta durun.

• Dağda ağaç sınırlarından daha 
yüksekteysen hemen ağaçlık alana in.

•  Bahçe ve balkonundaki hafif eşyaları 
ve taşınabilir metal araçları içeriye al.

•  Pencere ve kapıları kapat, yıldırım 
sizi açık pencereden girerek de 
çarpabilir.

• Kapatılamayan kapı ve 
pencerelerden, soba, ocak ve 
şöminelerden, radyatörlerden, metal 
borulardan, lavabo ve küvetten, fişi 
prize takılı elektrikli ev aletlerinden ve 
kablolu telefonlardan uzak dur.

•  Banyo yapma, elle bulaşık yıkama ve 
metal su tesisatından uzak dur.

Çamaşır ipindeki çamaşırları toplama.

•  Yolculuk sırasında taşıtın içinde kal. 
Üstü kapalı otomobiller yıldırımdan 
korunmak için daha güvenli yerlerdir.

•  Gök gürültülü fırtına geçene kadar 
aracını yolun kıyısında güvenli bir yere 
çek.

•  Fırtına sonrası, yolun yüzeyi sudan 
görülemiyorsa sudan asla geçme.

Head of AFAD Dr. Mehmet 
Güllüoğlu gave a detailed brie-
fing to Minister of Interior Mr. 

Süleyman Soylu about AFAD 
which is affiliated to Ministry 
of Interior in pursuant to Pre-
sidential Decree No. 4.

The briefing held in the Mi-
nistry of Interior headquarters 
lasted three and a half hours. 
Head of Disaster and Emer-
gency Management Authority 

(AFAD) Dr. Mehmet Güllüoğlu 
made a detailed presentation 
during the meeting attended 
by senior administrators of 
the ministry and AFAD divisi-
on chairmen.
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the Disaster and Disaster 

and Emergency Management 
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AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu 
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nister of Interior Mr. Süleyman 
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affiliated to Ministry of Interi-
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Türkiye ve Japonya Afetlerde 
İşbirliğini Güçlendiriyor
403 Earthquake Housing 
Foundation in Samsat was laid

Foundation in Samsat was laid
 “Dost, kara günde belli olur.”

Türkiye ve Japonya, afet yönetiminde sürdürdükleri işbirliklerini bir 
adım öteye taşıyacak olan “Afet Zararlarının Azaltılması İşbirliği An-
laşması”na imza attı. 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile 
Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı tarafından or-
taklaşa düzenlenen “Afet Risklerinin Azaltılması Türk-Japon Ortak 
Semineri”, AFAD Başkanlık Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştiril-
di.

Seminerde, Türkiye ve Japonya arasında “Afet Zararlarının Azaltılması 
İşbirliği Anlaşması” da yapıldı.

Anlaşma metni, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Japonya 
Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Parlamenter Bakan Yardımcısı 
Masashi Adachi’nin de hazır bulunduğu törende, AFAD Başkanı Dr. 
Mehmet Güllüoğlu ve Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima 
tarafından imzalandı.

“Afet risk azaltma stratejilerine katkı verilecek”

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye ve Japonya’nın uzun yıllardan bu yana geliştirdiği iş birlikleri 
ile dost iki ülke olduğunu belirtti.

Türkiye’de yaşanan depremlerde Japonya’nın her zaman yardımda bu-
lunduğunu anımsatan Çataklı, “Türk halkı, Japon kardeşlerinin katkı 
ve desteklerini unutmamış ve Tohoku Depremi sonrasında ülkemiz 
elindeki tüm imkanlarla Japon halkına yardım etmeye çalışmıştır.” 
dedi. 

Dünyada kimsenin tek başına her şeyi yapabilecek güce sahip ol-
madığını belirten Çataklı, şunları kaydetti:

Mutabakat Zaptı’nın ileriye yönelik afet risklerinin azaltılması konu-
larında her iki ülke için önemli katkılar sağlamasını, bilahare ülkeler-
imiz arasındaki iş birliği ve dayanışmaya önemli katkılar sağlamasını 
temenni ediyorum.”

 Erzincan depremi sonrası gelişen ilişkiler

Benzer afet olaylarından etkilenmiş iki ülkenin afetler konusunda or-
tak çalışmalar yapmasının ve yakınlaşmasının kaçınılmaz olduğunun 
altını çizen Güllüoğlu, özellikle 1939 Erzincan Depremi sonrasında iki 
ülke arasında önemli ölçüde ortak çalışmalar yapıldığını belirtti.

n his opening speech Akdağ said 
the government has launched the 
403 houses project for the earth-
quake stricken area and added “we 
are now laying the foundations 
for 403 houses to be given to the 
families who lost their homes. Yet 
we have other brothers and sisters 
who are awaiting similar services. 
We are also making preparations 
for them. We have to monetary or 
financial problems. We also do not 
have any problems regarding the 
laws and the regulations. Howev-
er, we do have problems in finding 
suitable land to put up the houses. 
With the will of Allah we will con-
struct these houses this year and 
hand them to the citizens.”

Akdağ said there are one thou-
sand 740 families who have 
earned the right to have a home 
and added “today we are starting 
to construct houses for 403 fami-
lies. Very soon we will start Parlia-
ment Deputy disaster containers 
in ts loyalty to the state.”

epared with the notion that the 

area may be hit by an earthquake 
“That is why we all have to work 
hard. You cannot do disaster man-
agement unless you minimize 
the risks of disaster.also making 
preparations for them. We have 
to monetary or financial problems. 
We also do not have any prob-
lems regarding the laws and the 
regulations. However, we do have 
problems in finding suitable land 
to put up the houses. With the will 
of Allah we will construct these 
houses this year and hand them to 
the citizens.”

Akdağ said there are one thou-
sand 740 families who have 
earned the right to have a home 
and added “today we are starting 
to construct houses for 403 fami-
lies. Very soon we will start Parlia-
ment Deputy Spng at the occasion 
said everyone should be prepared 
with the notion that the area may 
be hit by an earthquake “That is 
why we all have to work hard. You 
cannot do disaster management 
unless you minimize the risks of 
disaster.””

12
KISA KISA HABERLER  / SHORT NEWS



İmzalar Atıldı: “Akıllı Kent” 
Kocaeli’ye Afet Erken Uyarı 
Sistemi Kurulacak
The Vehicle Delivery Ceremony was 
held with the participation of the 
Prime Minister Yıldırım

Kocaeli’de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Büyükşehir 
Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) iş birliğiyle gerçekleştir-
ilecek “Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygu-
laması Projesi” kapsamında kentteki tüm sanayi kuruluşlarının dahil 
edildiği erken uyarı sistemi kurulacak. 

Türkiye’de bir ilk özelliği taşıyacak sistem sayesinde olası bir deprem 
öncesi erken uyarı sinyali verilerek fabrikaların gaz, su, elektrik ve 
patlama oluşturabilecek diğer tüm mekanizmalarının etkisiz hale ge-
tirilmesi sağlanacak

Protokol töreninde bir konuşma yapan AFAD Başkanı Dr. Mehmet 
Güllüoğlu afet yönetiminde belediyelerin önemli bir yerinin olduğunu 
ifade etti.

Kocaeli’nin Marmara Depremi’nde en çok etkilenen şehir olduğuna 
dikkati çeken Dr. Güllüoğlu, “Akıllı kent uygulamaları dünyada gittikçe 
yaygınlaşıyor. Biz de bu uygulamaları afet risklerinin azaltılması an-
lamında kullanmak istiyoruz. Biz bu proje kapsamında Kocaeli’yi pilot 
il seçtik. Bu çalışmayı burada geliştirdikten sonra bütün Türkiye’de 
yaygınlaştırmayı umuyoruz.” diye konuştu.

Güllüoğlu, afet yönetiminde iş birliği yapmanın kendileri için kıymet-
li olduğunun altını çizerek, “Hiçbir kurum tek başına bu konuların 
altından kalkabilme becerisine sahip değil. Olması da beklenmez 
çünkü belediyenin baktığı yön başkadır, üniversitenin bilgisi, becerisi 
başkadır, merkezi kurumların bilgisi, becerisi ve yetkisi başkadır. Bun-
ları tamamlayıcı olarak kullanmak daha etkin bir yaklaşım olacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreni sonrası Uluslararası Deprem Gerçeği ve Kentleşme 
Çalıştayı’na katılan Dr. Güllüoğlu, çalıştayın ardından Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak 
üzere Ankara’ya hareket etti.

With the participation of Prime Minister Binali Yıldırım, delivery ceremony 
of 80 4x4 off-road vehicles, 8 medium-sized transport vehicles and 11 mo-
bile chemical, biological, radiological and nuclear material decontamination 
vehicles were realized in AFAD HQ. In addition, Prime Minister Yildirim, Dep-
uty Prime Minister Prof. Dr. Recep Akdag, Minister of Customs and Trade 
Bülent Tüfenkçi, Minister of Health Dr. Ahmet Demircan, former Parliament 
Speaker Cemil Cicek, former Deputy Prime Minister Prof. Dr. Beşir Atalay, AK 
Party Deputies Mücahit Arslan, Emrullah İşler, Undersecretary of the Prime 
Ministry Dr. Fuat Oktay, Director of Religious Affairs Dr. Ali Erbaş, Head of 
AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu and AFAD employees participated to the cere-
mony. Prime Minister Yıldırım stated that AFAD’s first test was given in Van 
earthquake in 2011. Yıldırım stated that Van earthquake is an important 
event affecting the construction of AFAD. Yıldırım emphasized that in the 
Van earthquake, the country did not show the weakness of the past periods. 
Also, he stated that in the 1999 Marmara Earthquake, Ankara could not 

nt affecting the construction of AFAD. Yıldırım emphasized that in the Van 
earthquake, the country did not show the weakness of the past periods. 
Also, he stated that in the 1999 Marmara Earthquake, Ankara c

With the participation of Prime Minister Binali Yıldırım, delivery ceremony 
of 80 4x4 off-road vehicles, 8 medium-sized transport vehicles and 11 mo-
bile chemical, biological, radiological and nuclear material decontamination 
vehicles were realized in AFAD HQ. In addition, Prime Minister Yildirim, Dep-
uty Prime Minister Prof. Dr. Recep Akdag, Minister of Customs and Trade 
Bülent Tüfenkçi, Minister of Health Dr. Ahmet Demircan, former Parliament 
Speaker Cemil Cicek, former Deputy Prime Minister Prof. Dr. Beşir Atalay, AK 
Party Deputies Mücahit Arslan, Emrullah İşler, Undersecretary of the Prime 
Ministry Dr. Fuat Oktay, Director of Religious Affairs Dr. Ali Erbaş, Head of 
AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu and AFAD employees participated to the cere-
mony. Prime Minister Yıldırım stated that AFAD’s first test was given in Van 
earthquake in 2011. Yıldırım stated that Van earthquake is an important 
event affecting the construction of AFAD. Yıldırım emphasized that in the 
Van earthquake, the country did not show the weakness of the past periods. 

13



Deprem Simülasyon Tırları 
Meydanlarda!

En iyi öğrenmenin “Yaparak-Yaşayarak Öğrenme” olduğu düşüncesin-
den hareketle geliştirilen AFAD Deprem Simülasyon Tırları, Türkiye’yi 
depremlere korkutmadan hazırlamaya devam ediyor.

AFAD Eğitim Merkezi (AFADEM (öğretmenleri ve eğitmenleri tarafın-
dan gerçekleştirilen eğitimlerde; depremlere nasıl hazırlıklı olunacağı, 
deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında neler yapılması 
gerektiği ve doğru davranış şekillerinin neler olduğu uygulamalı olarak 
anlatılıyor.

7,2 büyüklüğündeki bir depremin bile deneyimlenebildiği AFAD’ın De-
prem Simülasyon Tırları 3 bölümden oluşuyor:

- Deprem Simülasyonu (6 kişilik)

- Yangın Simülasyonu

- 3 boyutlu Sel Filmi Gösterimi (5 kişilik sinema kısmı)

Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu gave a detailed briefing to Minister 
of Interior Mr. Süleyman Soylu about AFAD which is affiliated to Mi-
nistry of Interior in pursuant to Presidential Decree No. 4.

The briefing held in the Ministry of Interior headquarters lasted three 
and a half hours. Head of Disaster and Emergency Management Aut-
hority (AFAD) Dr. Mehmet Güllüoğlu made a detailed presentation du-
ring the meeting attended by senior administrators of the ministry and 
AFAD division chairmen.

Presidential Decree No. 4 was published on July 15, 2018 and the Disas-
ter and Disaster and Emergency Management Authority was affiliated 
to the Ministry of Interior. Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu gave a 
detailed briefing to Minister of Interior Mr. Süleyman Soylu about AFAD 
which is affiliated to Ministry of Interior in pursuant to Presidential Dec-
ree No. 4.

AFAD, Türkiye’nin ilk havacılık, 
uzay ve teknoloji festivali olan 
TEKNOFEST 2018’de yerini aldı. 
Festivalde açtığı 500 metrekare-
lik büyük stantta kapasitesini 
sergileyen AFAD, teknoloji yoğun-
luklu çalışmalarını da ziyaretçilerle 
buluşturdu. Deprem simülatörü, 
interaktif deprem tehlike haritası 
ve VR (artırılmış gerçeklik) kul-
lanımı gibi teknolojiler stantta zi-
yaretçilerin kullanımına sunuldu. 

Teknoloji Yoğunluklu Çalışmalar 
Tanıtıldı

Stand alanında özel kıyafetli 
AFAD KBRN Uzmanının konukları 
karşılaması ve arama ve kurtar-
ma köpeklerinin gösterileri gibi 
aktivitelerin yanı sıra teknolojik 
projelerin tanıtımı da yapıldı. Afet 
Yönetimi Karar Destek Sistemi 
(AYDES) , Kitle Kaynak Kullanımı 
ve Uzaktan Algılama (UZAL) 
projeleri broşürler ve anlatım-
larla ziyaretçilere tanıtıldı. Basılı 
“Yeni Deprem Tehlike Haritası” ve 
broşürü ise öğretmen ve öğren-
cilerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, 
e-devlet üzerinden yayınlanan 
Türkiye Deprem Tehlike Haritasını 
interaktif olarak kullanırken; basılı 
haritaları ise evlerine asmak üzere 
yanlarında götürdüler. 

Head of AFAD Dr. Mehmet Gül-
lüoğlu gave a detailed briefing to 
Minister of Interior Mr. Süleyman 
Soylu about AFAD which is affili-
ated to Ministry of Interior in pur-
suant to Presidential Decree No. 4.

The briefing held in the Ministry 
of Interior headquarters lasted 
three and a half hours. Head of 
Disaster and Emergency Manage-
ment Authority (AFAD) Dr. Meh-
met Güllüoğlu made a detailed 
presentation during the meeting 
attended by senior administrators 
of the ministry and AFAD division 
chairmen.

Presidential Decree No. 4 was 
published on July 15, 2018 and the 
Disaster and Disaster and Emer-
gency Management Authority 
was affiliated to the Ministry of 
Interior. Head of AFAD Dr. Mehmet 
Güllüoğlu gave a detailed briefing 
to Minister of Interior Mr. Süley-
man Soylu about AFAD which is 
affiliated to Ministry of Interior in 
pursuant to Presidentiao Ministry 
of Interior in pursuant to Presideo 
Ministry of Interior in pursuant to 
Presideo Ministry of Interior in pur-
suant to Presideo Ministry of Inte-
rior in pursuant to Presidel Decree 
No. 4.

AFAD, Teknolojik Kapasitesini 
Teknofest’te Sergiledi
403 GİEDİusing Foundation in Samsat was laid
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Özel Gereksinimli Bireyler İçin Afet 
Risklerinin Azaltılması Çalıştayı 
Tamamlandı
403 Earthquake Housing Foundation in Samsat was 
laid
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kartal’daki Bina Enkazında
İncelemelerde Bulundu
President Erdoğan Presents Humanitarian Aid 
Award to AFAD

HABER
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President Erdogan made a speech at the “World Human Rights Day” 
event organized by the AK Party. Erdoğan emphasized Turkey’a attitude 
towards Syria and the humanitarian drama in Iraq as a human rights le-
gend in itself. Erdogan reminded that Turkey has opened its doors unqu-
estioned to the hundreds of thousands of people earlier in the period of 
the first and second Gulf War.

Erdogan: Turkey has opened its arms to anyone coming to the border du-
ring the Syria crisis uninterruptedly in the last 7 years.

Following the speech of President Erdogan, an award ceremony was held. 
AFAD President Dr. Mehmet Güllüoğlu has received “Humanitarian Aid” 
award by President Erdogan. Erdoğan declared in his speech; “Currently, 
nearly 3.5 million asylum seekers from Syria and Iraq continue their li-
ves in our country. Is there any example in the world? No there isn’t, but 
Turkey did.Today, Turkey hosts the largest refugee hosting community i

Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, arama kurtarma 
çalışmalarının devam ettiği Kartal’daki enkaz alanına gelerek 
incelemelerde bulundu ve burada yürütülen çalışmalara ilişkin İçişleri 
Bakanı Sn. Süleyman Soylu’dan ve AFAD Başkanı Sn. Dr. Mehmet 
Güllüoğlu’ndan bilgi aldı. 

Erdoğan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada “Almamız 
gereken birçok dersler var. Buna göre de şu anda gerek Başsavcımız 
gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün Bakan arkadaşlarım, 
AFAD... Hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de şöyle 
oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız ve atılması gereken 
adımları da kararlı bir şekilde atacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra yaralıların 
tedavi gördüğü Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine geçti.
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Devlet, Ordu’daki Selin 
Yaralarını Sarıyor
Head of AFAD briefs the Minister of Interior 

HABER
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Ordu’nun Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve Ünye ilçelerini vuran selin 
ardından AFAD koordinasyonunda müdahale ve iyileştirme çalışmaları 
tüm hızıyla sürüyor. 

8 Ağustos 2018 günü bölgede etkili olan yoğun yağışların hemen 
ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fuat Oktay, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Ordu’daki 
sel bölgesine gittiler. İlk hasar tespit çalışmalarının ardından Ordu, 
Samsun, Sivas ve Ankara AFAD il müdürlüklerinde görevli arama ve 
kurtarma personeli hızla bölgeye intikal ederek arama ve kurtarma 
faaliyetlerine başladılar. Tedbir amaçlı olarak Giresun, Rize, Artvin, 
Trabzon ve Sinop İl AFAD müdürlükleri de teyakkuza geçirildi. Ordu’ya 
ayrıca AFAD Samsun Lojistik Deposundan 150 çadır ve 500 battaniye 
gönderildi.

Ünye ilçesine bağlı Yiğitler Köyü’nde toprak kayması sonrası toprak 
altında kalan 4 vatandaşımız, İlküvez Aşıklı Mahallesi’nde mahsur 
kalan 20 vatandaşımız ve Tekke Mahallesi’nde üstüne direk devrilen 
bir evde mahsur kalan 8 vatandaşımız AFAD ekipleri tarafından 
kurtarıldı.

İkizce ilçesinde çalışan yaklaşık 100 geçici fındık işçisi ise güvenlik 
nedeniyle AFAD-Jandarma tarafından geçici barınma merkezi haline 
getirilen Taşkese İlkokulu’na yerleştirildi.

Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu gave a detailed briefing to 
Minister of Interior Mr. Süleyman Soylu about AFAD which is af-
filiated to Ministry of Interior in pursuant to Presidential Decree 
No. 4.

The briefing held in the Ministry of Interior headquarters lasted three 
and a half hours. Head of Disaster and Emergency Management Aut-
hority (AFAD) Dr. Mehmet Güllüoğlu made a detailed presentation 
during the meeting attended by senior administrators of the ministry 
and AFAD division chairmen.

Presidential Decree No. 4 was published on July 15, 2018 and the Di-
saster and Disaster and Emergency Management Authority was affi-
liated to the Ministry of Interior. Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu 
gave a detailed briefing to Minister of Interior Mr. Süleyman Soylu 
about AFAD which is affiliated to Ministry of Interior in pursuant to 
Presidential Decree No. 4.

The briefing held in the Ministry of Interior headquarters lasted three 
and a half hours. Head of Disaster and Emergency Management Aut-
hority (AFAD) Dr. Mehmet Güllüoğlu made a detailed presentation 
during the meeting attended by senior administrators of the ministry 
and AFAD division chairmen.

Presidential Decree No. 4 was published on July 15, 2018 and the Di-
saster and Disaster and Emergency Management Authority was affi-
liated to the Ministry of Interior.

Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu gave a detailed briefing to Minis-
ter of Interior Mr. Süleyman Soylu about AFAD which is affiliated to 
Ministry of Interior in pursuant to Presidential Decree No. 4.

The briefing held in the Ministry of Interior headquarters lasted three 
and a half hours. Head of Disaster and Emergency Management Aut-
hority (AFAD) Dr. Mehmet Güllüoğlu made a detailed presentation 
during the meeting attended by senior administrators of the ministry 
and AFAD division chairmenthe Ministry of Interior.
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2018 Yılında 1.080 Afetzede Aile Yeni 
Yuvasına Kavuştu
The Vehicle Delivery Ceremony was held with the 
participation of the Prime Minister Yıldırım
AFAD, afet yönetiminin iyileştirme fazında hak sahibi afetzedeler için 
kalıcı konutlar üretmeyi sürdürüyor. Sadece 2018 yılında 1.080 afet 
konutu, hak sahibi afetzedelere teslim edildi. Konutlarına 2018’de 
kavuşanlar arasında, Çanakkale’deki depremde evleri zarar gören 205 
aile de bulunuyor.

AFAD’ın inşa ettiği ‘Türkiye Afet Yönetim Sistemi’ kapsamında, 
afet yönetiminin her fazında çalışmalar yoğun olarak devam ediyor. 
Afetlere hazırlık ve müdahale faaliyetlerinin yanında afet sonrası iy-
ileştirme çalışmaları dâhilinde afet konutları inşa ediliyor. 

Afet konutları, zarara yol açan afetler sonrasında afetzedelerin 
mağduriyetlerini giderebilmek için AFAD tarafından yaptırılıyor. Yal-
nızca 2018 yılında teslim edilen konutlarla yaklaşık 5 bin afetzede, 
afete dirençli evlerinde yaşamaya başladı. Hak sahibi afetzedeler, bir 
afet durumunda sokakta kalma endişesi olmadan sağlam yuvalarında 
olmanın tadını çıkarıyorlar.

Çanakkaleli Depremzedelere 205 Konut Teslim Edildi

5,3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Ayvacık’ta konutları hasar 
gören hak sahibi depremzedeler, 2018’in Kasım ayı başında evlerine 
kavuştular. Bölgenin mimarisine uygun olarak az katlı şekilde inşa 
edilen konutların 1. etabı tamamlandı. Afet konutlarında 205 konut 
teslim edilirken 40 konut daha teslim aşamasına getirildi. İhale süre-
ci tamamlanan 246 konutluk 2. etabın yapımı ise kısa süre içerisinde 
başlayacak.

1. etap konutların anahtar teslim törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekilleri 
Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu ve AFAD Başkan Yardımcısı İsmail 
Palakoğlu katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum, depremin ardından 
yapılan çalışmalara değinerek, “Tüm dünyaya elini uzatan AFAD’ımız, 
Kızılay’ımız bir an önce buraya geldiler ve yapılması gereken her işi 
çok kısa zamanda yaparak yaklaşık 4 bin vatandaşımıza hizmet ver-
di.” şeklinde konuştu.  

Türkiye’nin Dört Yanında Afet Konutları Yükseliyor

Çanakkale’nin yanı sıra ülkenin dört bir noktasındaki hak sahibi 
afetzedelere konutları teslim ediliyor. 2018’in son çeyreğinde, Artvin 
Arhavi’de 24 afetzede evlerinin kurasını çekti ve birkaç hafta içinde 
ailesiyle birlikte yeni yuvasına kavuştu. Trabzon Dernekpazarı’ndaki 

With the participation of Prime Minister Binali Yıldırım, delivery ceremony 
of 80 4x4 off-road vehicles, 8 medium-sized transport vehicles and 11 mo-
bile chemical, biological, radiological and nuclear material decontamination 
vehicles were realized in AFAD HQ. In addition, Prime Minister Yildirim, Dep-
uty Prime Minister Prof. Dr. Recep Akdag, Minister of Customs and Trade 
Bülent Tüfenkçi, Minister of Health Dr. Ahmet Demircan, former Parliament 
Speaker Cemil Cicek, former Deputy Prime Minister Prof. Dr. Beşir Atalay, AK 
Party Deputies Mücahit Arslan, Emrullah İşler, Undersecretary of the Prime 
Ministry Dr. Fuat Oktay, Director of Religious Affairs Dr. Ali Erbaş, Head of 
AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu and AFAD employees participated to the cere-
mony. Prime Minister Yıldırım stated that AFAD’s first test was given in Van 
earthquake in 2011. Yıldırım stated that Van earthquake is an important 
event affecting the construction of AFAD. Yıldırım emphasized that in the 
Van earthquake, the country did not show the weakness of the past periods. 
Also, he stated that in the 1999 Marmara Earthquake, Ankara could not 
contact the earthquake region for 2 days. Yıldırım pointed out that the state 
spent more than 5 billion liras in one year and that 30 thousand houses 
were built. Yıldırım underlined that the Varto earthquake dwelling in 1970s 
was completed in the AK Party period. The prime minister Yıldırım said that 
Turkey has become a country, which can be organized in many regions and 
gives the necessary support and he added: “I can say proudly that AFAD 
does not expect anything from anyone. At the moment of an event, every-
one go to the disaster area in an organized way. This is our great success. 
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28 afetzede aile, kura çekimi sonrası evlerini teslim aldı. 

Adıyaman Samsat’ta, 1718 aile konuttan, 443 aile ahırdan, 15 aile de 
işyerinden hak sahibi kabul edildi. Bunlardan etüt proje çalışmaları 
tamamlanan 394 ailenin konutları tamamlanma aşamasına geldi. 
AFAD, oturulamayacak biçimde yapılara zarar veren her afet sonrasın-
da kalıcı konutların yapımı için iyileştirme faaliyeti yürütüyor. Böylece 

Türkiye’nin dört bir 
yanında afet konutları 
yükseliyor, afetzedel-
er sıcak bir yuvaya ka-
vuşuyor.

Evleriyle Birlikte 
Afetzedelerin Ekmek 
Tekneleri De Güvende

Afetlerden sonra 
yapıların hasar tespiti 
yapılarak kullanılamay-
acak olanlar belirleniyor. 
Bu yapıların hak sahip-
lerinin kimler olduğunun 
tespit edilmesiyle bir-
likte afet konutlarının 
yapım süreci de başlamış 
oluyor. Hak sahipliği son-

rasında etüt proje çalışmaları tamamlanıyor. Tüm bu süreçte yapıların 
inşası da planlanıyor. İnşa edilen yapılar arasında kalıcı konutların yanı 
sıra işyerleri ve ahırlar da bulunuyor. Vatandaşın zarar gören kazanç 
kapıları yeniden yapılmış oluyor. Böylece afetzedeler, yuvalarına, ek-
mek teknelerine ve geçim kaynakları olan hayvanlarının barınaklarına 
kavuşuyor.

Afetzedeler Aylık Çok Cüzi Miktarlara Ev Sahibi Oluyor

Afet konutlarında oturan hak sahipleri, yalnızca evlerin maliyetini 
ödüyor. Ödemeler, aylık olarak çok cüzi miktarlara tekabül eden yıllık 
taksitler halinde, faizsiz olarak yapılıyor. İlk iki yıl herhangi bir öde-
mesi bulunmayan afet konutlarının ödemeleri, teslimden sonraki 3. 
yıldan itibaren yıllık olarak bankaya yapılıyor. Konut maliyetleri, hak 
sahipleri tarafından 18 yılda ödeniyor.

No one cries around saying ‘why nobody comes’. There is no rush. Why? 
Because we have a strong system, everybody knows what to do. Everyone 
has a common communication channel with each other. So when people 
feel the state is near them in tougher times, they trust the state and they 
continue living. In the last 15 years, we have made great progress in this way. 
But we are not done yet. We need more. “

Prime Minister Yıldırım stated that they have gone to Bangladesh and 
AFAD, Turkish Red Crescent and Turkish Agency Cooperation and Coordi-
nation have helped them and continued his speech; “We saw Turkey and 
its flag there. Our country, which is the most generous country in the world 
compared to national income, has the most generous country title. Some-
times people talk nonsensly, “Why do you spend too much money for 3,5 
million Syrian refugees? What are you doing?’ We have to empathize with 
these people. We are unable to close our doors to people who are in danger, 
who are poor, who are forced to flee their homes and to leave places where 
all their memories are. This apathy is not similar to our culture and belief. Of 
course we welcome them and include in our table. We never do it for money, 
account, book. Those people will return to their home when everyting is in 
order. No one can live forever apart from his country.”

Deputy Prime Minister Professor Dr. Recep Akdag voiced that the strug-
gle with disasters in the past could not be done effectively under the roof 
of different institutions. He stated that they suffered in 1999 Marmara 
earthquake. Akdag stated that this matter has been seriously inspired and 
moved to a new management model and that AFAD was established in 
2009 as a result of these studies.Deputy Prime Minister Professor Dr. Re-
cep Akdag voiced that the struggle with disasters in the past could not be 
done effectively under the roof of different institutions. He stated that they 
suffered in 1999 Marmara earthquake. Akdag stated that this matter has 
been seriously inspired and moved to a new management model and that 
AFAD was established in 2009 as a result of these studies.

Deputy Prime Minister Professor Dr. Recep Akdag voiced that the strug-
gle with disasters in the past could not be done effectively under the roof 
of different institutions. He stated that they suffered in 1999 Marmara 
earthquake. Akdag stated that this matter has been seriously inspired and 
moved to a new management model and that AFAD was established in 
2009 as a result of these studies.

Deputy Prime Minister Professor Dr. Recep Akdag voiced that the strug-
gle with disasters in the past could not be done effectively under the roof 
of different institutions. He stated that they suffered in 1999 Marmara 
earthquake. Akdag stated that this matter has been seriously inspired and 
moved to a new management model and that AFAD was established in 
2009 as a result of these studies.
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İki Bakanlık Afet Eğitiminde
İşbirliğine Gidiyor
403 Earthquake Housing 
Foundation in Samsat was laid
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri 
Bakanlığı Konferans Salonu’nda iki bakanlık arasındaki “Bilgi Paylaşımı 
Protokolü” ile “Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetlerine İlişkin İş Birliği 
Protokolü” imza törenine katıldı.

Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu also speaking at the occasion said ev-
eryone should be prepared with the notion that the area may be hit by an 
earthquake “That is why we all have to work hard. You cannot do disaster 
management unless you minimize the risks 

Soylu, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile iki ayrı 
protokolü imzalayacaklarını söyledi.

Devlet dairelerine gidildiğinde birçok belge istendiğini belirten Soylu, 
bu protokollerle 21. yüzyıla uygun bir adım attıklarını dile getirdi.

Dünyayla rekabet ettiklerini ifade eden Soylu, “Attığımız adımlar sa-
dece vatandaşımızın işini ve hizmetini kolaylaştırmıyor, Türkiye’yi 
daha cazip bir hale getiriyor, zaman ve para maliyetimizi düşürüyor.” 
diye konuştu.

 “İş ve işlevi çok daha güvenli şekilde ele alma imkanımız var”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, e-Devlet aracılığıyla bilgi, belge alış 
verişi konusundaki iş birliğinin sadece Milli Eğitim Bakanlığına değil, 
tüm Türkiye’ye hizmet veren bir altyapı olduğunu anlattı.

Selçuk, imzalanan diğer protokole ilişkin de afetlerin daha az kayıp-
la atlatılabilmesinin eğitimle sağlanabileceğini, bu konuda yaşayış, 
görgü ve davranış temelli bir bilince ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Afet ve Acil Durum Eğitimi Hizmetlerine İlişkin İş birliği Protokolü

İmzalanan bu protokolle afet bilincinin geliştirmesi ile afet hazırlığın-
da uzun vadede toplum tabanlı risk yönetimi politikalarının kararlı bir 
şekilde uygulanması, ciddi kaynakların sarf edilmesi ve sürekliliğin 
sağlanması mümkün olabilecek.

n his opening speech Akdağ said 
the government has launched the 
403 houses project for the earth-
quake stricken area and added “we 
are now laying the foundations for 
403 houses to be given to the fam-
ilies who lost their homes. Yet we 
have other brothers and sisters who 
are awaiting similar services. We are 
also making preparations for them. 
We have to monetary or financial 
problems. We also do not have any 
problems regarding the laws and 
the regulations. However, we do 
have problems in finding suitable 
land to put up the houses. With the 
will of Allah we will construct these 
houses this year and hand them to 
the citizens.”

Akdağ said there are one thousand 
740 families who have earned the 
right to have a home and added 
“today we are starting to construct 
houses for 403 families. Very soon 
we will start Parliament Deputy 
Speaker Ahmet Aydın said the ad-
ministration is making calculations 
so that the 403 families do not 
spend another winter in disaster 
containers in Samsat and added 
“Samsat deserves the best. Samsat 
is a town that has always support-
ed us as a nation and has proven its 
loyalty to the state.”

Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğ-
lu also speaking at the occasion 
said everyone should be prepared 
with the notion that the area may 
be hit by an earthquake “That is 
why we all have to work hard. You 
cannot do disaster management 
unless you minimize the risks of 
disaster.also making preparations 
for them. We have to monetary or 
financial problems. We also do not 
have any problems regarding the 

laws and the regulations. Howev-
er, we do have problems in finding 
suitable land to put up the houses. 
With the will of Allah we will con-
struct these houses this year and 
hand them to the citizens.”

Akdağ said there are one thousand 
740 families who have earned the 
right to have a home and added 
“today we are starting to construct 
houses for 403 families. Very soon 
we will start Parliament Deputy 
Spng at the occasion said every-
one should be prepared with the 
notion that the area may be hit by 
an earthquake “That is why we all 
have to work hard. You cannot do 
disaster management unless you 
minimize the risks of disaster.””

 starting to construct houses for 
403 families. Very soon we will 
start Parliament Deputy Speaker 
Ahmet Aydın said the administra-
tion is making calculati starting to 
construct houses for 403 families. 
Very soon we will start Parliament 
Deputy Speaker Ahmet Aydın said 
the administration is making cal-
culati starting to construct houses 
for 403 families. Very soon we will 
start Parliament Deputy Speaker 
Ahmet Aydın said the administra-
tion is making calculati starting to 
construct houses for 403 families. 
Very soon we will start Parliament 
Deputy Speaker Ahmet Aydın said 
the administration is making calcu-
lati starting to construct houses for 
403 families. Very soon we will start 
Parliament Deputy Speaker Ahmet 
Aydın said the administration is 
making calculati
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“İstanbul’un Afetlere 
Hazırlık Çalışmaları 
Çalıştayı” Tamamlandı
The Vehicle Delivery Ceremony was 
held with the participation of the 
Prime Minister Yıldırım
İstanbul’da yaşanması beklenen afetlere yönelik hazırlıkların 
tartışıldığı çalıştay sona erdi. 

İstanbul Levent’te gerçekleştirilen çalıştayda İstanbul’un risk 
oluşturabilecek doğa kaynaklı afetlere ve büyük endrüstriyel/ulaşım 
kazalarına ilişkin hazırlıkları masaya yatırıldı. 2 gün süren çalıştay-
da Afete dirençli kent planlama yaklaşımı, afet kültürü-farkındalık 
ve medya, afetlerde ekonominin sürdürülebilirliği, afet risk azaltma 
çalışmalarında ortak akıl gibi konularda tematik oturumlar düzenlen-
di. Yüzlerce katılımcının yer aldığı çalıştayın sonuç raporu, elde edi-
lecek çıktılar anlamında önemli olacak.

With the participation of Prime Minister Binali Yıldırım, delivery ceremony 
of 80 4x4 off-road vehicles, 8 medium-sized transport vehicles and 11 mo-
bile chemical, biological, radiological and nuclear material decontamination 
vehicles were realized in AFAD HQ. In addition, Prime Minister Yildirim, Dep-
uty Prime Minister Prof. Dr. Recep Akdag, Minister of Customs and Trade 
Bülent Tüfenkçi, Minister of Health Dr. Ahmet Demircan, former Parliament 
Speaker Cemil Cicek, former Deputy Prime Minister Prof. Dr. Beşir Atalay, AK 
Party Deputies Mücahit Arslan, Emrullah İşler, Undersecretary of the Prime 
Ministry Dr. Fuat Oktay, Director of Religious Affairs Dr. Ali Erbaş, Head of 
AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu and AFAD employees participated to the cere-
mony. Prime Minister Yıldırım stated that AFAD’s first test was given in Van 
earthquake in 2011. Yıldırım stated that Van earthquake is an important 
event affecting the construction of AFAD. Yıldırım emphasized that in the 
Van earthquake, the country did not show the weakness of the past periods. 
Also, he stated that in the 1999 Marmara Earthquake, Ankara could not c
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AFAD’ın İlk AB Projesi 
“Team – Up” Tamamlandı
403 Earthquake Housing 
Foundation in Samsat was laid

AB katılım öncesi yardım aracı (IPA) kapsamında desteklenen “AF-
AD’ın Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Afet ve Acil Durum 
Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi” bir 
kapanış programıyla tamamlandı. 2 yıl süren projenin kapanış töreni, 
Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. 

Proje Direktörü Adam Ivaszko, “3 yıl önce başladığımız bu projenin 
Türkiye’nin afete dirençli bir ülke olmasında ve etkin bir afet yöne-
timi sistemi geliştirmesinde önemli katkılar sağladığına inanıyorum. 
Çalıştığım projeler içerisinde bu proje en özel ve özgün projedir.” diyer-
ek memnuniyetini ifade etti.

“Türkiye, Uluslararası Toplumun Gururu Oldu”

Iwaszko’nun ardından söz alan Proje Takım Lideri Lorenzo Van Wijk 
ise projenin başlangıç, gelişim ve sonuç aşamalarıyla ilgili sunum yap-
arak bilgi verdi.  Van Wijk, yapılan her aktivitede, her çalışmada “AF-
AD’a nasıl katkı sağlanabilir?” yaklaşımıyla çalıştıklarını belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals 
ise, “Hazırlık ve risk azaltmayı önceleyen bu proje ile Türkiye’nin 
afetlere dirençli bir ülke haline gelmesinde ve etkin bir afet yönetimi 
sistemi geliştirmesinde katkıda bulunmaya çalıştık. Türkiye, mültecil-
ere yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler ile uluslararası toplumun gururu 
oldu.” ifadelerini kullandı Proje kapanış toplantısının son konuşmasını 
yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, projede AFAD’ın, pay-
daş kurumların ve afet yönetim sektörünün gelişiminin hedeflendiği-
ni ve kapsayıcı şekilde tasarlanıp, uygulandığını söyledi.

Çataklı, proje sayesinde birçok alanda eğitimlerin ve kılavuz belgel-
erin hazırlandığını, AB ülkelerine gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri 
kapsamında afet yönetimi alanında incelemeler, karşılıklı bilgi ve 
deneyim aktarımının yapıldığını bildirdi..

n his opening speech Akdağ said 
the government has launched the 
403 houses project for the earth-
quake stricken area and added “we 
are now laying the foundations for 
403 houses to be given to the fam-
ilies who lost their homes. Yet we 
have other brothers and sisters who 
are awaiting similar services. We are 
also making preparations for them. 
We have to monetary or financial 
problems. We also do not have any 
problems regarding the laws and 
the regulations. However, we do 
have problems in finding suitable 
land to put up the houses. With the 
will of Allah we will construct these 
houses this year and hand them to 
the citizens.”

Akdağ said there are one thousand 
740 families who have earned the 
right to have a home and added 
“today we are starting to construct 
houses for 403 families. Very soon 
we will start Parliament Deputy 
Speaker Ahmet Aydın said the ad-
ministration is making calculations 
so that the 403 families do not 
spend another winter in disaster 
containers in Samsat and added 
“Samsat deserves the best. Samsat 
is a town that has always support-
ed us as a nation and has proven its 
loyalty to the state.”

Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğ-

lu also speaking at the occasion 
said everyone should be prepared 
with the notion that the area may 
be hit by an earthquake “That is 
why we all have to work hard. You 
cannot do disaster management 
unless you minimize the risks of 
disaster.also making preparations 
for them. We have to monetary or 
financial problems. We also do not 
have any problems regarding the 
laws and the regulations. Howev-
er, we do have problems in finding 
suitable land to put up the houses. 
With the will of Allah we will con-
struct these houses this year and 
hand them to the citizens.”

Akdağ said there are one thousand 
740 families who have earned the 
right to have a home and added 
“today we are starting to construct 
houses for 403 families. Very soon 
we will start Parliament Deputy 
Spng at the occasion said every-
one should be prepared with the 
notion that the area may be hit by 
an earthquake “That is why we all 
have to work hard. You cannot do 
disaster management unless you 
minimize the risks of disaster.””

 starting to construct houses for 
403 families. Very soon we will start 
Parliament Deputy Speaker Ahmet 
Aydın said the administrati
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Afet Yönetimi Teknolojisi 
İçin ASELSAN İle Protokol 
İmzalandı
403 Earthquake Housing 
Foundation in Samsat was laid
on in Samsat was la
Sivil savunma ve afet yönetimi alanında teknolojilerin geliştirilme-
si için AFAD ile ASELSAN işbirliği protokolü imzaladı. Çok boyutlu 
işbirliği, ileriki zamanlarda stratejik cihaz ve sistemlerin milli imkânlar 
kullanılarak yurtiçinde geliştirilmesini de öngörüyor. Protokolü uygu-
lamaya koyan imzaları, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ile ASEL-
SAN Yönetim Kurulu Başkan V. Mustafa Murat Şeker attı.

Alanında, Türkiye’de ilk Dünya’da ise sayılı olan yazılım ve mod-
elleri uygulamaya koyan AFAD, çalışmalarında kullandığı teknoloji-
yi geliştirmeyi hedefliyor. Bir yandan Afet Yönetimi ve Karar Destek 
Sistemi (AYDES) gibi örnek alınan teknolojileri devreye alırken bir 
yandan da ‘Afet Yönetiminde Teknolojik Dönüşüm’ konsepti dâhilinde 
işbirlikleri geliştiriyor. AFAD’ın ASELSAN ile 18 Aralık’ta imzaladığı 
protokol, içerdiği Ar-Ge, milli cihaz ve sistem ile altyapıların kurulması 
maddeleri ile büyük önem taşıyor.

Çok Boyutlu İşbirliği

Protokol ile çok boyutlu bir işbirliği şekillendiriliyor. Protokolün sınır-
ları, teknoloji alanında karşılıklı bilginin, deneyim ve uzmanlıkların 
paylaşılması; altyapıların kullanılması, araştırma geliştirme faali-
yetleri ve görev alanları kapsamında ortak çalışmalar yürütülmesi gibi 
geniş bir alanda çiziliyor.

Stratejik İhtiyaçlarda Milli Cihaz ve Sistemler

AFAD ve ASELSAN’ın işbirliği ile Türkiye’nin stratejik gereksinim-
lerinin yerelde, milli kaynaklarla karşılanması imkânı doğuyor. Sivil 
savunma gibi hayati bir alanda ülkemizin dışa bağımlılığının azal-
ması, protokolün sağlayabileceği faydalar arasında bulunuyor. İşbirliği 
sayesinde, afet yönetimi, erken uyarı, haber alma ve yayma, ikaz ve 
alarm sistemleri ile Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) 
savunmaya dönük cihaz ve sistemlerin yerli hale getirilmesi hede-
fleniyor. Bu amaçla cihaz ve sistemlerin milli imkânlarla, yurt içinde 
tasarlanması ve geliştirilmesi için projeler üretilmesi planlanıyor.

Birlikte Bilimsel ve Akademik Çalışmalar Yapılabilecek

İmzalanan protokolün amaçlanan sonuçları arasında bilimsel ve aka-
demik çalışmalar da yer alıyor. AFAD ile ASELSAN’ın birlikte bilimsel 
ve teknolojik araştırmalar yapmasının yanı sıra eğitim, seminer ve 
konferanslar düzenlemesi tasarlanıyor. 

n his opening speech Akdağ said 
the government has launched the 
403 houses project for the earth-
quake stricken area and added “we 
are now laying the foundations for 
403 houses to be given to the fam-
ilies who lost their homes. Yet we 
have other brothers and sisters who 
are awaiting similar services. We are 
also making preparations for them. 
We have to monetary or financial 
problems. We also do not have any 
problems regarding the laws and 
the regulations. However, we do 
have problems in finding suitable 
land to put up the houses. With the 
will of Allah we will construct these 
houses this year and hand them to 
the citizens.”

Akdağ said there are one thousand 
740 families who have earned the 
right to have a home and added 
“today we are starting to construct 
houses for 403 families. Very soon 
we will start Parliament Deputy 
Speaker Ahmet Aydın said the ad-
ministration is making calculations 
so that the 403 families do not 
spend another winter in disaster 
containers in Samsat and added 
“Samsat deserves the best. Samsat 
is a town that has always support-
ed us as a nation and has proven its 
loyalty to the state.”

Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğ-

lu also speaking at the occasion 
said everyone should be prepared 
with the notion that the area may 
be hit by an earthquake “That is 
why we all have to work hard. You 
cannot do disaster management 
unless you minimize the risks of 
disaster.also making preparations 
for them. We have to monetary or 
financial problems. We also do not 
have any problems regarding the 
laws and the regulations. Howev-
er, we do have problems in finding 
suitable land to put up the houses. 
With the will of Allah we will con-
struct these houses this year and 
hand them to the citizens.”

Akdağ said there are one thousand 
740 families who have earned the 
right to have a home and added 
“today we are starting to construct 
houses for 403 families. Very soon 
we will start Parliament Deputy 
Spng at the occasion said every-
one should be prepared with the 
notion that the area may be hit by 
an earthquake “That is why we all 
have to work hard. You cannot do 
disaster management unless you 
minimize the risks of disaster.””

 starting to construct houses for 
403 families. Very soon we will start 
Parliament Deputy Speaker Ahmet 
Aydın said the administrati
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Diyarbakır’da Şöhretler 
Karması Maçına Yoğun İlgi
403 Earthquake Housing 
Foundation in Samsat was laid

Diyarbakır Gençlik Festivali’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdogan’ın başlama vuruşunu yaptığı Şöhretler Karması Maçı’na sanat, 
spor ve siyaset dünyasından birçok önemli isim katıldı.
g the foundations for 403 houses to be given to the families who lost their homes. Yet we have other brothers and sisters who are awaiting 
similar services. We are also making preparations for them. We 

Diyarbakır Stadyumu’nda “Ziraat Diyarbakır Gençlik 
Festivali” kapsamında oynanan ve İçişleri Bakanı Sayın 
Süleyman Soylu, Festival Komitesi Başkanı ve Yalo-
va Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AFAD Başkanı Dr. 
Mehmet Güllüoğlu ile Tugay Kerimoğlu, Alpay Özalan, 
Ayhan Akman, Semih Şentürk gibi isimlerin de yer aldığı 
şöhretler karşılaşması, beyaz takımın, kırmızı takımı 5-3 
yenmesiyle sonuçlandı.



n his opening speech Akdağ said the government has launched the 403 
houses project for the earthquake stricken area and added “we are now lay-
ing the foundations for 403 houses to be given to the families who lost their 
homes. Yet we have other brothers and sisters who are awaiting similar ser-
vices. We are also making preparations for them. We have to monetary or 
financial problems. We also do not have any problems regarding the laws 
and the regulations. However, we do have problems in finding suitable land 
to put up the houses. With the will of Allah we will construct these houses 
this year and hand them to the citizens.”

Akdağ said there are one thousand 740 families who have earned the right 
to have a home and added “today we are starting to construct houses for 
403 families. Very soon we will start Parliament Deputy Speaker Ahmet 
Aydın said the administration is making calculations so that the 403 fami-
lies do not spend another winter in disaster containers in Samsat and added 
“Samsat deserves the best. Samsat is a town that has always supported us 
as a nation and has proven its loyalty to the state.”
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2. Ulusal Heyelan Sempozyumu 
Ankara’da Gerçekleştirildi

Our Deputy Prime Minister Dr. Re-
cep Akdağ, his wife Şeyma Akdağ 
and the Head of AFAD Mehmet 
Güllüoğlu visited and examined 
the asylum-seekers camp of the 
Rohingya Muslims in Bangladesh. 
Akdag was welcomed by the au-

thorities in Bangladesh. And they 
acted with Bangladesh Disaster 
Management and Assistance 
Minister Mofazzal Hossain Chow-
dhury Maya and his colleagues in 
Cox’s Bazar asylum camp.

Heyelan afetini farklı açılardan ele alıp, konunun uzmanları ve karar 
vericiler ile değerlendirmeyi hedefleyen HEYSEMP-2018, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 
Müdürlüğü işbirliği ile Ankara’da düzenlendi. 

İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı 
Sn. Akif Özkaldı, AFAD Başkanı Sn. Mehmet Güllüoğlu ve Çölleşme ve 
Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Sn. Ahmet İpek’in açılış konuşma-
larıyla başlayan 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu 2 gün boyunca devam 
etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin 
hemen her konuda ve her anlamda dünyanın ortasında yer aldığını 
söyledi.

Okyanus kıyılarındaki gibi 190 kilometre hıza ulaşan kasırgalara 
maruz kalmadığını ama deprem, heyelan, sel gibi afetlerin Türkiye’nin 
açık bir gerçeği olduğunu belirten Soylu, “AFAD’ın arşiv verilerine göre, 
ülkemizde meydana gelen heyelan olaylarının en sık yaşandığı iller 
Trabzon, Rize, Giresun ve Kastamonu’dur. Heyelan, ülkemizdeki de-
prem harici doğal afetler arasında yüzde 57 ile ilk sırayı almaktadır.” 
diye konuştu.

21 Arama Kurtarma Aracı, Birlik Müdürlüklerine teslim edildi

İçişleri Bakanı Soylu, açılışın ardından 21 ağır arama kurtarma aracının 
teslim törenine katıldı.

“Bugün AFAD Başkanlığımıza alınmış olan 21 ağır tonajlı arama ve 
kurtarma aracının hizmete alımını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu 
araçları ülke genelindeki AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlükler-
ine dağıtacağız. 25 milyon lira maliyetli bu proje, geçmiş ismiyle 
Kalkınma Bakanlığı 2018 Yatırım Programına dahil edilmişti ve Devlet 
Malzeme Ofisi kanalıyla araç alımları gerçekleştirildi. Afet elbette ki 
acılar barındıran bir hadisedir ama inşallah bu araçlar, bu acıların hafi-
fletilmesin yardım edecektir.”

403 Earthquake Housing 
Foundation in Samsat was laid

Akdağ and Güllüoğlu examined 
the camp site where the Turkish 
Cooperation and Coordination 
Agency (TIKA) officers cook food 
for asylum seekers. Later, Akdağ 
and Güllüoğlu distributed relief 
packages to the Rohingya Mus-
lims who were expecting them in 
the rain. Our Deputy Prime Minis-
ter Dr. Recep Akdağ, his wife Şey-
ma Akdağ and the Head of AFAD 
Mehmet Güllüoğlu visited and ex-
amined the asylum-seekers camp 
of the Rohingya Muslims in Ban-
gladesh. Akdag was welcomed 
by the authorities in Bangladesh. 
And they acted with Bangladesh 
Disaster Management and As-
sistance Minister Mofazzal Hos-
sain Chowdhury Maya and his 
colleagues in Cox’s Bazar asylum 
camp.

Akdağ and Güllüoğlu examined 
the camp site where the Turkish 
Cooperation and Coordination 
Agency (TIKA) officers cook food 
for asylum seekers. Later, Akdağ 
and Güllüoğlu distributed relief 
packages to the Rohingya Mus-
lims who were expecting them in 

the rain.

Our Deputy Prime Minister Dr. Re-
cep Akdağ, his wife Şeyma Akdağ 
and the Head of AFAD Mehmet 
Güllüoğlu visited and examined 
the asylum-seekers camp of the 
Rohingya Muslims in Bangladesh. 
Akdag was welcomed by the au-
thorities in Bangladesh. And they 
acted with Bangladesh Disaster 
Management and Assistance 
Minister Mofazzal Hossain Chow-
dhury Maya and his colleagues in 
Cox’s Bazar asylum camp.

Akdağ and Güllüoğlu examined 
the camp site where the Turkish 
Cooperation and Coordination 
Agency (TIKA) officers cook food 
for asylum seekers. Later, Akdağ 
and Güllüoğlu distributed relief 
packages to the Rohingya Mus-
lims who were expecting them in 
the rain.
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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın, 
Arakanlı Müslümanların Yaşadığı 
Kamplara Ziyareti

Başbakan Yardımcımız Prof. Dr. Recep Akdağ, eşi Şeyma Akdağ ve 
AFAD Başkanımız Dr. Mehmet Güllüoğlu Bangladeş’teki Arakanlı 
Müslümanların bulunduğu sığınmacı kampını ziyaret ettiler, incele-
melerde bulundular.

Bangladeş’te yetkililer tarafından karşılanan Akdağ, Bangladeş Afet 
Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury Maya ve be-
raberindekilerle Cox’s Bazar’daki sığınmacı kampına hareket etti.

Kamp alanında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) görevlilerince sığınmacılar için yemeklerin yapıldığı bölümde 
incelemelerde bulunan Akdağ ve Güllüoğlu sağanak altında kendisini 
bekleyen Arakanlı Müslümanlara yardım paketlerini dağıttı.

Our Deputy Prime Minister Dr. Recep Akdağ, his wife Şeyma Akdağ and 
the Head of AFAD Mehmet Güllüoğlu visited and examined the asy-
lum-seekers camp of the Rohingya Muslims in Bangladesh. Akdag was 
welcomed by the authorities in Bangladesh. And they acted with Ban-
gladesh Disaster Management and Assistance Minister Mofazzal Hos-
sain Chowdhury Maya and his colleagues in Cox’s Bazar asylum camp.

Akdağ and Güllüoğlu examined the camp site where the Turkish Coop-
eration and Coordination Agency (TIKA) officers cook food for asylum 
seekers. Later, Akdağ and Güllüoğlu distributed relief packages to the 
Rohingya Muslims who were expecting them in the rain.

The Camp Visit of Deputy Prime 
Minister Recep Akdag Where the 
Rohingya Muslims Live
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Bakan Kurtulmuş,
Türkiye’nin Bangladeş’te
Kurduğu Kampta Hastane
Açılışı Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Bangladeş’in 
Cox’s Bazar şehrindeki mülteci kamplarını ziyaret ederek Arakanlı 
Müslümanlarla bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı ile AFAD’ın kamp alanındaki Sahra Hastanesi, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve 
Diyanet Vakfı’nın ortak yardım dağıtım noktası ile TİKA mutfağında 
incelemelerde bulunan Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin yardım elini bü-
tün mazlumlara ulaştırmaya çalışan kuruluşların bu mülteci kampla-
rında yürüttüğü çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile 5 bin aileden oluşan, 25 bin kişi-
nin kaldığı Maynargona-2 bölgesinde kurulan TİKA’nın yemek dağıtım 
merkezinde kadın ve çocuklara yemek dağıttı.

Mülteci kamplarında Arakan Müslümanları’na hizmet veren AFAD 
bünyesindeki Sağlık Bakanlığı Sahra Hastanesi’nin açılışını da 
gerçekleştiren Kurtulmuş, ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı’nın dağıtım 
merkezinde erzak ve oyuncak dağıttı. Diyanet Vakfı’nın bölgedeki su 
kuyusu açılışını da gerçekleştiren  Kurtulmuş ayrıca, Türk Kızılayı’nın 
mültecilere dağıtılmak üzere gerçekleştirdiği kurban kesimine de ne-
zaret etti. 

Arakanlı mültecilerle de bir süre sohbet eden Bakan Kurtulmuş, “Sizin 
hicretiniz Hz. Peygamber’in hicreti kadar mübarek bir hicrettir. Sadece 
‘Allah’ dediğiniz için zulme uğradınız. Bu sizin için bir şeref, bu zulme 
seyirci kalmak da insanlık için zillettir. Mazlumlar olarak duası kabul 
olmaya en layık insanlarsınız. Cenab-ı Allah inşallah sizin duanızı 
duyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve tüm halkımızın sizlere se-
lamı var, sizin selamınızı da onlara ileteceğim.” ifadelerini kullandı.

Minister of Culture and Tourism Prof. Dr. Numan Kurtulmuş visited the 
refugee camps founded in Cox’s Bazar city of Bangladesh to meet with 
the Arakan Muslims.

Minister Kurtulmuş who inspected the Mobile Field Hospital founded by 
the Ministry of Health and the Disaster and Emergency Management 
Authority (AFAD) in the camp, joint aid distribution point of The Turkish 
Cooperation and Coordination Agency (TİKA), Turkish Red Crescent and 
Diyanet Foundation and TİKA kitchen, received information about proj-
ects carried out by Turkey to offer its helping hand at the refugee camps.

Minister Kurtulmuş and his spouse Sevgi Kurtulmuş distributed food 
to women and children at the TİKA food distribution center founded in 
the Maynargona-2 region of-
fering shelter to 5 thousand 
families that equivalents to 
25 thousand people.

Minister Kurtulmuş made 
the opening of Health Min-
istry’s Mobile Field Hospital 
affiliated to the AFAD that 
will provide health services 
to Arakan Muslims living in 
refugee camps and he also 
distributed food packages and toys at the Turkish Diyanet Foundation’s 
distribution center. After making the opening of water well excavated by 
the Turkish Diyanet Foundation, Kurtulmuş monitored sacrificed meat 
distribution to refugees.

Speaking with Arakan Muslim refugees in the camp, Minister Kurtulmuş 
said, “Your emigration is as holy as Prophet’s hegira. You were perse-
cuted just because you say, ‘Allah’. This fact is an honour for you but a 
shame for the humanity who turned deaf ear to this cruelty. Hopefully, 
Allah will hear your prayers. I bring the blessings of Mr. President and all 
of our people. I will convey your regards to Mr. President as well.”

Minister Kurtulmuş Inaugurated the Turkish 
Hospital in Bangladesh
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Milletvekilleri, Arakanlı Müslümanlara 
Yardım Ulaştırdı
Parliamentarians supplied Aid for Rohingya Muslims

Türk Milletvekilleri ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu öncülüğündeki bir AFAD heyeti, Myanmar’ın
 Arakan eyaletindeki saldırılardan kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanlarla bir araya geldi.

Turkish Deputies and an AFAD delegation led by Mehmet Güllüoğlu met Rohingya Muslims who fled the atta-
cks in Rohingya province of Myanmar and sought refugee in Bangladesh.
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AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Tekirdağ Milletvekili 
Ayşe Doğan, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Hatay Milletvekili 
Hacı Bayram Türkoğlu, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AFAD 
Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu’nun 
arasında yer aldığı heyet Cox’s Bazar’da Arakanlı Müslümanların 
kaldığı kampları ziyaret etti.

Heyetin ilk durağı, Balukhali’de AFAD koordinasyonunda Sağlık 
bakanlığı işbirliği ile kurulan Sahra Hastanesi oldu. 

Heyet, Türkiye’den gelen sağlık personelinin yanı sıra bir grup yerel 
çalışanın da bulunduğu hastaneyi gezdi ve burada tedavi görenlerin 
sağlık durumları hakkında bilgi aldı. 

Tıp Doktoru olan AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, hastanede bir 
çocuğu muayene etti. 

Türk Tepesi’nde gıda yardımı dağıtımı

Milletvekilleri ve AFAD Başkanı Güllüoğlu daha sonra, ayçiçek yağı, 
pirinç, mercimek, çay, şeker, tuz ve vitaminli bisküvi içeren yardım 
paketlerini Türk Tepesi” olarak da adlandırılan Kutapong 2 Kampında 
dağıttı. Kamptaki Arakanlılar, heyete sevgi gösterisinde bulundu.

600 gıda paketinin teslim edildiği kampta her hafta dört bin yardım 
kolisinin dağıtımı yapılıyor.

Yardımlar devam edecek

TİKA’nın, sığınmacılara verilen yemekleri hazırladığı mutfakta incele-
mede bulunan heyet, Göçmen Yardım ve Geri Gönderme Merkezini de 
ziyaret ederek merkez sorumlusu Muhammed Abul Kalam’dan ihti-
yaçları konusunda bilgi aldı.

Kalam, Arakanlıların göçünden bu yana yardımları nedeniyle Bangladeş 
ve özellikle Cox’s Bazar halkının Türkiye’ye müteşekkir olduğunu ifade 
etti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu da “İş birliğiniz ve yardımlarınızla elimizden 
gelenin fazlasını yapacağız.” dedi.

Güllüoğlu, yardımların yerel imkanlar ve bölge halkının katılımıyla 
yapıldığına dikkati çekerek, bunun bölge ekonomisi için de öneminin 
altını çizdi.

The delegation of AK Party Konya Deputy Hüsnüye Erdoğan, Tekirdağ 
Deputy Ayşe Doğan, Nevşehir Deputy Mustafa Açıkgöz, Hatay Deputy 
Hacı Bayram Türkoğlu, Kayseri Deputy İsmail Tamer, AFAD President 
Mehmet Güllüoğlu and Vice President Ismail Palakoğlu visited the 
camps of Rohingya Muslims in Cox’s Bazar.

The first stop of the delegation was the Sahara Hospital, which was 
established in cooperation with the Ministry of Health and under the 
coordination of AFAD in Balukhali.

The delegation toured the hospital wherein a group of local employees 
and the staff from Turkey work and also received information about the 
condition of those receiving treatment here.

Tamer, AK Party Kayseri Deputy who is a medical doctor, examined a 
child in the hospital.

Food Aid Distribution on Turkish Hill

Deputies and the Head of AFAD Güllüoğlu distributed aid packages con-
taining sunflower oil, rice, lentils, tea, sugar, salt and vitamin biscuits at 
the Kutapong 2 Camp, also called “Turkish Hill”.

Rohingya asylum-seekers who were living in the camp cheered over the 
delegation.

In the camp where 600 food packages are delivered, 4,000 aid packages 
are distributed every week.

The aid distribution will continue

The delegation examined the kitchen of TIKA in wich the food of refu-
gees has been prepared. 

The delegation visited the Migration Aid and Repatriation Center and 
received information about the needs from Muhammad Abul Kalam, 
the head of the center.

Kalam stated that the Cox Bazar public and Bangladesh were thankful 
to Turkey for its help since the migration of Rohingyas. The Head of 
AFAD Güllüoğlu said, “We will do more than our best with your cooper-
ation and help.”

Güllüoğlu pointed out that aid was provided with local opportunities 
and the participation of the people of the region, which underlined the 
importance for the regional economy.
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Deprem Sempozyumu’nun Gündemi: 
Yeni Deprem Haritası ve Bina Yönetmeliği
Agenda of the Earthquake Symposium: New 
Earthquake Map and Constructions Regulation

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle AFAD’ın düzenlediği Deprem 
Sempozyumu, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Sempozyum, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, AFAD Başkan 
Yardımcısı Hamza Taşdelen, DASK Başkanı Murat Kayacı ve AFAD 
Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu’nun açılış konuşmalarıyla 
başladı.

Prof. Akdağ yaptığı konuşmada Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
bölgenin deprem kuşağında yer aldığını anımsatarak sempozyumun, 
Türkiye’de ve bölge ülkelerinde depremle ilgili mücadelelere katkı 
vereceğine inandığını dile getirdi.

Depremin cana ve mala vereceği zararların asgariye indirilmesi 
üzerinde çalışmaların yapıldığını anlatan Akdağ, “Türkiye, bu hususta 
son 15 yılda çok büyük mesafeler almıştır. Ağır bir tecrübe yaşadık. 
Hatırladığımızda yüreklerimizi burkan bir Marmara depremi var. Orada 
binlerce canımızı kaybettik. Dahası o depremde canlarımızı kurtarmak 
için müdahalemiz çok gecikti. AK Parti hükümetleri olarak bütün 
bu geçmişten ders aldık. Çünkü bir deprem öncesinde, esnasında 

The Earthquake Symposium organized by AFAD on the occasion of 
Earthquake Week between March 1-7 was held with the participation of 
Deputy Prime Minister Prof. Dr. Recep Akdağ.

The symposium began with the keynote speeches of the Deputy Prime 
Minister, Deputy Head of the Disaster and Emergency Management Au-
thority (AFAD) Hamza Taşdelen, Turkish Disasters Insurance Pool (DASK) 
Chairman Murat Kayacı ve AFAD Earthquake Department Chairman Dr. 
Murat Nurlu.

Prof. Akdağ noted during his speech that Turkey is located on an earth-
quake zone and expressed his belief that this symposium will enhance 
the ability of Turkey to respond to earthquakes in Turkey and other coun-
tries in the region.

Stressing that there are studies in order to reduce the material damage 
and casualties of earthquakes, Akdağ stated, “Turkey took important 
steps in this effort especially in the last 15 years. We had sad experiences. 
The heartbreaking Marmara earthquake is still fresh in our memories. We 
have lost thousands of people there. Moreover, we were late to respond 
and save lives. AK Party governments learned from these past experienc-
es. The essential and first principle about what has to be done before, 
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ve sonrasında yapılması gerekenleri en doğru şekilde yapmak için 
olmazsa olmaz, ilk prensip, iyi bir koordinasyon kurulmasıdır.” 
ifadelerini kullandı.

Deprem ve benzeri afetlerde ilk 72 saatin önemli olduğunun altını 
çizen Akdağ, bunun yanı sıra depreme müdahale açısından gerekli 
lojistiğinin uygun bir şekilde dağıtılmış olması, eğitimli insan 
kaynağının zamanında deprem bölgesine ulaşması konularının da 
aynı derecede önemli olduğunu belirtti.

Deprem yönetmeliğinin yeni ayrıntılar içerdiğini vurgulayan Akdağ, 
“Şu andaki mevcut deprem yönetmeliği için çok büyük bir dönüşüm 
gerçekleştiren yönetmelik değil, eksik noktaları tamamlayan; ahşap, 
yüksek binalar gibi, deprem izolasyonu kullanılacak binaları, o 
izolasyonun karakterlerine benzer hususları ihtiva eden bir yönetmelik 
yenilenmesi de yapıyoruz.” dedi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) açısından ise Türkiye’de yüzde 
48’lik bir sigortalanma oranının bulunduğunu dile getiren Akdağ, 
vatandaşlara evlerine DASK sigortası yaptırmaları konusunda çağrıda 
bulundu.

Yıllık 100 lira verilerek DASK sigortasının yaptırılabileceğini belirten 
Akdağ, bu konudaki farkındalığın da artırılması gerektiğini söyledi.

Sempozyum için Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, 
Gürcistan ve Özbekistan’dan da katılımların olduğunu anımsatan 
Başbakan Yardımcısı Akdağ, bu ülkelerle Uluslararası Deprem 
Veri Paylaşım Protokolü’nün imzalanacağını, bölgede ortak veri 
paylaşımının imza altına alınacağı ülke sayısının artmasını umut 
ettiğini kaydetti.

Sempozyumda önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek olan 
yeni “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” ve “Türkiye Bina Deprem 
Yönetmeliği” ile ilgili katılımcılara bilgi verildi.

7 ülke ile Deprem Veri Paylaşımı Protokolü

Açılış konuşmalarının ardından AFAD ve Romanya, Azerbaycan, 
Arnavutluk, Gürcistan, Bulgaristan ve Özbekistan ülke temsilcileri 
arasında Eş Zamanlı Deprem Veri Paylaşım Protokolü imzalandı.

Protokol, Türkiye’nin deprem verilerinin açıklanması konusunda 
bölgesel bir merkez olmasına katkıda bulunacak.

Sempozyum, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu’nun 
moderatörlüğünü yaptığı “Beklenmeyene Hazır Mıyız?” başlıklı panel 
ile sona erdi.

during and after the earthquake is establishing and maintaining good 
coordination.”

Akdağ underlined that the first 72 hours is the most important period 
during earthquakes and similar disasters adding that the correct distri-
bution of logistics during the response period to earthquakes and avail-
ability of trained human resources are as important as quick response.

Noting that the new earthquake regulation includes new details, Akdağ 
added, “It is a regulation that does not introduce a great transformation 
in the existing earthquake regulation, it just eliminates the shortcomings 
of the existing one; it is a revision that includes buildings that require 
earthquake insulation like wooden and tall buildings and similar subjects 
about the characteristics of insulation.”

Akdağ stated that 48% of buildings in Turkey have DASK insurance and 
called on people to insure their homes.

Reminding that the annual DASK insurance is only TL 100, Akdağ stressed 
that efforts are needed to raise awareness about this issue.

Akdağ said that Romania, Azerbaijan, Albania, Georgia, Bulgaria and Uz-
bekistan have participated in the symposium and noted that an Inter-
national Earthquake Data Sharing Protocol will be signed between these 
countries adding that he hoped that the number of these countries will 
increase soon.

Participants also received information about the new “Earthquake Dan-
ger Map of Turkey” and “Turkey Building Earthquake Regulation” that 
will come into force after a short period of time.

Earthquake Data Sharing Protocol between 7 countries

Following the keynote speeches, Simultaneous Earthquake Data Sharing 
Protocol was signed between AFAD and Romania, Azerbaijan, Albania, 
Georgia, Bulgaria and Uzbekistan.

The protocol will provide contribution to delegate Turkey to be the region-
al center while announcing earthquake data.

The symposium ended with the panel entitled, “Are we ready for the un-
expected?” and chaired by AFAD Earthquake Department Chairman Dr. 
Murat Nurlu.
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Deputy Prime Minister Prof.Dr. Recep Akdağ made the opening speech 
of the meeting and he said that AFAD is the proud of Turkey. Akdağ 
pointed out the AFAD is an umbrella organization which has fulfilled its 
duty in many disasters and emergencies at home and abroad since the 
day it was established. 

Akdağ said that a new regulation for temporary sheltering camps will be 
passed on. He reminded that AFAD has been working on Syrian asylum 
seekers in recent years. Akdağ, continued as follows: ”The administra-
tion of the temporary sheltering camps in Turkey has been conducted 
jointly by AFAD, the AFAD provincial directorates and governors. We are 
now in a new phase. We discussed the issue with our Prime Minister. We 
are now transferring this facilities to the Directorate General of Migra-
tion by taking the burden from AFAD. We have made our preparations. 

Akdağ stated that, response to the mass migration movements are 
included in the establishment law of AFAD and continued; “There is a 
response role in our establishment law and in our mentality, whenever 
a migration movement occurs from abroad. AFAD needs to play a role 
here. But, after a few years, it is better to transfer this role to the Direc-
torate General of Migration

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Prof.Dr. 
Akdağ, AFAD’ın Türkiye’nin yüz akı olduğunu söyledi. Kurulduğu 
günden bu yana birçok afette ve acil durumda görevini yerine 
getiren AFAD’ın çatı kuruluş olduğuna işaret eden Akdağ, yurt içi 
ve yurt dışındaki birçok afette de yardıma koşulduğunu ifade etti. 
AFAD’ın son yıllarda Suriyeli sığınmacılarla ilgili çalışmalar yaptığını 
hatırlatan Akdağ, geçici sığınma kamplarına yönelik yeni bir 
uygulamanın hayata geçirileceğini bildirdi. Akdağ, şöyle devam 
etti: “Türkiye’deki özellikle geçici sığınma kamplarının genelde 
yönetimi ya da orayla ilgili işlerin yapılması AFAD, il müdürlüklerimiz 
ve valiliklerimiz tarafından birlikte yürütülüyordu. Şimdi yeni bir 
aşamadayız. Başbakanımızla meseleyi görüştük. AFAD’ın üzerinden 
bu yükü olması gereken kuruma; Göç İdaresi’ne devrediyoruz. Bunun 
altyapısını, zeminini aşağı yukarı oluşturduk.

AFAD’ın kuruluş kanununda yoğun göç hareketlerine müdahalenin 
olduğunu belirten Akdağ, “Bizim kuruluş kanunumuzda ve felsefe-
mizde her zaman yurt dışın-dan acil bir yoğun göç hareketi olduğun-
da oraya müdahale etmek var. AFAD’ın burada rol oynaması gerekir. 
Ancak aradan yıllar geçtikten sonra bunu Göç İdaresi’ne götürmesinin 
daha doğru olduğuna karar verdik.” ifadelerini kullandı.

AFAD İl Müdürleri 
Toplantısı Ankara’da 
Yapıldı
AFAD Provincial Directors Meeting was 
held in Ankara
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Savaş Muhabirliği Eğitimi, 
AFADEM’de Devam Etti 
War Journalısm Training continued 
at the Disaster and Emergency 
Training Center

Anadolu Ajansı tarafından, savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev 
yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla 
düzenlenen 11. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi, Afet ve Acil Durum 
Eğitim Merkezi’nde (AFADEM) de yapılan tatbikatlarla devam etti.

Eğitimin açılışında bir konuşma yapan AFAD Başkanı Dr. Mehmet 
Güllüoğlu, “Afetleri ya da dünyadaki insani durumu en iyi anlatacak 
kişiler basın mensupları. Gerek afetzedelerin ihtiyaçlarını gerekse ora-
da çalışanların durumunu en iyi anlatacak olan sizlersiniz. Bu yüzden 
11’inci Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi’nin faydalı olmasını temenni 
ediyor, hoş geldiniz diyorum.” ifadelerini kullandı. Açılış konuşmasının 
ardından AFAD Eğitmenleri nezaretinde eğitime başlayan muhabirler 
saha becerilerini test etme imkanı buldular.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ve Kamu 
Güvenliği Müsteşarlığı kadroları tarafından verilen Savaş Muhabirliği 
Eğitimi boyunca gazetecilere habercilikten kişisel güvenliğe, savaş 
hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kal-
maya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya 
yönetimine kadar 26 ayrı ders veriliyor. 12 gün süren eğitim boyunca 62 
saati pratik olmak üzere toplam 108 saat ders yapılıyor.

The 11th Term War Journalism Training held at the Disaster and Emergen-
cy Training Center (AFADEM). The training which was organized by the 
Anadolu Agency for the training of international operational reporters who 
will serve in war, disaster and extraordinary situations, continued at the Di-
saster and Emergency Training Center (AFADEM) with the exercises.

The Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu made a speech and stated; “The 
people who will best explain the disasters or the human condition in the 
world are the members of the press. You are the ones who will best explain 
the needs of the victims and the situation of the workers there. That’s why 
I hope that the 11th Term War Journalism Training will be beneficiary. I say 
welcome.” After the opening remarks, the reporters who started training 
under the guidance of AFAD Instructors had the opportunity to test the 
field skills.

During the War Journalism Training given by the General Directorate of 
Security, Turkish Armed Forces, AFAD and the Undersecretariat of Public 
Security, the journalist are trained with 26 separate lessons which consist 
of security, journalism, first aid, war law, survival in the water through ad-
vanced driving techniques, chemical and biological attacks and the extraor-
dinary situations. During the 12-day training period, a total of 108 hours of 
practical training are offered, including 62 hours of practical training.
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AFAD’dan Medya 
Mensuplarına Afet 
Bilinci Eğitimi 
Disaster Education from AFAD to Media Members

AFAD ile Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 
medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine “Temel Afet Bilinci 
Eğitimi” verildi. Eğitime Başbakan Yardımcıları Prof. Dr. Recep Akdağ 
ve Hakan Çavuşoğlu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Basın 
Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ve çok 
sayıda medya mensubu katıldı.

Programın başında bir konuşma yapan AFAD Başkanı Dr. Güllüoğlu, 
“Bugün 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü’nün ertesi günü. Sadece 
bir kutlama mesajı olarak değil, bizzat Ankara’daki gazetelerin, 
televizyonların temsilcileriyle, hem bir birey olarak sizlere katkı 
sağlamamız anlamında, hem de AFAD olarak temel vazifelerimizden 
biri olan toplumu bilinçlendirme açısından ortak bir çalışma yapalım 
istedik.” ifadelerini kullandı.

Dr. Güllüoğlu’nun ardından söz alan BYEGM Genel Müdürü Mehmet 
Akarca, “Biz ateşin arasında kalıyoruz, savaşlara gidiyoruz, toplumsal 
olaylarda en ön saftayız. Olayın olduğu yerde bulunmamız lazım. 
En son hain darbe girişiminde gazeteci arkadaşlarımız olayın tam 
göbeğinde dimdik durdular. Bu durumda en çok bu eğitimi alması 
ya da bilgi sahibi olması gereken bir kesimi temsil ediyoruz” diye 
konuştu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise AFAD’ın doğal afet ve 

In cooperation with AFAD and the General Directorate of Press and Infor-
mation, “Disaster Basic Education for Basic Disaster” was given to Anka-
ra representatives of media organizations. Deputy Prime Minister Prof. Dr. 
Recep Akdag and Hakan Çavuşoğlu, President of AFAD. Mehmet Güllüoğ-
lu, General Director of Press and Information, Mehmet Akarca and a large 
number of members of the media, attended the training.

AFAD President Dr. Güllüoğlu made a speech at the beginning of the pro-
gram and said; “Today is the day after World Journalists Day on January 
10th. Not only as a message of celebration, but also in the sense that we 
can contribute to you as an individual by the reporters of the newspapers 
in Ankara and the representatives of the television, we also want to do a 
joint work in terms of social awareness, which is one of our fundamental 
duties.” After Dr. Güllüoğlu’s speech, Mehmet Akarca, General Director of 
Press and Information held the floor; “We stay in the fire, we go to wars, we 
are the frontiers in social events. We need to be in the place where it hap-
pened. In the latest treacherous coup attempt, our journalists stood upright 
at the exact moment of the event. In this case, we represent a segment that 
should be the most educated or knowledgeable.

Deputy Prime Minister Hakan Çavuşoğlu said that AFAD is one of the most 
impressive works of natural disaster and response management approach 
and added; “The effective coordination of AFAD and other relevant institu-
tions, the human potential and technological opportunities that they have 
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müdahale yönetim anlayışının en etkileyici eserlerinden biri 
ol-duğunu söyleyerek, “AFAD ve diğer ilgili kurumlarımızın etkili 
koordinasyonu, ulaştıkları insan potansiyeli ve teknolojik imkanlar, 
çağımızın gereklerine ve ülkemiz gerçeklerine dair hazır olma özelliği 
Van depreminde farkını göstermiştir. Van depreminin ardında ilk 
yarım saat içerisinde arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ da basının afet 
bilinçlendirme konusunda çok önemli bir faktör olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “En büyük riski taşıyan şehirlerimizde başta İstanbul 
olmak üzere kamu binalarının iyileştirilmesinde büyük mesafeler aldık. 
Bugün İstanbul’da bin 200’e yakın okulun aşağı yukarı binini depreme 
dayanıklı hale getirmiş durumdayız. İstanbul’da hastanelerimizin 
çok önemli bölümünü depreme dayanıklı hale getirdik. Depremsellik 
açısından problemi olan konutların dönüştürülme ihtiyacını ortaya 
koyuyor. Çevre Bakanlığımız çok ciddi bir hazırlıkla bu binaları nasıl 
dönüştürürüz meselesinin peşinde. Bütün bu hususlarda toplumun 
bilinçlendirilmesi, toplumun bu değişimlere ayak uydurması yardımcı 
olması açısından basın mensuplarına ihtiyacımız var.” Konuşmaların 
ardından AFAD Başkanı Dr. Güllüoğlu tarafından birey ve aileler için Afet 
Bilinci Eğitimiyle ilgili bir sunum yapılarak, temel afet tanımlamaları, 
afet türleri, davranış kalıpları ve afet farkındalığı başlıkları altında 
eğitimler verildi. Ardından Deprem Simülasyon Merkezi’nde deprem 
esnasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. 

Başbakan Yardımcıları Akdağ ve Çavuşoğlu ile gazeteciler, deprem 
simülasyonunda sarsıntı anını yaşadılar ve yapılması gerekenleri 
uygulamalı olarak öğrendiler.

reached, the immediacy of our time, and the ability to be prepared for 
the reality of our country have shown a difference in the Van earthquake. 
After Van Earthquake, search and rescue operations started in the first 
half hour.”

Deputy Prime Minister Professor Dr. Recep Akdag also stated that the 
press is a very important factor in disaster awareness and added; “In our 
cities with the greatest risk, we took great distances in the improvement 
of public buildings, especially in Istanbul. Today, we are in a situation 
where we have made the thousand and 200 schools in Istanbul more 
and more stable. We have made the most important part of our hos-
pitals resistant. It reveals the need for conversion of the houses that 

have problem in terms of seismicity. Our Ministry of Environment is in 
pursuit of how these buildings will be transformed with a very serious 
preparation. We need the members of the press in terms of raising the 
awareness of the society in all these matters and the society to keep up 
with these changes and help them.” Following the speech, AFAD Pres-
ident Dr. Güllüoğlu made a presentation about Disaster Education for 
Individuals and Families. In the presentation, basic disaster descriptions, 
disaster types, behavior patterns and disaster awareness titles were pro-
vided. Then, the necessary things to be done during the earthquake were 
explained as practise at the Earthquake Simulation Center. Deputy Prime 
Ministers Akdag and Çavuşoğlu and journalists experienced a tremor in 
the earthquake simulation. They learned how to do things practically.
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AB Sivil Koruma Mekanizması ve AFAD’ın Kurumsal Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminin 
Geliştirilmesi ve Teknik Destek Projesi Tanıtım Toplantısı, Ankara’daki 
AFAD Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu toplantının açılışında bir 
konuşma yaptı. Dr. Güllüoğlu, AFAD’ın 2011’de başlayan Suriye kriziyle 
beraber Türkiye’nin Suriyeliler için verdiği hizmetlerde başat kuruluş 
olarak hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

“AFAD, teknik bir kuruluştan insani yardım kuruluşuna doğru evrildi, 
gelişti.” diyen Güllüoğlu, AFAD’ın, Filipinler, Somali, Irak, Filistin ve 
Balkanlar gibi dünyanın pek çok bölgesine temelde acil insani yardım 
gönderen, zaman zaman da daha uzun perspektifli projeler yapan bir 
kuruluş haline geldiğini belirtti.

AFAD’ın Türkiye’nin de sınırlarını aşarak önemli bir insani yardım 
aktörüne dönüştüğünü kaydeden Güllüoğlu, “Ne yazık ki dünyanın 
hala bir yerinde açlıktan ölen insanlar var. Temiz su bulamadığı için 
hayatını kaybeden insanlar var. Bizim 5-10 lira vererek eczaneden 
aldığımız ilacı temin edemediği için zatürreden ölen çocuklar var. 
Çatışmalar, iç savaştan kaynaklanan ölümler devam ediyor.” diye 
konuştu.

Bu üyeliğin AB’nin daveti üzerine gerçekleştiğine işaret eden 
Güllüoğlu, AB ile özellikle afetlere müdahale kapasitesi anlamında 
AFAD’ın kapasitesinin geliştirilebileceği bir proje başlattıklarını 
söyledi. Projenin 3-4 ayağının bulunduğunu, bundan hem  
Avrupa’nın hem de Türkiye’nin kazançlı çıkmasını umut ettiklerini 
söyledi.

Türkiye’de, 1999’deki Marmara Depremi’nden sonra afete müdahale 
ve afet yönetimi anlamında büyük değişiklikler olduğunu belirten 
Güllüoğlu, AFAD’ın kuruluşunun bunların başında geldiğini dile getirdi.

Afetlere müdahale kapasitesi anlamında çok ciddi bir yere gelindiğini 
ifade eden Güllüoğlu, şunları kaydetti:
“Türkiye şu anda 25 lojistik depo, BM standartlarında 2 bin civarında 
arama kurtarma ekibiyle dünyada üst bir seviyeye geldi. Türkiye, 
aynı zamanda dünyaya da insani yardım götüren bir ülkeye dönüştü. 
Sadece kriz yönetimi değil aynı zamanda risk yönetimi yaklaşımına 

Enhancement of the Institutional Capacity of the EU Civil Protection Mech-
anism and AFAD and the Promotion of Disaster and Emergency Manage-
ment System and Technical Assistance Project were held at the AFAD Pres-
idency Conference Hall in Ankara.

President of AFAD Mehmet Güllüoğlu gave a speech at the opening of the 
meeting. Dr. Güllüoğlu said that AFAD is continuing working as a leader 
institute with its service to the Sryian people in the Syrian crisis which began 
in 2011.

Güllüoğlu said; “AFAD evolved from a technical foundation to a humanitari-
an aid organization.” He noted that AFAD has become an organization that 
basically sends urgent humanitarian aid to many parts of the world, such 
as the Philippines, Somalia, Iraq, Palestine and the Balkans, and sometimes 
projects with longer perspective. 

Güllüoğlu  noted that AFAD has also exceeded the limits of Turkey  and 
turned into a major humanitarian actor. “Unfortunately, there are still some 
people in the world who are starving to death. There are people who have 
lost their lives because they can not find clean water. There are children who 
died from pneumonia because they could not get the medicine we bought 
from the pharmacy for 5-10 liras. Deaths arising from conflicts, civil war 
continue.”

Güllüoğlu said that they are launching a project with the EU that could im-
prove the capacity of AFAD, especially in terms of intervention capacity for 
disaster by pointing out that this membership was made upon the invita-
tion of the EU. Güllüoğlu said that the project was in phase 3-4. He added 
that they hope that Europe and Turkey to have prosperiousness.

Güllüoğlu said that  after the 
1999 Marmara earthquake in 
Turkey, a big change is realized 
in terms of disaster response 
and disaster management. 
The AFAD organization is one 
of them.

Güllüoğlu stated that the country was coming to a very serious place in 
the sense of intervention capacity to the disaster, and said: “Turkey came 
to the top level in the world currently with 25 warehouse logistics, search 
and rescue teams with around 2 thousand in the UN standards. Turkey also 
became a country carrying humanitarian aid in the world. Not only crisis 
management, but also risk management approach has been adopted. Be-
fore becoming a disaster, studies on whether reducing predict the possible 
effects, is also widespread in the world and in Turkey. Turkey has reached 
a completely different level with the support of our President and Prime 
Minister.

Head of the EU Delegation of Turkey, Ambassador Christian Berger also 
made a speech at the opening of the meeting and he stated that the EU’s 

“Türkiye şu anda 25 lojistik depo, 
BM standartlarında 2 bin civa-
rında arama kurtarma ekibiyle 
dünyada üst bir seviyeye geldi.”

AFAD’ın Kurumsal 
Kapasitesinin Güçlendirilmesi 
Toplantısı Yapıldı
Strengthening the Institutional Capacity of 
AFAD was held
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geçildi. Bir afet olmadan evvel, muhtemel etkilerinin önceden tahmin 
edilip azaltılmasına yönelik çalışmalar, dünyada da Türkiye’de de 
yaygınlaşıyor. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın desteğiyle 
bambaşka bir seviyeye gelindi.”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de
 toplantının açılışında bir konuşma yaparak, AB’nin afet ve acil durum 
yönetimiyle bu alandaki eğitimlere 2,1 milyar avro harcadığını belirtti.

Türkiye’nin AB’nin afetlerle alakalı kurumu olan Sivil Koruma 
Mekanizmas’ına 2016 yılında üye olduğunu kaydeden Berger, 
“Türkiye ve AB’nin afetlerle mücadele ve afet sonrası mücadeleler 
konusunda çok güçlü tecrübeleri var. Gerek AB Türkiye’de yaşanan 
afetlerde gerek Türkiye AB üyesi ülkelerde yaşanan afetlerde yardıma 
koşmuştur. Şimdi de güçlerimizi birleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Afet sonrası en hızlı şekilde organize olma, kaynakların kullanımı ve 
afetlere hazırlık gibi konularda Türkiye ile yapılan ortaklığın her geçen 
gün arttığına işaret eden Berger, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin üyelerimiz arasına katıldığı günden bu yana iş birliğimiz 
artıyor.  Aslında bugün bu toplantıyı yapma sebebimiz, yaptıklarımızın 
altını çizmektir. AFAD,  bizim çok güvendiğimiz bir kurum. Özellikle 
Suriye krizinde birlikte çok önemli adımlar attık. Bu nedenle 
çalışmalarımızı daha da artırmayı umut ediyoruz.”

Toplantıya görüntülü olarak mesaj gönderen Avrupa Topluluğu İnsani 
Yardım Bürosu (ECHO) Genel Direktörü Monique Pariat, acil durum ve 
afetlerin tüm ülkelerin ortak problemi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin 2016’da AB Sivil Koruma Mekanizması’na katıldığını 
söyleyen Pariat, “Afetlere sınır konamaz. Bunlar bizim ortak 
problemlerimizdir ve amacımız AB ve ortak ülkelerde afet 
yaşandığında, en hızlı şekilde organize olup karşılık vermektir. 
Bu yüzden Türkiye gibi uluslararası ortaklar bu programın hayati 
parçalarıdır.” dedi.

disaster and emergency management spend 2.1 billion euros in this area.

Berger noted that Turkey has affiliated to the Civil Protection Mechanism 
which is about European Union institutions in 2016 and he said; “Turkey 
and the EU have a very strong experience in disaster and post-disaster in-
terventions. Both the EU and Turkey have helped each other  in disasters. 
Now we join our forces.”

Berger pointed that the partnership with Turkey increased each passing day 
in case of organizing in the fastest way after a disaster and use of recources 
in areas and he added; 

“ Our union business is growing since Turkey has joined us. Actually, the rea-
son we organize this meeting today is to underline what we do. AFAD is an 
institution we trust. Especially in the Syrian crisis, we took very important 
steps together. For this reason, we hope to further our work.”

Monique Pariat, Executive Director of the European Community Humani-
tarian Relief Bureau (ECHO), sent a video message to the meeting and  said 
that emergency and disaster were common problems in all countries.

Pariat said that Turkey joined the EU Civil Protection Mechanism in 2016 
and added; “Disasters can not be borderlined. These are our common prob-
lems. And our aim is to organize and respond in the fastest way when disas-
ters happen in the EU and partner countries. That’s why the international 
partners such as Turkey are vital parts of this program.”
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AFAD, Uluslararası KBRN 
Kongresi’ne Ev Sahipliği Yaptı
AFAD Hosts International CBRN Congress
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AFAD, Uluslararası KBRN 
Kongresi’ne Ev Sahipliği Yaptı
AFAD Hosts International CBRN Congress

AFAD’ın öncülüğünde, yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 700 ilgili kamu 
ve özel sektör temsilcisini bir araya getiren “Uluslararası KBRN Kongresi 
2017”, 5-7 Aralık 2017 tarihleri arasında AFAD yerleşkesinde yapıldı.

AFAD yerleşkesinde düzenlenen Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve 
Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) tatbikatta senaryo gereği; merdiven 
altı bir üretim tesisinde illegal kimyasal üreten kişi, kişisel korunma 
ekipmanını doğru kullanmadığı için maddeden etkilendi ve tesisten 
yaklaşık 20 metre uzakta yere düştü.

Görgü tanıklarınca bilgi verilmesi üzerine AFAD ekipleri özel kıyafetleriyle 
olay yerine geldi. Tatbikatta keşif tespit, yaralıya ilk müdahale, kazazede 
temizlenmesi, numune alma ve personel temizlenmesi işlemleri detaylı 
bir şekilde icra edildi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, tatbikat sonrası gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 81 il müdürlüğünde görev yapan arama kurtarma 
teknisyenlerinin bir bölümünün KBRN konusunda özel eğitim aldıklarını 
belirtti.

Güllüoğlu, Ankara’daki tatbikatta kullanılan ekipmanların tüm il 
müdürlüklerinin envanterinde olduğunu dile getirdi.

“International CBRN Congress 2017”, which brought together about 700 re-
lated public and private sector representatives from home and abroad, was 
held in AFAD camp between 5-7 December 2017 in the lead of AFAD.

In the exercise of Chemical, Biological, Radiation and Nuclear Hazardous 
Materials (CBRN) held in AFAD campus, as per the scenario; an illegal che-
mical producer in a production facility under the stairs was affected by the 
material because he did not use the personal protective equipment correctly 
and fell about 20 meters away at the facility.

Upon being informed by eye witnesses, AFAD’s crew came to the scene with 
their special clothes. In the exercise, the detection of the discovery, the first 
intervention to the wounded, the victim cleaning, the sampling and person-
nel cleaning procedures were performed in detail.

President of AFAD Mehmet Güllüoğlu made a statement to journalists af-
ter the exercise. Güllüoğlu stated that some of the search and rescue tech-
nicians who worked in 81 provincial directorates received special training on 
CBRN.

Güllüoğlu expressed that the equipment used in the exercise in Ankara is on 
the inventory of all provincial directorates.

“Exercises give us the opportunity to see and renew our shortcommings.”
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“Tatbikatlar eksiklerimizi görme ve yenilenme 
imkanı sağlıyor”

Suriye’de İdlib’e bağlı Han Şeyhun beldesine Nisan’da yapılan kimyasal 
saldırının ardından sınır bölgesine gittiklerini hatırlatan Güllüoğlu, 
“Sıcak alan olmasa da sınırımızdan itibaren AFAD ekipleri olarak 
tatbikatta yapılanların bir benzerini orada gerçekleştirdik. Bu gibi 
tatbikatlar, hem kendi eksiklerimizi görme hem de yenilenme fırsatı 
veriyor.” diye konuştu.

KBRN alanındaki güncel gelişmeler ve yeni 
teknolojiler tartışıldı

Ulusal ve uluslararası düzeyde değerli konuşmacıların ve katılımcıların 
bilgi ve tecrübelerini paylaştığı Uluslararası KBRN Kongresi, ülkemizde 
afet ve acil durumların koordinasyonundan sorumlu kurum olan 
T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 
alanında uzman kişilerin ve akademisyenlerin katkılarıyla 5-7 Aralık 
tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

KBRN alanındaki güncel gelişmelerin, bilimsel çalışmaların ve yeni 
teknolojilerin tüm boyutlarıyla tartışıldığı kongrede, KBRN gerçeği 
konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması ile bilgi ve tecrübe 
paylaşımı yapılması da amaçlandı.

Gulluoglu reminded that they went to the border region after the chemical 
attack of Han Sheikhun affiliated to Idlib in Syria in April and he added; 
“Although there is no hot area, we have realized a similarity to those prac-
ticed in the exercise as AFAD teams from our limit. Such exercises give us 
the opportunity to see our own shortcomings and to be renewed.” Current 
developments and new technologies in CBRN are discussed.

The International CBRN Congress, wherein national and international va-
luable speakers and participants share their knowledge and experience, 
was held in Ankara on 5-7 December by Turkish Prime Ministry Disaster and 
Emergency Management Presidencywith the support of experts and aca-
demicians.

At the congress, where current developments in the field of CBRN are dis-
cussed with all aspects of scientific studies and new technologies. It was 
also aimed at sharing knowledge and experience with the increase of social 
awareness about the reality of CBRN.
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Kendini, Aileni ve Sevdiklerini KBRN

Saldırılarının Etkilerinden Korumak Elinde.
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www.afad.gov.tr
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Dünyada İnsani Yardıma 
Ayrılan Para, Kozmetik 
Sektörüne Ayrılan
Paranın Onda Biri

The Humanitarian Aid in the World is 
one-tenth of the Money Spent in the 
Cosmetics Sector

İstanbul’da düzenlenen Kristal Elma Festivali 2017’deki “Can 
Fashion Save Lives?” oturumunda konuşan AFAD Başkanı  
Dr. Mehmet Güllüoğlu, iletişimin ve sosyal medyanın hayat 
kurtarabileceğine değindi ve insani yardım durumlarında iletişim 
araçlarının kullanılma sının önemine dikkat çekti.  İletişimcilerin ve 
iletişimin modern dünyanın şekillendirilmesinde önemli roller 
üstlendiğini ifade eden Dr. Güllüoğlu, “Ben tıp doktoruyum. Ölüm ve 
yaşam arasındaki çizginin inceldiğine defalarca şahit oldum. Filistin 
de, Afrika da, muhtemelen sizin görmediğiniz Kenya da, çöp gibi 
olan çocukların mezara konulduklarına şahitlik ettim. Sadece devlet 
kurumlarında yöneticilik yapmamdan ötürü değil bu şahitliklerim 
sebebiyle de buradayım. Suriye meselesi hakeza… Dünyada 65 milyon 
mülteci var, Türkiye de bu sayı yaklaşık 3 buçuk milyon. Türkiye, dünya 
çapındaki bu mülteci sorununun bir parçası.” diye konuştu.

İnsani yardımlar, afetler ve savaşlar konusunda yaşadığımız çağın zor 
ve enteresan bir zaman dilimi olduğunu belirten Dr. Güllüoğlu, 
“Dünyada bir yandan iPhone 8 ne çıkacak diye heyecanla bekleyenler 
var. Ama aynı dünyada aynı zaman dilimi içerisinde dünyanın başka 
bir yerinde insanlar çamura, balçığa bata çıka hayatlarını kurtarmaya 
çalışıyorlar, kaçıyorlar. Bazen de kurtaramıyorlar. Nijerya mesela, nü-
fusu 14 milyon. Fakat ülkede sadece 14 diş hekimi var. 5 liralık anti-
biyotik ilacı alamadıkları için çocuklar ölüyorlar. Bir markanın sloganı 
vardı: ‘Daha fazla iste!’ İnsanları sürekli daha fazlasına, en fazlasına 
yönelten bir slogandı, biz de şimdi diyoruz ki, insani yardımları, iyi-
likleri daha fazla isteyelim. Kozmetik sektörünün dünya ölçeğindeki 
büyüklüğünü bilen var mı? Ben söyleyeyim: 200 milyar dolar. Peki in-
sani yardım sektörünün maddi büyüklüğünü bilen var mı? Sadece 20 
milyar dolar. Bizler, kozmetik için harcanan paranın onda birini açlıkla, 
hastalıkla mücadele için ayıramıyoruz.” dedi. Bize bir şey olmaz zihni-
yeti doğru bir zihniyet değil. Bireyden başlayarak toplumun bütün hal-
kalarına ‘Güvenlik nedir, güvenli yaşam nedir?’ vb. konularda refleks 
kazandırmak, bunu geliştirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

The Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu spoke at the “Can Fashion 
Save Lives?” Session in 2017 at the Crystal Apple Festival in Istanbul. 

Güllüoğlu pointed out that communication and social media can save 
lives and emphasized the importance of using communication tools in 
humanitarian situations. Dr. Güllüoğlu expressed that communication 
and communicators have important roles in shaping the modern world 
and added; “I’m a medical doctor. I have witnessed many times that 
the line between death and life got thin. In Palestine, Africa, probably 
in Kenya you have not seen, I have witnessed children who are all skin 
and bone being entombed. I am here because of my witnessings, not 
only because of my duty. Likewise the issue of Syria...There are 65 million 
refugees in the world. It is almost 3,5 million in Turkey. Turkey is a part 
of this refugee problem.”

Dr. Güllüoğlu stated that humanitarian aid, disasters and wars are a 
difficult and interesting period of time and added; “There are people 
around the world who are excited to see when the iPhone 8 will appe-
ar. But in the same world, in the same time zone, people elsewhere in 
the world try to save their lives and they run away. Sometimes they can 
not survive. For example the population of Nigeria is 14 million. But the 
country have only 14 dentists. The children are dying because they can 
not buy very cheap pills. Once upon a time there was a motto of a brand. 
“ Want more!” The motto was directing people for more and more. And 
now we are saying that we want more aid. Does anyone know the size 
of the cosmetic industry on a world scale? Let me say: $ 200 billion. 
Anyone know the financial size of the humanitarian sector? Only $ 20 
billion. We do not use one-tenth of the money of cosmetic sector for 
struggling with illness and hunger. The ‘Nothing happens to us’ thought 
is not a correct mentality. Beginning from the individual, we want to 
give reflexes to all the people of society, such as “What is security, what 
is safe life?”
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AFAD Arama Kurtarma Birliklerine
Ulusal INSARAG Akreditasyon Belgesi
National INSARAG Accreditation Document to AFAD Search and Rescue Units

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), BM 
Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu’ndan (INSARAG) 
aldığı yetkiyle, AFAD arama kurtarma birliklerinin akreditasyon 
çalışmalarına devam ediyor. 

Göreve sevklerinden itibaren afet ve acil durum mahallinde arama 
kurtarma ekiplerinin kendi içinde ve ekip dışında yerli ve yabancı diğer 
ekipler arasındaki işbirliği ve koordinasyon kapasiteleri ile ani gelişen 
olaylar karşısında verilen reflekslerin test edildiği sınavın sonunda 
başarılı olan arama ve kurtarma birliklerimiz Ulusal INSARAG 
akreditasyon belgelerini almaya hak kazandı.

Evrak kontrolü ile başlayan tatbikatlar sürecinde; birliklerin afet 

The Prime Ministry Disaster and Emergency Management Authority 
(AFAD) continues to accredit the AFAD search and rescue units, with 
the authorization of the UN International Search and Rescue Advisory 
Group (INSARAG).

At the end of the examination, the reflexes given in emergencies and 
also the cooperation and coordination capacities in teams and between 
domestic and foreign teams were tested.  Successful search and rescue 
teams earned the right to receive the National INSARAG accreditation 
certificates.

During the exercises that started with document control; establishment 
of a camp site and an operation center, contact with local managers, 
search and rescue work in the disaster area and the necessary safety and 
security steps to be carried out during these workshops were simulated.
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mahalline intikali, kamp alanı ve operasyon merkezi oluşturulması, 
yerel yöneticiler ile irtibatı, afet bölgesinde yapılan arama ve kurtarma 
çalışmaları ile bu çalışmalar sırasında yapılması gereken planlama ve 
uyulması gereken emniyet ve güvenlik aşamaları simule edildi.

Tatbikatta standart operasyon planlarının yanı sıra sınav 
gözetmenlerince verilen anlık enjeksiyonlara ekibin verdiği tepkiler 
değerlendirildi.

AFAD İstanbul ve AFAD Ankara arama kurtarma birlikleri daha önce 
uluslararası arama kurtarma faaliyetlerinde öncü ve koordinatör 
ekipler olabilmelerine imkan veren Uluslararası Ağır Arama Kurtarma 
Ekibi unvanlarını kazanmıştı.

INSARAG Nedir?

Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG), üye ülkelerin 
resmi afet müdahale kurumları ile arama kurtarma çalışmalarında yer 
alan sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu ağdır. INSARAG ağı, ihtiyaç 
olan bölgelere üyelerinin hızla ulaşmalarını ve verimli bir çalışma 
gerçekleştirmeleri için gereken koordinasyonu sağlıyor.

INSARAG, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin 
(OCHA) Cenevre’deki Acil Hizmetler Bölümü’ne (ESB) bağlıdır.

Arama kurtarma ekipleri, yapılan sınavlar ile INSARAG standartlarına 
göre ‘ağır arama kurtarma ekibi’ ve ‘orta ölçekli arama kurtarma ekibi’ 
olarak sınıflandırılıyor. Üyelik kriterleri ile ekiplerin sınıflarını belirleyen 
yeterlilik, teçhizat gibi spesifik kriterler yayımlanan kılavuzlarda yer 
alıyor.

INSARAG’ın Afrika, Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde 32, Amerika 
bölgesinde 7, Asya ve Pasifik bölgesinde 12 olmak üzere toplam 51 
ülkeden en az 7369 personel ile 81 üyesi bulunuyor.

In addition to the standard operation plans in the exercise, the team’s 
reactions to the instant injections given to the exam supervisors were 
evaluated.

AFAD Istanbul and AFAD Ankara search and rescue brigades have won 
the titles of the International Heavyweight Search and Rescue Team, 
which allowed them to become pioneer and coordinator teams in inter-
national search and rescue operations.

What is INSARAG?

The International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) is 
the network of member states’ official disaster response agencies and 
non-governmental organizations which involved in search and rescue 
operations. The INSARAG network provides the necessary coordination 
for the members to reach them quickly and to implement efficient work.

INSARAG is affiliated with the United Nations Office for the Coordina-
tion of Humanitarian Affairs (OCHA) in the Emergency Services Division 
in Geneva.

Search and rescue teams are classified as ‘heavy search and rescue 
team’ and ‘medium search and rescue team’ according to the exami-
nations of INSARAG standards. Specific criteria such as membership 
criteria and qualifications, which determine the classes of teams, are 
included in the published guidelines.

INSARAG has 81 members with at least 7369 personnel from 51 count-
ries, including 32 in the Africa, Europe and Middle East, 7 in the Ameri-
cas, and 12 in Asia and the Pacific.

The other directorates of the accredited National INSARAG accreditati-
on certificate At the end of the exams:
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Yapılan sınavlar sonunda Ulusal INSARAG 
Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanan diğer
birlik müdürlükleri;

Bursa

Sakarya

Adana

İzmir

Afyonkarahisar

Diyarbakır
Erzurum
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AFAD’dan Çocuklara Tiyatrolu
Deprem Eğitimi
AFAD’s Theatrical Earthquake Education for Children 
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) ve Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM), 
çocukların depremler ve alınacak önlemler hakkında 
bilinçlendirilmesi için tiyatro oyunu sahneledi.

Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkin-
likte sahnelenen “Kafadar” isimli oyunla çocuklara 
sağlam bina yapımı, depremlerin öncesinde ve son-
rasında alınabilecek önlemlerle ilgili bilgiler verildi. 

Oyunun ardından çocuklar, oyunla ve depreme karşı 
alınacak önlemlerle ilgili düşüncelerini anlattılar.

Etkinliğin ardından Kafadar’ı izleyen çocuklara Doğal 
Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) kumbaraları hediye 
edildi. 

The Prime Ministry Disaster and Emergency Management 
Authority (AFAD) and Disaster and Emergency Education 
Center (AFADEM) staged a theater play to raise awareness 
of children about earthquakes and the measures to be taken.

With the play titled “Kafadar” which has been staged in the 
Presidential Conference Hall, information on the construc-
tion of robust buildings for children, precautions to be taken 
before and after earthquakes were given. 

After the play, the children told their thoughts about the play 
and measures to be taken against the earthquake. 

After the event, children who watched Kafadar play were 
presented with money-boxes of Natural Disaster Insurance 
Institution (TCIP).
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AFAD’ın başlattığı 
#YemeneUmutOl yardım 
kampanyasında toplanan 
bağışlar, açlık çeken halka 
ulaşıyor. Kampanya kapsamındaki 
yardımlar, AFAD İnsani Yardım 
Ekibi tarafından 6 ilde 7.218 aileye 
dağıtıldı. Böylece Yemen’de 
acil yardıma muhtaç yaklaşık 
35 bin insan, şu an için temel 
gereksinimlerinin bir bölümünü 
karşıladı.

İç savaş nedeniyle nüfusunun 
%75’i muhtaç hale gelen ülkeye, 
kampanya kapsamında yardımlar 
sürecek. Siz de ‘Yemen’ yazıp 
1866’ya göndererek 10 TL katkıda 
bulunabilir ya da AFAD internet 
sitesi üzerinden bağış yapabilirsiniz.
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Aralık ayında başlatılan kampanyaya yapılan bağışlar, Ocak ayının 
ilk günlerinden itibaren ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. AFAD İnsani 
Yardım Ekibi, ülkenin güneyindeki 6 ilde yaşayan mazlumlara 
beslenmeden eğitime, barınmadan ısınmaya 4 temel ihtiyaç 
alanında yardım götürdü.

 #YemeneUmutOl bağışlarıyla yapılan yardımlarda 4.728 gıda 
paketi, 1.000 kırtasiye seti, 1.000 okul çantası, 640 yatak-uyku seti 
ve 850 battaniye dağıtıldı. Yardımlar, çok zor şartlar altında yaşayan 
ülke içi sığınmacılara ve yoksullara ulaştırıldı. 

Yardımların İlk Bölümü Engelli Çocukların Oldu

Yardımların ilk adresi, geçici başkent Aden’deki Engelli Bakım ve 
Rehabilitasyon Derneği oldu. Burada, dernekten destek alan duyma 
ve konuşma engelli 500 çocuğa gıda paketi dağıtıldı. Yardımla ilgili 
konuşan Yemen Yüksek Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal 
Bilfakih, “İlk kez dışarıdan gelen bir yardım kuruluşu, duyma ve 
konuşma engelli bu özel çocuklara yardım dağıttı, onların yüzlerinde 
tebessüm oluşturdu.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin Desteği Kamplara Kadar Ulaştı

Ülkenin geçici başkenti Aden, diğer bölgelerdeki evlerinden edilen 
çok sayıda Yemenliyi barındırıyor. AFAD İnsani Yardım Ekibi, bir 
kısmı kentteki Mosabin kampında kalan yerinden edilmiş insanlara 
yatak, yastık, pike ve muşambadan oluşan 640 yatak seti ulaştırdı.

Yardımlar 6 Kentte Dağıtıldı

Yardımlar, Lahic, Dali, El Mahra, Hudeyde, Taiz ve 
Aden kent merkezleri ile ilçelerindeki muhtaçlara ve 
sığınmacılara dağıtıldı. Sığınmacıların sağlık ihtiyaçları 
için tıbbi malzeme ulaştırılması yardım planları 
arasında yer alıyor.

Bakan Yardımcısı Çataklı AFAD Başkanı İle Birlikte 
Yemen’deydi

AFAD’dan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 
AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun bulunduğu heyetle birlikte 
Yemen’e gitti. Toplanan bağışları mazlumlara ulaştıran Çataklı 
başkanlığındaki heyet, başbakan ve bakanlarla ülkedeki duruma 
ilişkin görüşmeler yaptı. 

Heyeti, geçici başkent Aden’de Çataklı’nın Yemenli mevkidaşı Ali 
Nasır Lahşa karşıladı. Lahşa ile yapılan görüşme sonrası heyet, 
ülkenin farklı noktalarından Aden’e göç etmek zorunda kalan 500 
aileye gıda yardımı, 500 çocuğa ise kırtasiye seti ve okul çantası 
ulaştırdı.

Ülkedeki insani durumu ve gelişmeleri ele almak üzere Başbakan 

Abdülmelik Sait ile görüşen heyet, Yemenli yetkililerle iki ülkenin 
işbirliğini ve birlikte yapabileceklerini değerlendirdi. Daha sonra 
insani anlamda kritik olan görüşme, İnsani Yardım Üst Komisyonu 
Başkanlığı görevini de yürüten Yerel Yönetimler Bakanı Abdurragıp 
Feth ile yapıldı. Görüşmede, Yemen’in insani ihtiyaç analizi ele 
alındı.

Diğer Kuruluşların Kampanyalarına Destek

AFAD, Memur-Sen ile Hak-İş’in başlatarak 200 bin TL tutarında 
bağış yaptığı ‘Yemen, İnsanlığı Bekliyor’ kampanyasını destekliyor. 
Kampanyaya, Türk Kızılay, İHH ve Deniz Feneri Derneği de destek 
oluyor.

Yemen’de Ne Oldu?

Yemen’de 2015 yılının 19 Mart’ında başlayan iç savaş yaklaşık 4 yıldır 
devam ediyor. Savaş, onbinlerce insanın ölümüne daha fazlasının 
ise yaralanmasına sebep oldu. Savaştan kaçan 177 bin kişi çevre 
ülkelere sığınırken 3 milyon Yemenli ülke içinde yerinden edildi. 

Ülke nüfusunun %75’ine karşılık gelen 22 milyon insan yardıma, 11 
milyon kişi ise acil yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

 Ülkede her 10 dakikada, 
5 yaşından küçük bir 
çocuk, önlenebilir 
sebepler yüzünden, 
hayatını kaybediyor.

AFAD Ne Yaptı?

A F A D , Mayıs 2015’te 4 bin 400 gıda 
kolisi ile 6 ton ilaç ve tıbbi malzemeyi, Şubat 2016’da ‘Şefkat 
Gemisi’ ile 5 bin 400 ton gıda ve ilacı; Temmuz 2017’de 10 bin 
ton un, 2 adet ağır iklim tipi 50’şer yataklı sahra hastanesi, 100 
tekerlekli sandalye ve UNICEF üzerinden 1 milyon ABD doları 
nakit yardımı Yemen’e ulaştırdı. 2018’de ise “Yemen’e Umut Ol” 
yardım kampanyasını başlattı.

Türkiye’nin Yemen’e 2013’ten itibaren AFAD koordinasyonunda 
yaptığı insani yardımların değeri, 6 milyon ABD dolarını aştı.

İNSANİ YARDIMLAR  / The Prime
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Myanmar Ordusu’nun Ağustos 
2017’de zirve noktaya çıkardığı 
sistematik katliamlardan kaçan 
Arakanlı mültecilere Türkiye 
sahip çıktı. 2012’den beri 
bölgeye yardım götüren AFAD, 
vahşi katliam sonrası Arakan 
halkı için bölgede ilk yurtdışı 
temsilciliğini oluşturdu. Kurulan 
sahra hastanesinde 8 branşta 
sağlık hizmeti verilirken AFAD 
İnsani Yardım Ekipleri, “Arakan’a 
Sahip Çık” kampanyasına gelen 
bağışları bölgeye ulaştırıyor. 

2017 yılının Ağustos ayında, 
Myanmar Ordusu ve radikal 
Budist gruplar tarafından 
ülkedeki Müslüman topluluğun 
yaşadığı Arakan (Rohingya) 
bölgesinde büyük çaplı 
katliamlar başlattı. Bunun 
üzerine yollara dökülen yaklaşık 
750 bin Arakanlı, Bangladeş 
sınırını geçerek Cox’s Bazar 
bölgesine sığındı. Türkiye; 
AFAD, TİKA, Türk Kızılay ve 
Türkiye Diyanet Vakfı gibi 
kurumlarıyla katliamdan kaçan 
Arakanlılara ilk günden beri 

sahip çıkmayı sürdürüyor. 

150 Bin Arakanlının Sofrasını 
Türkiye Kurdu

Türkiye’nin “Arakan’a Sahip 
Çık” kampanyasına millet 
olarak yaptığı bağışlar AFAD 
eliyle mültecilere ulaşıyor. 
AFAD İnsani Yardım Ekipleri, 
Bangladeş’teki kamplarda 
toplam 28 bin 500 Arakanlı aileye 
gıda paketi dağıttı. Ekiplerin 
götürdüğü yardımlarla yaklaşık 
150 bin Arakanlının sofrasını 
Türkiye kurmuş oldu. Temel 
gıda ihtiyaçlarını karşılayan gıda 
paketlerinde, kuru balık, nohut, 
mercimek, şeker, tuz, erişte, süt 
tozu ve soya yağı gibi bölgenin 
beslenme alışkanlığına uygun 
gıdalar bulunuyor. 

Yabancı Kuruluşlar, AFAD 
Evlerini Örnek Alarak Çalışıyor

Arakanlılar için bölge şartlarına 
uygun ve Birleşmiş milletler 
standartlarında geçici konutlar, 
tuvalet ile banyo üniteleri inşa 

edildi. AFAD İnsani Yardım 
Ekiplerinin çalışmalarıyla 2.065 
bambu ev, 100 sahra tuvalet 
ünitesi ile 100 sahra banyo 
ünitesi tamamlandı. Bölgede 
insani yardım yapan yabancı 
kuruluşlar, çalışmalarını AFAD 
evlerini örnek alarak yürütüyor. 
Kamplar bölgesinde açılan 6 
su kuyusu ve 2 derin su kuyusu 
mülteciler için adeta can suyu 
oldu. Yine kamplar bölgesinde 
Arakanlı çocuklar için çocuk 
parkı inşa edildi. 

Çocukların Bayramlıkları 
Unutulmadı

Türkiye, Kurban Bayramı’nda 
mazlum ve mağdurları yine 
yalnız bırakmadı. Arakanlı 
çocuklara bayramı arifesinde 410 
takım bayramlık kıyafet hediye 
edildi. AFAD İnsan Yardım Ekibi 
aracılığıyla mülteci çocuklara 
ulaşan bayram hediyeleri, 
yüzlerin gülmesini sağladı.

İkiz Bebeklerin Kalbi Türk 
Hastanesinde Çalıştırıldı

AFAD ve Sağlık Bakanlığı 
işbirliğiyle kurulan sahra 
hastanesinde ikiz bebekler 
hayata döndürüldü. Nöbet 
geçiren 32 haftalık hamile bir 
Arakanlı mülteci, Bangladeş’teki 
Türk Hastanesi’ne sevk edildi. 
İkiz gebeliği olan kadının 
bebeklerinin kalplerinin 
atmadığı belirlendi. Hasta acil 
olarak sezeryana alındı. Başarılı 
bir operasyon sonrasında ikiz 
bebeklerin kalbi Türk doktorların 
gayretiyle tekrar çalıştırıldı 

ve hayata döndürüldü. Erkek 
bebek Amaorara ve ikiz kız 
kardeşi Ameorara, bir süre 
sonra anneleriyle birlikte sağlıklı 
şekilde taburcu edildi.

Türk Hastanesinde 200 Bin 
Arakanlıya Tedavi

Mültecilerin sağlık konusundaki 
sorunlarını çözmek için AFAD, 
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği 
yaptı. Bölgeye kurulan ‘Umut’ 
sahra hastanesinde bugüne 
kadar yaklaşık 200 bin kişi 
polikliniklerde ve 3 bin kişi yatılı 
olarak tedavi edildi. 12 binden 
fazla hastanın radyoloji ve 
laboratuvar tetkikleri yapıldı. 
Yaklaşık 1.500 Arakanlı ameliyat 
edilirken 110 Arakanlı bebek de 
dünyaya gözlerini bu hastanede 
açtı. AFAD-Sağlık Bakanlığı 
Bangladeş Sahra Hastanesi’nde, 
genel cerrahi, ortopedi, kadın 
doğum, çocuk, enfeksiyon, iç 
hastalıkları, triaj ve acil olmak 
üzere 8 poliklinikte hizmet 
veriliyor.

AFAD’dan İlk Defa Yurt Dışı 
Temsilciliği 

1970’li yıllardan beri devam 
eden ve 2012’de yükselen 
şiddet ve zulüm sonrasında 
AFAD’ın Arakan halkına yaptığı 
yardımlar da artarak devam 
etti. 2017’nin Ağustos ayında 
meydana gelen büyük insani 
kriz nedeniyle Bangladeş’e 
sığınan Arakanlı mülteciler 
içinse AFAD tarafından Cox’s 
Bazar’da temsilcilik oluşturuldu. 
Temsilciliğe bağlı AFAD İnsani 

Katliamdan 
Kaçan Arakanlılara 
Türkiye 
Şefkati



Yardım Ekipleri, alanda sürekli olarak görev yapıyor. Barınmadan 
beslenmeye, hijyenden içme suyuna kadar tüm ihtiyaçları karşılamak 
için çalışıyor.

Katliamdan 
Kaçan Arakanlılara 
Türkiye 
Şefkati
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‘‘Türkiye’nin Yardım Faaliyetleri 
Tüm Dünyaya Örnek Oldu’’

‘’ Turkey’s aid activities became a model 
to the whole world. ‘’

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ABD’nin 
Şikago kentinde, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Müslüman Amerikan 
Cemiyeti-Kuzey Amerika İslam Camiası (MAS-ICNA) Kongresi 
kapsamında “Türkiye’nin İnsani Yardım Diplomasisi ve Sığınmacı 
Politikası” konulu panel düzenledi. 

Dünyanın dört yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren 
kongrenin son gününde gerçekleşen panele, AFAD Başkanı Dr. 
Mehmet Güllüoğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Tuba 
Nur Sönmez, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka, 
Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Vaşington 
DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat ve TRT World’den Zia 
Eshanzada konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, Türkiye’nin sığınmacılara 
yönelik izlediği politikalar ve dünya 
genelinde yaptığı insani yardım 
çalışmaları konuşuldu. 

AFAD Başkanı Dr. Güllüoğlu, panelin 
ardından AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, binlerce kişiyi ağırlayan 
MAS-ICNA kongresinin, Türkiye’nin 
uluslararası düzeyde yaptığı çalışmaları 
anlatma noktasında önemli fırsat 
sunduğunu ifade etti. 

Güllüoğlu, “AFAD olarak açmış olduğumuz standın yanı sıra 
düzenlediğimiz panel ile Türkiye’nin insani yardımlar konusunda 
Suriye, Bangladeş, Filistin ve Afrika başta olmak üzere dünyanın her 
köşesinde yaptığı faaliyetleri, ilgilenen ABD’li Müslümanlarla paylaşma 
fırsatı bulduk. Konferansa çok farklı milletten Müslümanların 
katıldığını kaydeden Güllüoğlu, “Buradaki Filistinli, Bangladeşli, 
Arakanlı ve Suriyelilerle ülkelerinde yaptığımız hizmetleri konuştuk. 
Temaslarımızda, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin takip ve 
takdir edildiğini, Türkiye’nin tüm dünyaya örnek olduğunu gördük.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Türkiye’yi kongrelerde en üst düzey katılımla görmek istiyorlar” AK 
Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka da “Türkiye olarak 
özellikle mülteciler konusunda çok çalışmalarımız olduğu, bu konuda 
söyleyecek çok şeyimiz olduğu için bu konuyu tüm platformlara 
taşıyoruz.” diye konuştu. Sığınmacı konusunda Avrupa’nın birçok 
sözünü yerine getirmediğini hatırlatan Göka, mülteci krizi sonrası 
Avrupa ülkelerinde İslamofobiyi tetikleyen eylem ve tepkilere neden 
olacak seçim sonuçlarının ortaya çıktığını ifade etti.

The Prime Ministry Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) 
organized a panel discussion, In Chicago, USA within the framework of the 
16th Muslim American Society-North American Islamic Mosque (MAS-IC-
NA) Congress.

President of AFAD Mehmet Güllüoğlu, Presidential Adviser Tuba Nur Sön-
mez, Vice President of the AK Party External Relations Meryem Göka, Po-
litical Economy and Society Research Foundation (SETA) Washington DC 
Research Director Kilic Buğra Kanat and Zia Eshanzada from TRT World 
participated as speakers to the congress, which brings together tens of 
thousands of Muslims from all over the world.

In the congress, the humanitarian work throughout the world and the re-
fugee policies were discussed. After the congress, Head of AFAD Güllüoğlu 

made a statement to Anadolu Agency 
Reporter. Güllüoğlu stated that the 
MAS-ICNA convention which welco-
med thousands of people, offers an 
important opportunity for the point of 
telling his studies at the international 
level.

Güllüoğlu, “With this congress and 
our stand, we found an opportunity 
to share the our humanitarian aid ac-
tivities which we carry out especially in 

Palestine, Bangladesh and Africa with American Muslims.” Güllüoğlu noted 
that Muslims from different nationalities attended the conference. “ We 
talked with Bangladeshi, Rohingyaese, Palestinian and Syrian people about 
the services we have done in their countries. During our contacts, we saw 
that Turkey’s humanitarian activities are appreciated and these activities 
become a model all over the world.”

“They want to see Turkey with the highest participation in the congress.”

AK Party External Relations Vice Chairman Meryem Göka stated that; “We 
carry these issues on all platforms, especially because of our hard work on 
refugees.” Göka reminded that Europe is not fulfilling its promises about 
asylum-seekers. Göka expressed the results of elections in the European 
countries caused an increase in Islamophobia after the refugee crisis.



“60 milyon insanın yerinden edildiği bir dünyada, uluslararası insani yardım sistemi, insani 
krizleri durdurmakta yetersiz kalıyor.” diyen Güllüoğlu Türkiye’nin ülke olarak üzerine düşeni 
yaptığını vurguladı.

Milletimizin 3.5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ifade eden Güllüoğlu, “Türkiye, 2016’da 
yaptığı 6 milyar dolarlık insani yardım ile milli gelirine oranla dünyadaki en cömert ülke konu-
muna yükseldi.” dedi.

Genç Diplomat Akademisi 
öğrencileri AFAD’da

45 Ülkenin Öğrencilerini 
AFAD’da Misafir Ettik

Young Diplomat Academy students visit 
AFAD

We Hosted Students From 45 Countries 
at AFAD

Başkanlığımızı ziyaret eden Türkiye Gençlik Vakfı Genç Diplomat 
Akademisi öğrencileri, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’ndan 
AFAD’ın yurt içi ve dışı faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda ağırlayan 
AFAD Başkanı Dr. Güllüoğlu, Merkez’in Türkiye Afet Müdahale Pla-
nı’na uygun bir şekilde tasarlandığını; barınma, sağlık, beslenme, 
lojistik gibi 28 ayrı hizmet grubunun yerlerinin belirli olduğunu ifade 
etti.

Merkez’in yerel imkanların sınırlı kaldığı üçüncü ve dördüncü sevi-
ye afetlerde ve acil durumlarda devreye girdiğini anlatan Güllüoğlu, 
AFAD’ın Türkiye’de afet yönetiminin tek bir çatı altında toplanması 
için kurulduğunu belirtti.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Genç Memur-Sen tarafından or-
ganize edilen, “Uluslararası Öğrenciler Liderlik Akademisi”nin ikinci der-
sinde 45 ülkeden yaklaşık 150 öğrenci ile buluştu.

Somali, Makedonya, Bangladeş, Liberya, Gürcistan gibi pek çok farklı 
ülkeden gelen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine AFAD’ın yurt içi ve 
dışı faaliyetleri hakkında bilgi veren AFAD Başkanı Güllüoğlu Türkiye’de 
afet yönetiminde önceliğin kriz yönetiminden risk yönetimine verildiğini 
ifade etti.

Afet risk yönetimini önleyici tıp alanına benzeten Güllüoğlu, “Sigara 
içerseniz kansere yakalanma riskiniz artar. Aynı şekilde binanızı daya-
nıklı inşa etmezseniz muhtemel bir depremde yıkılma riski de artar.” ör-
neğini verdi.

Sunumunda AFAD’ın uluslararası yardımlarına da değinen Güllüoğlu, 
afetler ve insani krizlerle mücadele eden onlarca ülkeye yardım ulaştır-
dıklarını belirtti.

Visiting our center, students from the Turkish Youth Foundation Young 
Diplomat Academy received information from the Head of the Disaster 
and Emergency Management Authority (AFAD) Dr. Mehmet Güllüoğlu 
about the domestic and international activities of AFAD.

Hosting students at the Disaster and Emergency Management Center, 
Head of AFAD Dr. Güllüoğlu said that the center was designed according 
to Turkey’s Disaster Response Plan; offices of 28 different service groups 
such as shelter, health, food and logistic support are placed separately 
in accordance to this plan.

Güllüoğlu said that the center is designed to respond to third and fourth 
level disasters as local sources are limited offer required services adding 
that AFAD was founded in order to bring together disaster manage-
ment of Turkey under one umbrella.

Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu came together with 150 students 
from 45 countries during the second lesson of the “International Stu-
dents Leadership Academy” organized by the Young Memur-Sen Union.

Informing PHD and post graduate students from countries like Soma-
lia, Macedonia, Bangladesh, Liberia and Georgia about the activities of 
AFAD at home and abroad Head of AFAD Güllüoğlu said Turkey con-
centrates on risk management rather than crisis management when it 
comes to dealing with disasters like erathquakes.

Likening disaster risk management to preventive medicine Güllüoğlu 
said “when you smoke the risk of you having cancer increases. So in the 
same manner if you do not build your construction properly then the risk 
of it collapsing during an earthquake is higher.”

Güllüoğlu also touched upon the international relief efforts of AFAD and 
said his administration provides help to numerous countries that stru-
ggle with disasters and human crises.
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NATO Ülkelerinin 
Temsilcileri AFADEM’de 
KBRN Tatbikatı Yaptı

Sosyal Uyum Programı 
Projesi 1 Milyon Kişiye 
Ulaştı

Representatives of NATO Countries, 
made a CBRN Exercise in AFADEM

Social Compliance Program Project 
reached 1 Million People

NATO üyesi, ortağı ve partneri ülkelerin temsilcilerine Afet ve 
Acil Durum Eğitim Merkezi’nde (AFADEM), “Kimyasal, Biyolojik, 
Radyolojik ve Nükleer Madde” (KBRN) eğitimi verildi.

Sakarya AFAD Arama ve Kurtarma Birliğine bağlı KBRN personeli ile 
ortaklaşa düzenlenen saha tatbikatı çerçevesinde olay yeri yönetimi, 
sıcak alan uygulaması, keşif, tespit, kurtarma, ilk yardım ve alan arın-
dırması uygulamaları yapıldı. Kimyasal döküntü olduğu senaryosu 
üzerine kurgulanan tatbikatta KBRN araçları ve ekipmanları ile uygu-
lamalı örnekler gösterildi.

Eğitime Türkiye ile birlikte Avusturya, Azerbaycan, Gürcistan, Letonya, 
Tunus,  Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan toplamda 17 temsilci katıl-
dı. Eğitimlere iki NATO Uzmanı da destek verdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ve Türk Kızılayı tarafından 
mülteciler için yürütülen Sosyal Uyum Programı kapsamında dağıtılan 
Kızılay Kart, 1 milyon kişiye ulaştı. Bu kapsamda Ulucanlar Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Türk Kızılayı 
Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, BM Dünya Gıda Programı Temsilcisi, Ülke 
Direktörü Nils Grede ve Avrupa Komisyonu’nun İnsani Yardım ve Kriz 
Yönetimi’nden sorumlu üyesi Christos Stylianides katıldı.

Örnek bir projede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktaran Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Kaya, bu alanda yürütülen ulusal ve uluslararası işbir-
liğiyle çok önemli mesafe kat edildiği söylendi.

Representatives of NATO member, partner and partner countries 
were trained at the Disaster and Emergency Training Center (AFA-
DEM) about “Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Material” 
(CBRN).

Incident management, hot space application, discovery, detection, 
rescue, first aid and field purification applications were carried out 
in the framework of field exercise jointly organized with CBRN per-
sonnel affiliated to Sakarya AFAD Search and Rescue Association. In 
the exercise, which is based on the scenario of chemical rash, CBRN 
tools and equipment and practical examples were shown. A total of 17 
representatives from Jordan and Greece, Turkey, Austria, Azerbaijan, 
Georgia, Latvia, Tunisia, Ukraine attended the trainings. Two NATO 
Experts also supported the training

The Red Crescent Card, which was distributed by the United Nations 
World Food Program and the Turkish Red Crescent as part of the Social 
Adjustment Program for refugees, reached 1 million people.

In this context, Fatma Betül Sayan Kaya, Minister of Family and Social 
Policy, President of AFAD. Dr. Mehmet Güllüoğlu, Turkish Red Crescent 
Chairman Dr. Kerem Kinik, UN World Food Program Representative, 
Country Director Nils Grede and Christos Stylianides, Member of the 
European Commission responsible for Humanitarian Aid and Crisis Ma-
nagement attended the meeting which was organized in the Ulucanlar 
Culture Center.

Kaya, the Minister of Family and Social Policies, expressed her satisfac-
tion that she was in an exemplary project and she said that it was a very 
important step with national and international cooperation carried out 
in this area.
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Suriyeli Çocukların 
Eğitimleri İçin Daha İyi 
Projelere İhtiyaç Var

“Mülteci sürecinin 
şampiyonu Türk halkıdır”

Syrian Children Need Better Projects for 
Education

“The Champion of the Refugee Process is the 
Turkish People”

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Suriyeli Çocukların Türk 
Eğitim Sistemine Entegrasyonunu Destekleme Projesi” açılış toplan-
tısı Ankara da gerçekleştirildi.

AFAD Başkanı Sayın Mehmet Güllüoğlu toplantıda bir konuşma yapa-
rak 2011’den bu yana Suriyelilerin entegrasyonuyla ilgili önemli çalış-
malar yürüttüklerini vurguladı.

Daha önceki toplantılardaki gözlemlerini aktaran Güllüoğlu, 
“Avrupa açısından göç krizi ne zaman başladı? 2015’de Türkiye üze-
rinden daha fazla Suriyelinin Yunanistan’a geçtiği gün mü başladı? 
Yoksa Suriyelilerin Türkiye’ye girdiği gün mü başladı? Bunu şöyle ko-
numlandırıyorum. Türkiye doğunun batısıdır, batının doğusudur.” ifa-
delerini kullandı.

AFAD Başkanı  Dr. Mehmet Güllüoğlu, 72’inci Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde ABD’nin başkenti Vaşington’da 
SETA Vakfı tarafından düzenlenen “Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitimi 
ve Toplumsal Katılımları” panelinde konuştu.

Türk halkının Suriyeli sığınmacılara yönelik olumlu tavrının sosyal 
içerme için önemli bir unsur olduğunu belirten Güllüoğlu, “Suriyeliler 
ülkemizde yeni bir hayat kurmaya başladılar. İşe girdiler, dükkanlar aç-
tılar. Hatta Türkler ile evlilikler kurdular. Elbette hiçbir olumsuz olay 
yok diyemeyiz ama çok ciddi rahatsızlık da yok. Türk halkının tutumu 
bu bağlamda çok önemli.” diyerek sözlerini tamamladı.

The opening meeting of the “Project for Supporting Integration of Sy-
rian Children into Turkish Education System” which is conducted by the 
Ministry of National Education was held in Ankara.

AFAD President Mr. Mehmet Güllüoğlu made a speech at the meeting 
and stressed that since 2011, they have carried out significant works re-
lated to the integration of the Syrians.

Güllüoğlu conveyed his observations at previous meetings and stated; 
”When did the migration crisis start in Europe? Was it the time when 
more and more Syrians crossed to Greece via Turkey in 2015? Or the time 
when the Syrians entered Turkey? I see it like this: Turkey is the east of 
west, west of the east.”

President of AFAD Mehmet Güllüoğlu spoke at the seventy-second 
congress of United Nations General Assembly within the framework of 
studies in the US capital, Washington, DC, organized by SETA Founda-
tion “Education and Social Participation of Syrians in Turkey”.

Güllüoğlu stated that the positive attitude of Turkish people towards 
Syrian refugees is an important element for social inclusion and added; 
“Syrians have begun to set up a new life in our country. They got jobs, 
opened the shops. They even formed marriages with the Turks. Of cour-
se, we can not say that there are no negative events, but there is no 
serious discomfort. The attitude of the Turkish people is very important 
in this context.”
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Deprem Danışma Kurulu 
Toplantısı 
AFAD’da Yapıldı

Kahramanmaraş’ta Suriyeli 
Çocuklar İçin Yapılan Okul 
Açıldı

Earthquake Advisory Board Meeting 
was held in AFAD

The School for Syrian Children was 
established in Kahramanmaras

AFAD koordinasyonunda Türkiye’deki ilgili kamu kurum/kuruluşla-
rının, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütlerinin depremle ilgili 
tavsiye kararları aldıkları Deprem Danışma Kurulu’nun 2017 yılı ikinci 
toplantısı Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ ve AFAD 
Başkanı Sayın Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun katılımlarıyla yapıldı.

AFAD ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, UNICEF’in katkılarıyla 
Kahramanmaraş’ta Suriyeli çocuklar için inşa edilen 2 katlı,
23 derslikli okulun açılışı yapıldı.

Açılış törenine Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Bayram Öz, 
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü  Ali Rıza 
Altunel, AFAD adına İyileştirme Dairesi Başkanı ile UNICEF Türkiye 
Temsilcisi Philippe Duamelle, Almanya Ankara Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Robert Dölger, Alman Kalkınma Bankası temsilcisi  
Frank Bellon ve yerel yöneticiler katıldı.

The second meeting of the Earthquake Advisory Board, in which rele-
vant public institutions, organizations, academics and civil societies in 
Turkey issue recommendations under the coordination of AFAD, has 
been held with the participations of Prof. Dr. Recep Akdağ and the Head 
of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu.

A 2-storey, 23-class school which was built for Syrian children with 
the cooperation of AFAD and the Ministry of National Education 
and the contributions of UNICEF, in Kahramanmaras was inaugu-
rated.

Kahramanmaraş Deputy Governor Bayram Özer, Ministry of Educa-
tion Lifelong Learning General Manager Ali Rıza Altunel, A repre-
sentative from AFAD Recovery Department, UNICEF Representati-
ve in Turkey Philippe Duamell, Germany Embassy Charge d’Affaires 
Robert Dölgeni the German Development Bank representative Frank 
Bello and local officials attended the opening ceremony.

72
KISA KISA HABERLER  / SHORT NEWS



Olası İstanbul Depremi 
Tatbikatı Gerçekleştirildi
Estimated Istanbul Earthquake Exercise 
Realized

Olası bir İstanbul depreminin hemen ardından yapılacak mü-
dahale faaliyetlerini içeren tatbikat, AFAD koordinasyonunda, 
ilgili bakanlık ve kuruluşlara bağlı 28 hizmet grubunun katılım-
larıyla Ankara’da ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

Afetlerde ve acil durumlarda devreye sokulan Türkiye Afet 
Müdahale Planı’na göre icra edilen tatbikat, İstanbul’da 
7,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği senaryosu 
üzerinden başlatıldı. Ankara’da, İstanbul’da ve birçok ilde 
AFAD’ın koordinasyonunda, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş-
ların oluşturdukları 28 hizmet grubu, senaryoya göre 18.27’de 
meydana gelen depremden sonra AFAD Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Merkezi’ne intikal etti.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul 
İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde tatbikat sürecini 
bizzat koordine ettiler.

Hizmet grupları, Türkiye Afet Müdahale Planı’nda belirlenen 
rollerine göre faaliyetlerini icra ettiler. 28 hizmet grubu, 
olası bir İstanbul depremi esnasında arama-kurtarma, yiyecek ve 
barınma, enerji, ulaşım, haberleşme ve iletişim konularında orta-
ya çıkabilecek tahmini risklere göre ekiplerini yönlendirdiler. 
Tatbikat, Afet Yönetim Karar Destek Sistemi’nin (AYDES) sun-
duğu bilişim altyapısı desteğiyle dijital ortamda yönetildi.

The exercise, consisting of response activities that will be carried out 
immediately after a possible Istanbul earthquake, was carried out in 
Ankara and Istanbul simultaneously with the participation of 28 service 
groups of relevant ministries and organizations under the coordination 
of AFAD.

The exercise was performed according to Turkey Disaster Response Plan 
which will be executed in disasters and emergency situations. And it was 
launched based on a scenario in  which an earthquake of 7.5 magnitude 
strikes in Istanbul. 28 service groups consisting of relevant ministries, 
institutions and organizations gathered in AFAD Disaster and Emergen-
cy Management Center after the earthquake occurred in 18.27 according 
to the scenario in Ankara, Istanbul and in other provinces under the co-
ordination of AFAD.

Head of AFAD Mehmet Güllüoğlu, Istanbul Governor Vasip Şahin and 
Istanbul Metropolitan Mayor Mevlüt Uysal personally coordinated the 
exercise process at the Istanbul Provincial Disaster and Emergency Ma-
nagement Center.

Service groups have exercised their activities according to the roles iden-
tified in the Turkish Disaster Response Plan. 28 service groups directed 
their teams according to the estimated risks that could arise in search 
and rescue, food and shelter, energy, transportation, communication 
and communication issues during a probable Istanbul earthquake. The 
exercise was administered in a digital environment with the support of 
the information infrastructure provided by the Disaster Management 
Decision Support System (AYDES).
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AFAD, AidEx Uluslararası 
Yardım Fuarı 2017’ye 
Katıldı
AFAD participated in AidEx 
International Aid Fair 2017

Afetlerde ve acil durumlarda uluslararası kurum-kuruluşların ortak 
buluşma platformu olma özelliği taşıyan AidEx Uluslararası Yardım 
Fuarı’nın 7’incisi, 15-16 Kasım tarihlerinde Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de gerçekleştirildi. Fuara Türkiye adına AFAD ve Türk Kızılayı, 
gözlemci olarak Türk Diyanet Vakfı katıldı.İki gün süren fuar kapsamın-
da konferanslar, sunumlar, tanışma alanları etkinlikleri düzenlendi. AidEx 
2017’nin teması “Yardım ve Kalkınma Etkinliği: Sonuçlar özelinde şeffaf-
lık ve hesap verme sorumluluğu” olarak belirlendi.

Fuarın düzenlemesindeki temel amacın; sektörün her alanını birbirine 
uyumlu hale getirerek , sektörde çalışan profesyonellere birbirleriyle ileti-
şim halinde olacakları bilgiye kolay ulaşım imkanı sağlayacak, öğrenme-
lerini hızlandıracak, sektördeki gelişimleri yakından takip edebilecekleri  
bir platform sağlamak olduğu belirtildi.

The 7th of the AidEx International Aid Fair, which is a common meeting 
platform for international institutions and organizations in disasters 
and emergencies, was held in Brussels on November 15-16, 2006. AFAD 
and the Turkish Red Crescent attended the fair on behalf of Turkey and 
the Turkish Religious Foundation also attended as observer. During the 
two-day long event, conferences, presentations and meeting areas were 
held. The topic of AidEx 2017 is “Help and Development Activity: The 
results were specifically defined as transparency and accountability.

The main purpose of the trade fair is; to harmonize each sector of the 
industry, to provide easy access to the information that will be commu-
nicated to the professionals working in the sector, to accelerate their 
learning and to provide a platform where they can closely monitor deve-
lopments in the sector.

AFAD’da Uluslararası Afetlerin Azaltılması 
Günü Etkinliği

International Disaster Reduction Day 
Event in AFAD

13 Ekim Uluslararası Afetlerin Azaltılması Günü kapsamında AFAD 
Başkanlığı’nda çocukların da katılımıyla özel bir etkinlik düzen-
lendi. Etkinliğin açılışında konuşan AFAD Başkan Yardımcısı Hamza 
Taşdelen, büyük ülkelerin, uluslararası iş birliklerinin artırılmasıyla 
afetlerin azaltılabileceğini söyledi. Etkinlikler kapsamında öğren-
ciler, deprem simülasyon tırı, afet resim sergisi, Karagöz-Hacivat 
oyunları gibi eğlenceli aktivitelerde bulundular.

As part of the 13th International Day for the Reduction of Disasters, a 
special event was held with the participation of children in AFAD Pre-
sidency. AFAD Vice President Hamza Tasdelen who spoke at the ope-
ning of the event, said that disasters could be reduced by increasing 
the international cooperation of major countries. Within the scope of 
the activities, students had fun activities such as earthquake simu-
lation vehicle, disaster painting exhibition, Karagöz-Hacivat games.
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Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan 
Yardımcısı İchiro Aisawa, “Türkiye ve Japonya arasında son yıllarda 
doğal afetlere karşı mücadele ve planlamayla ilgili daha yoğun 
çalışma fırsatımız oldu. Türkiye, afetler konusunda çok tecrübeli 
bir ülke. İki ülke arasında bilgi, tecrübe ve teknoloji transferi 
yapmak istiyoruz.” dedi. 

Japonya-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkan 
Yardımcısı Aisawa ve Japonya Liberal Demokratik Partisi 
milletvekilleri, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığını (AFAD) ziyaret etti. Heyeti, AFAD Başkanlık binası 
önünde AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu karşıladı ve AFAD 
Deprem İzleme Merkezi ile Afet Koordinasyon Merkezi’ni gezdirerek 
heyete bilgi verdi.

Japon heyet, Türkiye’deki olası büyük bir afette kurumlar 
arası iletişimin sağlanacağı Afet Koordinasyon Merkezi’nde, 
Güllüoğlu’ndan detaylı bilgiler aldı. Güllüoğlu ve heyet, AFAD’daki 
bazı önemli merkezleri gezdikten sonra ortak açıklama yaptı.

Uluslararası Teknolojik 
Afetler ve Zarar Azaltma 
Paneli

Japon Heyetten AFAD’a 
Ziyaret

International Technological Disaster and 
Mitigation Panel.

Visiting AFAD from Japanese Board

Technological disasters risk identification, prevention and mitigation, 
best practices and information sharing and “International Technologi-
cal Disaster Risk Identification and Mitigation Panel” was held in An-
talya. In the three-day long panel, AFAD, representatives of internatio-
nal institutions and organizations, member countries of the Southeast 
European Countries Preparedness and Prevention Initiative for Disas-
ters, academicians, and private sector representatives met and made 
presentations.

Japan-Turkey Parliamentary Friendship Group Vice President Ichiro  Ai-
sawa said; “In recent years we had the opportunity to work more inten-
sively with Turkey regarding the planning and the fight against natural 
disasters. Turkey is a very experienced country about disasters. We want 
to make technology, information and experience transfer between the 
these countries.” Japan-Turkey Parliamentary Friendship Group Vice Pre-
sident of the Liberal Democratic Party of Japan lawmakers and Aisawan 
visited the Prime Ministry Disaster and Emergency Management Aut-
hority (AFAD). Head of AFAD Dr. Mehmet Güllüoğlu welcomed the de-
legation, in front of AFAD Presidential building. Dr. Mehmet Güllüoğlu 
gave information about the AFAD Earthquake Monitoring Center and 
the Disaster Coordination Center. Japanese delegation received detailed 
information from Güllüoğlu in Turkey’s Disaster Coordination Center 
wherein possible major disaster in inter-agency communication will be 
provided. Güllüoğlu and the delegation made a joint statement after 
visiting some important centers in AFAD.

Teknolojik afetler risk belirleme, önleme ve zarar azaltma konularında 
ülke uygulamaları, en iyi örnekler ve bilgi paylaşımının amaçlandığı 
“Uluslararası Teknolojik Afetler Risk Belirleme ve Zarar Azaltma 
Paneli” Antalya’da yapıldı.

Üç gün süren panelde AFAD, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi üye 
ülkeleri katılımcıları, akademisyenler, ve özel sektör temsilcileri bir 
araya gelerek sunumlar gerçekleştirdiler.
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Afet ve acil durumlar esnasında AFAD ile AKUT arasında birçok alanda 
işbirliği yapılmasını hedefleyen protokol, Başbakan Yardımcısı  Prof. 
Dr. Recep Akdağ’ın katılımlarıyla imzalandı. 

AFAD yerleşkesinde düzenlenen imza töreninde bir konuşma yapan 
Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Bu önemli bir birliktelik. AFAD, afet 
ve acil durumlar konusunda Türkiye’deki koordinatör kurum. Aynı 
zamanda afet risklerinin azaltılması, afetler konusunda toplumda 
farkındalık yaratma gibi konularda da öncü kurum.” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu ve sel, heyelan 
gibi birçok afetin de yaşanabildiğini hatırlatan Akdağ, “AFAD’ın şu 
anda 2000’in biraz üzerinde arama-kurtarma personeli var. Ayrıca 
herhangi bir afet-acil durum halinde müdahale etmek için İstanbul da 
4000, yurt genelinde 20 bin itfaiye personeli mevcut. AKUT, bilinen 
bir arama-kurtarma kuruluşu. İmzalanacak bu protokolle AKUT’u 
sistemin tam parçası haline getireceğiz.” dedi.

Afet ve acil durumlarda gönüllülüğün önemine vurgu yapan 
Başbakan Yardımcısı Akdağ, “Bundan sonra vatandaşlarımızla, 
gönüllülük sistemi çerçevesinde çok sıkı çalışacağız. Bize, iyi eğitilmiş, 
sertifikalarını almış bir gönüllü ordusu gerekiyor. Sivil toplumu 
mutlaka bu sürece katmamız lazım.” diye konuştu. 

Toplantı, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve AKUT Başkanı 
Recep Şalcı’nın protokole imza atmalarıyla sona erdi.

The protocol which aims the cooperation of many areas during the di-
saster and emergency situations, has been signed with the participati-
on of Deputy Prime Minister Prof. Dr. Recep Akdag.

Deputy Prime Minister Akdag made a speech at the signing ceremony 
which held in AFAD campus and declared; “ This is a very important as-
sociation. AFAD is a coordinator institution about disasters and emer-
gencies. At the same time, it is also the pioneer institution in reducing 
disaster risks and creating awareness in the society about disasters.”

Akdag reminded the seismic belt location of Turkey and he said that 
there can be many disasters such as landslides and floods,” AFAD has a 
search and rescue staff of just over 2000 right now. In addition, there 
are 4000 firefighters in Istanbul and 20,000 firefighters throughout the 
country in order to response in case of any disaster-emergency. AKUT is 
a well-known search-and-rescue organization. With this protocol to be 
signed, we will make AKUT a complete part of the system.”

Deputy Prime Minister Akdağ emphasized the importance of volunte-
ering in disasters and emergencies,” After that, we will work very hard 
with our citizens, on the basis of the volunteer system. We need a 
well-trained and certified volunteer army. We need to add civil society 
to this process.”

Meeting has ended with the signing ceremony of the Head of AFAD Dr. 
Mehmet Güllüoğlu and AKUT Chairman Recep Şalcı.

AFAD ve AKUT Arasında İşbirliği 
Protokolü İmzalandı

Cooperation Protocol has been signed 
between AFAD and AKUT

 PAYDAŞLARLA İŞBİRLİĞİ / COOPERATION WITH STAKEHOLDERS
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AFAD ve TURKCELL arasında Türkiye’de bulunan sığınmacılara 
sosyal hayata intibak konusunda büyük kolaylık sağlaması 
beklenen “Merhaba Umut” akıllı telefon uygulamasının geçici 
barınma merkezlerinde yaygınlaştırılmasını hedefleyen protokol 
imzalandı.

İmza töreninden önce bir konuşma yapan AFAD Başkanı Dr. Mehmet 
Güllüoğlu, “Suriye krizinin başladığı 2011’den bugüne kadar biz 
hem kamplarda hem kamp dışında misafirlerimizin ihtiyaçlarının 
giderilmesine yönelik vazifeler üstlendik.  Kamplardaki Suriyelilerle 
ilgili TURKCELL ile ne yapabiliriz dedik. İnsan değerleriyle yaşar diye 
inanıyorum, TURKCELL’e bu yaklaşımından ötürü özellikle teşekkür 
etmek istiyorum. Özel sektör bizim çalıştığımız insani yardım 
alanında, afetlerde, savaşlarda önemli roller üstlenebilir. O yüzden 
bu işbirliği yapma talebini önemsiyoruz.  Değişen dünyada iletişim 
alanında tecrübeli kurumlar, kamplardaki gençler için ön açıcı olacaktır. 
Bu gençler umuyorum ki önümüzdeki dönemin inovasyon yapıcıları 
olacaklardır. Bu protokol inşallah afetve acil durum konularında, 
mülteci sorununda ön açıcı bir örnek teşkil eder.” ifadelerini kullandı.

Dr. Güllüoğlu’ndan sonra söz alan TURKCELL Genel Müdür Yardımcısı 
İsmail Bütün ise kuruluş olarak toplumsal alandaki birçok konuda 
hassas olduklarını, özellikle Suriyeli sığınmacılar için 2012 yılından 
bu yana Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmaların içinde bulunduklarını 
belirtti. Türkiye’nin insani yardımlar konusunda bugün bir süper 
güç olduğunu söyleyen Bütün, “Merhaba Umut” projesinin bazı 
detaylarını paylaştı. Tören, AFAD ve TURKCELL adına imzaların 
atılmasıyla sona erdi.

A cooperation protocol which aims to promote the “Hello Hope” mobile 
application in the temporary protection centers and that will contribute 
to the social inclusion of Syrians in Turkey, was signed between AFAD 
and TURKCELL.

Head of AFAD Mehmet Güllüoğlu made a speech before the signing 
ceremony, “From the start of the Syrian crisis to the present, we have 
undertaken the task of providing the needs of our guests both in and 
out of the camps. We met with TURKCELL to see what we can do about 
Syrians in Turkey. I believe that a human lives with values. I would es-
pecially like to thank TURKCELL for their approach. The private sector 
can assume an important role in humanitarian aid, disasters, and wars 
in which we work. That’s why we care about this cooperation. In the 
changing world, experienced institutions in the field of communication, 
will open new horizons for the young people in the camps. I hope that 
these young people will be innovators in the coming period. I hope that 
this protocol will serve as a preliminary example of the refugee problem 
in emergency situations.”

After Dr. Güllüoğlu, TURKCELL Deputy Director İsmail Bütün stated 
that they are sensitive to many issues in the social area as an organiza-
tion. He added that they are involved in studies on Syrian refugees and 
especially for Syrian asylum seekers since the year 2012. Bütün stated 
that Turkey is a superpower in humanitarian aid and he shared the de-
tails of “ Hello Hope” project. The ceremony ended with the signing of 
AFAD and TURKCELL protocol

AFAD ve TURKCELL Arasında İşbirliği 
Protokolü İmzalandı

Cooperation Protocol has been signed between 
AFAD and TURKCELL



Murat Kayacı  kimdir?
DASK Yönetim Kurulu Başkanı

Şu an Türkiye’deki evlerin yüzde kaçı 
DASK 
kapsamında?

Bugün itibariyle Zorunlu Deprem 
Sigortası bulunan konut sayısı 8,5 
milyona ulaştı. Türkiye genelinde sigor-
talılık oranı ise yüzde 48.

DASK’ın afet risklerinin azaltılması 
açısından
neden önemli olduğunu 
anlatır mısınız?

Deprem, Türkiye’nin içinde bulunduğu 
coğrafyanın değişmeyen bir gerçeği 
olsa da, onu asıl yıkıcı kılan şey insan-
ların depremin etkilerinin daha kolay 
yönetilmesini sağlayacak fiziksel ve fi-
nansal tedbirleri almamasıdır. Günümüz 
teknolojisiyle bir depremi, yaşanmadan 
günler önce fark edebilmenin bir imkânı 
yok. Ancak dünyada depremlerin sık 
yaşandığı coğrafyalarda konumlanmış 
tek ülke Türkiye değil. Başta Japonya 
olmak üzere birçok ülke, depremin yıkıcı 
etkilerine karşı korunmanın ve tedbirli 
olmanın depremi önceden bilmek kadar 
faydalı olabildiğinin en somut örnekleri 
arasında.

Depreme karşı alınabilecek en etkili 
fiziksel tedbirlerin başında depreme 
dayanıklı binalar inşa etmek ve binaları 
depreme dayanıklı hale getirmek gelir. 
Finansal önlemlerin en önemlilerinden 
biri de Zorunlu Deprem Sigortası’dır. 
2000 yılında kurulan Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu (DASK), depremden 
önce alınacak finansal bir tedbir olarak 
“Zorunlu Deprem Sigortası” ürünü ile 
depremle mücadeledeki en etkili kurum-
lar arasındadır. Zorunlu Deprem 
Sigortası, her yıl artan sigortalılık 
oranıyla, Türkiye’nin depreme karşı 
hazırlıklarında kilit öneme sahip.

DASK “Deprem geçecek, hayat devam 
edecek” yaklaşımından yola çıkarak, 
deprem sonrasında vatandaşların 
yaşamının kaldığı yerden yeniden 
güvenle devam edebilmesini amaçlar. 
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Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem 
ve depremden kaynaklanan yangın, 
infilak, yer kayması ve tsunami risk-
lerine karşı, sigortalı konut sahiplerine 
maddi güvence sağlar. İster oturulamaz 
durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina 
zararını tazmin ederek, yaşamın nor-
male dönmesine aracılık eder.

Zorunlu Deprem Sigortası birey bazında 
mesken güvencesi sunarken, ülkemiz için 
de bir teminat havuzu oluşturulmasına 
çalışır. Özellikle deprem 
sonrasında büyüklüğü 
önem kazanan bu fi-
nansal havuz, bizim 
yaşadığımız yerde ol-
masa da, başka yerde 
gerçekleşen deprem-
lerdeki ihtiyaç sahip-
lerinin de garantisi 
olma niteliği taşır. 
Kendi güvencemizi te-
min ederken, deprem 
bölgelerine de etkin 
şekilde yardımda bu-
lunabilmemize olanak 
tanıyan DASK, sosyal 
dayanışma bilincinin 
yaygınlaşt ı r ı lmasını 
başlıca sorumluluğu 
olarak görür.

Dask’ın afet risklerinin 
azaltılması çalışma-
larına ve projelerine 
katkısının arttırıl-
ması konusunda ne 
düşünülüyor?

DASK olarak deprem ve depreme karşı 
alınabilecek önlemler konusunda 
yapılan ve yapılacak pek çok projenin 
paydaşıyız. Özellikle halkı bilgilendirici 
pek çok projeye imza atıyoruz. DASK 
olarak bilfiil planladığımız projelerin 
yanı sıra paydaşlarımızla işbirlikleri 
yapıyoruz. Bu anlamda AFAD bizim en 
yakın çalıştığımız paydaşlarımızdan. 
AFAD ile birlikte afet risklerinin azaltıl-
ması konusunda bilgilendirici projeler 
gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle bu alanda 
daha fazla katkı sunmamızı sağlaya-
cak her türlü proje ve işbirliği bizler için 
memnuniyet verici olacaktır. 

Afad ile daha yakın işbirliği içinde 
deprem bölgeleri haritası ve 
deprem sempozyumu gibi çalışmalara 
desteğin yanı sıra ileride hangi konu-
larda ortak çalışmalar yapılabilir?

DASK bahsi geçen çalışmalara 
desteklerin yanında, uzun süreli 
ve ülke genelinde kurumlar arası 
iş birliktelikleriyle deprem sonrası 
süreçlerin en etkin şekilde yönetilmesi 
amaçlı çalışmaların da içerisinde yer 

almaktadır. Kısa bir süre önce deprem 
sonrası hasar tespitlerinin ortaklaşa 
yapılması ve ülke kaynaklarının ortak 
kullanımı amacıyla, bu görevi AFAD 
adına gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile bir protokol imzalanmıştır. 
Ayrıca Türkiye’nin deprem bilincini 
hedeflediğimiz seviyeye taşıyabilmek 
için ortak bilinçlendirme ve eğitim 
çalışmaları da yapılmaktadır.

Yeni Türkiye Deprem Tehlike 
Haritası’nın yayınlanmasından sonra 
DASK sigorta primlerinin yeni hari-
taya göre belirlenmesi konusunda ne 
tür bir çalışma içinde?

TDTH’nin ve bina yönetmeliğinin 
yayınlanması sonrasında DASK 
primlerinin hesaplanması amacıyla 
Türkiye Deprem Vakfı ile hazırlanan 
“Güncellenmiş Türkiye Sismik Tehlike 
Haritası’na göre DASK Deprem Sigor-

tası Fiyatlandır-
ma Sistemi” 
için çalışmalara 
başlanmıştır.

Bu kapsam-
da sigorta 
kapsamında 
olan binaların 
proje amaçları-
na uygun olarak 
yapı bilgilerinin 
belirlenmesi 
amacıyla farklı 
CBS yöntemleri-
yle çalışmaların 
yapılması plan-
lanmaktadır. Bu 
amaçla TÜİK, 
Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı 
Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Genel 
Müdürlüğü, 
yerel yönetim-
ler ve bu veri 
tabanlarına 
sahip olan diğer 

kurum ve kuruluşlarla çalışılacaktır.

Bu çalışmalarla bina sınıflandırması 
ve kırılganlık ilişkilerinin belirlen-
mesi ile İstanbul ili ve Marmara için 
DASK portföyünde oluşacak deprem 
hasarının modellenmesi çalışması da 
gerçekleştirilecektir. Bunlara ilaveten, 
DASK kapsamı dışında yer alan ve 
depremle ilgili diğer sigortalar için tarife 
oluşturulması amacıyla da çalışmalar 
yapılacaktır.
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Who is Murat Kayacı? 

Chairman of the Board of TCIP

What percentage of homes currently 
under the TCIP in Turkey?

As of today, the number of homes with 
Compulsory Earthquake Insurance has 
reached 8.5 million. The ratio of general 
insurance in Turkey is 48 percent.

Could you tell us why TCIP is important in 
terms of disaster risk reduction?

Earthquake is an unchanging fact of 
geography in Turkey. However, the main 
destructive thing is that people do not 
take physical and financial precautions 
to make their depressive effects easier 
to manage. With today’s technology, 
there is no possibility to notice a day 
before the earthquake. But Turkey is not 
the only country which is located in the 
seismic belt. Many countries, especially 
Japan, are among the most concrete 
examples of being protected against de-
structive effects of earthquakes. At the 
beginning of the most effective physical 
measures that can be taken against 
the earthquakes comes the durable and 
resistant buildings. One of the most 
important financial measures is the 
Compulsory Earthquake Insurance. Nat-
ural Disaster Insurance Institution (TCIP) 
which has been established in 2000, is 
one of the most effective institutions 
in the fight against earthquake with 
the “Compulsory Earthquake Insurance” 
product as a financial measure to be 
taken before the earthquake. Compul-
sory Earthquake Insurance has a very 
important place in preparation against 
earthquakes.

TCIP aims the citizens to continue their 
lives with confidence again with the 
approach of “The earthquake will pass, 
the life will continue.”

The compulsory earthquake insurance 
provides material insurances to insured 
residential owners against the risks of 
fire, explosion, ground slip and tsunami 
caused by earthquake. Whether it is 

 INTERVIEW
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inaccessible or partially damaged, the 
building mediates the return of life to 
normal, compensating for the damage. 
Compulsory Earthquake Insurances 
provide housing security on an individ-
ual basis and work to establish a pool 
of collateral for our country. Particularly 
after the earthquake, this financial pool, 
which is of great importance, is a guar-
antee of the needy in the earthquakes 
that occur elsewhere, even if it is not 
where we live. While providing our own 
assurance and allowing us to actively 
assist earthquake areas, TCIP considers 
the spread of social solidarity conscious-
ness as its primary responsibility.

What do you think about TCIP’s contribu-
tion to disaster risk reduction studies and 
projects?

As TCIP, we are a stakeholder of many 
projects to be done and made about 
the measures that can be taken against 
earthquake. Especially we are signing 
many projects that inform the public. 
As TCIP, we are collaborating with our 
stakeholders besides the projects that 
we actually planned. In this sense, AFAD 
is our closest stakeholder. Together with 
AFAD, we carry out informative proj-
ects on disaster risk reduction. For this 
reason, any project and cooperation that 
will enable us to make more contribution 
to this area will be pleasing to us.

What kind of joint work can be done in 
the future in cooperation with Afad, in 
cooperation with the earthquake zones 
map and earthquake symposium?

TCIP is involved in the works to manage 
the post-earthquake processes in the 
most effective way, with long term and 
inter-institutional cooperation through-
out the country, as well as the sup-
porting activities. Recently, a protocol 
has been signed with the Ministry of 
Environment and Urbanization, which 
has carried out this task in the name of 
AFAD, in order to jointly establish dam-
age assessments after the earthquake 
and common use of country resources. 
In addition, we aim to move to the level 
of Turkey’s earthquake awareness, pub-

lic awareness and education efforts 
are being made. 

What kind of work does TCIP have 
about the determination of insurance 
premiums according to the new map 
after the publication of the new Turkey 
Earthquake Hazard Map?

After the publication of building reg-
ulations and Turkey earthquake zone 
maps, the studies have been started 
to calculate the TCIP premium, Turkey 

Earthquake Foundation prepared by 
“TCIP updated Seismic Hazard Turkey 
Earthquake Insurance Pricing System 
in accordance with the Map” Within 
this scope, it is planned to work with 
different geographical information 
systems methods in order to determine 
the building information in accordance 
with the project objectives of the insured 

buildings. For this purpose, we will 
work with the Turkish statistical 
institution, the General Directorate 
of Geographical Information Systems 
of the Ministry of Environment and 
Urbanization, local governments and 
other institutions and organizations 
having these databases. 
With these studies, modeling of 
earthquake damage to be formed in 
the TCIP portfolio for Istanbul and 
Marmara will be realized by determin-
ing building classification and fragility 

relations. In addition, studies will be 
carried out for the purpose of establish-
ing tariffs for other insurance related to 
earthquakes outside the scope of TCIP.
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82
BİLGİLENDİRME / INFORMATION

Deprem Öncesi ve Sonrası Önlemini 
Al, Güvende Kal 
Take Precautions Before and After an Earthquake, Stay Safe

Depremler, önlem alınmadığı zaman daha çok can ve mal 
kayıplarının oluşmasına neden oluyor. Peki, deprem öncesi, anı ve 
sonrası hangi önlemleri almanız gerektiğini biliyor musunuz?

Earthquakes cause more loss of life and property when measures are 
not taken. Do you know what precautions you should take before, 
after, and during the earthquake?

* Hasarlı elektrik kablolarını ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat 
bağlantılarını onarın. Bunlar potansiyel yangın kaynaklarıdır. Bu 
konuda profesyonel yardım alın; elektrik ve gaz tesisatları üze-
rinde kendi başınıza işlem yapmayın. 

* Su ve gaz kaçaklarını önlemek için esnek tesisat malzemeleri 
kullandırın. Esnek malzemeler kırılmalara karşı daha dayanıklıdır-
lar.

*Su ısıtıcınızı (kombi/termosifon/şofben), buzdolabınızı, fırın ve 
gaz tertibatını uygun malzemelerle duvara ve/veya yere sabitle-
yin. 

*Otkıran, böcekkıran ve yanıcı/parlayıcı malzemeleri kilidi olan 
kapalı dolaplarda ve alt raflarda muhafaza edin. 

* Ailenizle, deprem anındaki mevcut riskleri daha da büyütecek 
yanlış hareketleri yapmamak için Çök-Kapan-Tutun hareketinin 
tatbikatını yapın.

* Deprem öncesi, olası can ve mal kayıplarını önlemek için bi-
nanızın tasarımını değiştirmeyin. Yük taşıyan kolonların ve duvar-
ların yıkılması binanızı güvensiz hale getirir.

Before the earthquake

· Repair damaged electrical wiring and wiring connections 
that may leak gas. These are the potential fire sources. Take pro-
fessional help about these issues; do not do anything on your own 
about electricity and gas systems.

· Use flexible installation materials to prevent water and 
gas leaks. Flexible materials are more resistant to breakage.

· Fix your water heater (combi / thermosiphon / water 
heater), refrigerator, oven and gas appliance to the wall and / or 
place with suitable materials.

· Store insecticidal and flammable materials in enclosed 
cabinets with locks and on lower shelves.

· Practice the action of drop-cover-hold on with your fam-
ily to avoid the wrong movements that will increase the existing 
risks at the moment of the earthquake

· Before the earthquake, do not change the design of your 
building to prevent possible loss of life and property. The collapse 
of load-carrying columns and walls makes your building unsafe.

Deprem Öncesi;



* Sarsıntı durduğunda, etrafınıza bakarak çevreniz ve kendi em-
niyetinizden emin olduktan sonra binayı terk edin.

* Eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın, camları ve 
kapıları açın, hemen binayı terk edin.

* Sarsıntı bittikten sonra afet ve acil durum çantanızı yanınıza 
alarak toplanma bölgesine gidin.

* Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın; 
soba ve ısıtıcıları söndürün.

* Deniz kenarındaysanız tsunami tehlikesine karşı sahilden 
uzaklaşıp mümkün olduğunca yüksek yerlere çıkın.

* Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri size ulaşana ka-
dar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayabileceğiniz 
bir afet ve acil durum çantası hazırlayın.

* Deprem sonrası yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, 
yaşlı, engelli ve hamilelere destek olmaya çalışın.

After  the Earthquake; After  the Earthquake;

· When the tremor stops,  look around and after you are 
sure of your own safety, leave the building.

· If you get the gas smell, close the gas valve, open the 
windows and doors, and leave the building immediately.

· After the tremor is over, take your disaster and emergen-
cy bag and go to your meeting area.

· Close the electric, gas and water valves, stoves and heat-
ers after the tremor has passed.

· If you are at the seaside, move away from the shore 
against the danger of tsunami and go as high as possible.

· In the first 72 hours after the earthquake, prepare a di-
saster and emergency pouch where you can keep your urgent needs 
and valuable documents until the aid crew reaches you.

· Try to support the baby, child, elderly, disabled and preg-
nant women who may need assistance after an earthquake.
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Bilim ve Teknik  Mart 2018 

Gelişen teknoloji ile artık büyüklüğü 1
olan depremler bile kaydedilebiliyor. 

Bundan yalnızca otuz yıl önce yılda yal-
nızca 3000 depremin yeri ve büyüklüğü 
belirlenebiliyorken günümüzde yılda or-
talama 25.000 deprem tespit edilebiliyor. 

Hatta sadece depremleri değil maden 
ocaklarındaki patlatmaları bile tespit 
edebilen teknolojiler günümüzde şaşır-
tıcı değil. Yani hassas ölçümler kimi za-
man “ne kadar çok deprem oluyor” algı-
sının oluşmasına yol açabiliyor.

AFAD 
Deprem Eğitimleri
Bengi Eravcı  [ Jeoloji Yüksek Mühendisi - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Son yıllarda 
“eskiden bu kadar çok deprem haberi duymuyorduk” 
sözünü daha sık işitmeye başladık. 
Bunun sebebi, 
Türkiye’nin sıklıkla deprem yaşanan bir ülke olmasının yanı sıra, 
büyük olasılıkla hem teknolojinin gelişmesiyle 
daha hassas ölçümler yapılabilmesi hem de sosyal medya, 
televizyon, radyo, gazete ve dergiler yoluyla depremlerle ilgili 
haberlere daha kolay ve hızlı ulaşılabilmesi. 
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(AFAD) 1953’te kurulan AFAD Deprem
Dairesi,    950        Deprem      gözlem
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uygulamada, başka ülkelerde m ey-

maruz kaldığı sarsıntıyı o anda ölçe-

-

-
lunmasını   sağlamak   amacıyla   hazır-

-

-
da uygulamanın bu bölümü açılıyor. 

-
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-
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ve   müdahale   çalışmalarında   kullanı-
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Büyüklük? 
Şiddet? 
Tehlike? 
Risk? 

 
eprem konusundaki en 
büyük yanılgı deprem 

büyüklüğü ve deprem şiddeti 
kavramlarının aynı anlamda 
kullanılmasıdır. 

 
Depremin büyüklüğü afet 
terimleri sözlüğünde de yer 
aldığı gibi depremin ortaya 
çıkardığı toplam enerjiyi 
karakterize eden, aletsel ölçüm 
ve hesaplamalar sonucunda 
bulunan değerdir. Charles 
Richter tarafından tanımlanan 
ve Richter ölçeği olarak 
bilinen bir ölçek üzerinden 
belirlenir. 

Depremin şiddeti ise depremin 
insanlar, çevre,  yapılar 
ve doğa üzerinde meydana 
getirdiği etkiler, hasarlar ve 
değişimlerin gözleme dayalı 
olarak derecelendirilmesidir. 
Depremin şiddeti için en çok 
kullanılan cetveller 
Değiştirilmiş Mercalli Şiddeti 
Cetveli (MMI) ve Avrupa 
Makro Sismik Cetveli’dir (EMS). 
Depremin büyüklüğü 4.8, 5.2, 
7.0 gibi değerlerle ifade 
edilirken depremin şiddeti 
Romen rakamları ile V, VII, X 
şeklinde ifade edilir. 
Büyüklüğü 6.0 olan bir 
depremin şiddeti o 
bölgedeki zemin yapısına ve 
yapılaşma durumuna bağlı 
olarak VII, VIII veya IX gibi 
farklı şiddetlerde olabilir. 

 
Risk ve tehlike de son 
günlerde sıklıkla karşımıza 
çıkan ve genellikle birbirinin 
yerine kullanılan kavramlar. 
Tehlike kavramı kısaca doğa, 
teknoloji veya insan kaynaklı 
olan ve fiziksel, ekonomik, 
sosyal kayıplara yol aça
 
bilecek tüm olayları ifade 
eden bir kavramdır. Risk ise 
bir olayın belirli koşullar ve 
ortamlarda doğurabileceği 
can, mal, ekonomik ve 
çevresel değerlerin 
kaybının ger - çekleşme 
olasılığıdır. Buna deprem 
açısından bakarsak 
bir fay hattı tehlike 
demekken, bu fay hattı 
üzerine kurulan şehirler risk 
altında demektir. 
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Tüm bu çalışmalar deprem önce-
s nde yapılması gereken çalışmalar-
dır. 
balkonlardan uzak  durulm alı , yaygın

-
lışılmam alıdır -
de  
karar ve len yere sığınmalı ve sarsıntı

geçene kadar  çök-kapan- tutun 

pozisyonu almalısınız. 
Deprem sonrasında  se z

  yaralanıuplanıp 
yaralanmadığını  kontrol ederek,
ayakkabılarınızı   Gazı,  suyu  ve 
elek   Daha önce plan -
la
Enkaz

 tasarr u  kullanın, 
hayatı nızı  teh keye atacak skl
hareketler  yapmayın. S n
duyurmak   bağırab r ya da 
etra  boru ,  
nesnelere  vurarak  ses çıkarabilirsiniz. 
çı

Tüm bu çalışmalar hakkın-

-
-

-

-
-

Kaynaklar

https://www.afad.gov.tr/

https://afadem.afad.gov.tr/

https://deprem.afad.gov.tr/
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Bilim ve Teknik  Mart 2018 

Gelişen teknoloji ile artık büyüklüğü 1
olan depremler bile kaydedilebiliyor. 

Bundan yalnızca otuz yıl önce yılda yal-
nızca 3000 depremin yeri ve büyüklüğü 
belirlenebiliyorken günümüzde yılda or-
talama 25.000 deprem tespit edilebiliyor. 

Hatta sadece depremleri değil maden 
ocaklarındaki patlatmaları bile tespit 
edebilen teknolojiler günümüzde şaşır-
tıcı değil. Yani hassas ölçümler kimi za-
man “ne kadar çok deprem oluyor” algı-
sının oluşmasına yol açabiliyor.

AFAD 
Deprem Eğitimleri
Bengi Eravcı  [ Jeoloji Yüksek Mühendisi - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Son yıllarda 
“eskiden bu kadar çok deprem haberi duymuyorduk” 
sözünü daha sık işitmeye başladık. 
Bunun sebebi, 
Türkiye’nin sıklıkla deprem yaşanan bir ülke olmasının yanı sıra, 
büyük olasılıkla hem teknolojinin gelişmesiyle 
daha hassas ölçümler yapılabilmesi hem de sosyal medya, 
televizyon, radyo, gazete ve dergiler yoluyla depremlerle ilgili 
haberlere daha kolay ve hızlı ulaşılabilmesi. 

Earthquake Trainings
Bengi Eravcı [ Geology Certified Engineer – Premiership Disaster and Emergency Management Presidentship 

In recent years
We started to hear the statement “we haven’t been hearing that 
much of earthquake news erstwhile” more frequent.

The reason for this is, 
probably by being able to make accurate measurements with 
the development of technology as well as being able to receive 
the news about earthquakes by television, radio, newspaper and 
magazines faster and easily besides that Turkey is a country that 
earthquake is lived frequently. 

With the developing technology  even the 
earthquakes that its magnitude is  1 can be 

recorded. While just thirty years ago from now, only 
3000 earthquakes’ location and magnitude could be 
detected now 25.000 earthquake could be detected 
per year.

Furthe      Furthermore, the technologies that can 
detect not only earthquakes but also the blasts 
in mines are not surprising nowadays. Namely, 
accurate measurements could cause the sensation 
“so much earthquake is happening” sometimes.



The only organization that is entitled 
to confirm the earthquakes and inform 
about the issue The Premiership Disaster 
and Emergency Management Presidency 
(AFAD) the AFAD Earthquake Bureau 
which established at 1953, is solving the 
earthquakes and announcing it on its internet 
page as well as on its AFAD EARTHQUAKE 
mobile application with  950 Earthquake 
Observation Station. Besides AFAD, KIZILAY 
and DASK (The Natural Disaster Insurance 
Organization) is giving variety trainings all 
the year round to raise people’s awareness 
and make people prepared to the disasters 
by taking due precautions.         

The earthquake Simulation Centre, is 
containing a 130 chair mini-theatre hall and 
a moving platform that comprises this hall’s 
stage. The quakes that is being experienced 
closest to a  real earthquake (a quake for 
every direction) is generating with high-
powered motors. To make the situation more 
realistic sound, light, display and mist effects 
are being used. The simulation system 
that contains these factors is being worked 
automatically with remote controlled and 
intercorrelated two computer. This simulator 
that is designed in and genuine to Turkey is 
among the best of its examples in the world 
and its the only earthquake simulation centre 
in that extent of our country.

One of the most important units of AFAD, 
AFADEM (The Disaster Training Centre) which 
is providing training  from schoolchildren to 
grown-ups for all ages about earthquake 
is making the attendants experience an 
earthquake experience with The Earthquake 
Simulation Centre. 

The simulation centre’s software which new 
technologies is being extremely used in it 
at the AFADEM campus is developed in our 
country too.   

There are also special models and interactive 
games that are specially designed to be used 
in the natural disaster trainings for children 
included in the centre.

It is emphasized that the formation 
mechanism of the earthquake is shown 
through models in the trainings that the 
earthquake is an ordinary natural event 
just as rain or snow and its aimed that 
the understanding which the earthquake 
won’t turn into a disaster if the necessary 
precautions are taken would developed.

One of the movements of AFAD that is 
aiming to collect data about disasters and 
raise awareness by trainings  with benefitting 
from every opportunity of technology is The 
Earthquake Mobile Application.
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Büyüklük? 
Şiddet? 
Tehlike? 
Risk? 

 
eprem konusundaki en 
büyük yanılgı deprem 

büyüklüğü ve deprem şiddeti 
kavramlarının aynı anlamda 
kullanılmasıdır. 

 
Depremin büyüklüğü afet 
terimleri sözlüğünde de yer 
aldığı gibi depremin ortaya 
çıkardığı toplam enerjiyi 
karakterize eden, aletsel ölçüm 
ve hesaplamalar sonucunda 
bulunan değerdir. Charles 
Richter tarafından tanımlanan 
ve Richter ölçeği olarak 
bilinen bir ölçek üzerinden 
belirlenir. 

Depremin şiddeti ise depremin 
insanlar, çevre,  yapılar 
ve doğa üzerinde meydana 
getirdiği etkiler, hasarlar ve 
değişimlerin gözleme dayalı 
olarak derecelendirilmesidir. 
Depremin şiddeti için en çok 
kullanılan cetveller 
Değiştirilmiş Mercalli Şiddeti 
Cetveli (MMI) ve Avrupa 
Makro Sismik Cetveli’dir (EMS). 
Depremin büyüklüğü 4.8, 5.2, 
7.0 gibi değerlerle ifade 
edilirken depremin şiddeti 
Romen rakamları ile V, VII, X 
şeklinde ifade edilir. 
Büyüklüğü 6.0 olan bir 
depremin şiddeti o 
bölgedeki zemin yapısına ve 
yapılaşma durumuna bağlı 
olarak VII, VIII veya IX gibi 
farklı şiddetlerde olabilir. 

 
Risk ve tehlike de son 
günlerde sıklıkla karşımıza 
çıkan ve genellikle birbirinin 
yerine kullanılan kavramlar. 
Tehlike kavramı kısaca doğa, 
teknoloji veya insan kaynaklı 
olan ve fiziksel, ekonomik, 
sosyal kayıplara yol aça
 
bilecek tüm olayları ifade 
eden bir kavramdır. Risk ise 
bir olayın belirli koşullar ve 
ortamlarda doğurabileceği 
can, mal, ekonomik ve 
çevresel değerlerin 
kaybının ger - çekleşme 
olasılığıdır. Buna deprem 
açısından bakarsak 
bir fay hattı tehlike 
demekken, bu fay hattı 
üzerine kurulan şehirler risk 
altında demektir. 
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Earthquake mobile application, which 
can be used on IOS and smartphones and 
tablets, is also suitable for visually impaired 
people. This application allows people to 
get information as soon as an earthquake 
occurs. It shares all the data belonging to 
that earthquake with the users in a short 
time. This application shows earthquakes of 
every magnitude and it includes knowledge 
belonging to the earthquakes that have 
occurred in other countries. There is also 
a glossary of disaster terms in the app, a 
section with basic information about the 
earthquake for children, and a seismograph 
application that can be measured by the 
tremors that your smart device is exposed 
to. One of the most important parts of 
earthquake mobile application is “Do you 
Feel Earthquakes?” Which enables users to 
contribute to earthquake intensity diffusion 
section. When an earthquake of four 
magnitude occurs near the area you are in, 
your smart device opens up this part of the 
application. “Are you inside or outside the 
building, when the earthquake occured?” 
questions are coming out. According to your 
answers to these questions, the intensity 
that causes the earthquake in your area 
is calculated. Later, the results are sent 
to AFAD. This information is added to the 
information used in AFAD’s risk mitigation 
and response studies.

All technical information about earthquakes 
is aimed at revealing the communities that 
deal with earthquakes. You can also make a 
family disaster and emergency plan for the 
first 72 hours after a disaster. You can increase 
your awareness and the precautions you can 
take in your office, at home, at school, in an 
emergency. For example, a post-disaster plan 
that you will prepare for your home includes 
the identification of safe places for your 
home, the arrangement of the disaster and 
emergency case, and the preparation of the 
leaving plan. First of all, a risk assessment 
must be done. Safe and risky areas should be 
identified. Alternative exit routes to be used 
when necessary will be determined by taking 

these risks into consideration. You must 
have a fire tube and smoke detector on your 
building. You should prepare an emergency 
kit containing first aid materials, water, 
food, lanterns, whistles, copies of important 
documents and flashlights. You should talk 
with your family and your neighbors,about 
how you will cooperate in the event of a 
disaster and decide on an leaving plan. Apart 
from these, in order to reduce the risks that 
may occur during an earthquake, it may be 
necessary to fix and reposition the objects 
that may block the exits. You can attach 
security latches to cabinet doors that can 
be opened quickly during an earthquake and 
objects can be thrown and hurt. You can hang 
the thick curtains in front of the windows 
that can be broken by the tremor and you can 
cover the windows with the protective film 
layer.

 EASSY

 Size?

 Intensity?

 Danger?

 Risk?

The biggest misconceptions about 
earthquakes are that the earthquake 
magnitude and the earthquake intensity 
terms which are used in the same sense. The 
earthquake magnitude is the value found 
as a result of instrumental measurements 
and calculations that characterize the total 
energy that the epistemic emerges, as well 
as in the dictionary of disaster terms. It is 
determined on a scale defined by Charles 
Richter and known as the Richter Scale. 
The earthquake intensity is the grade of 
the effects, damages and changes on the 
people, the environment, the structures 
and nature, based on observation. The 
most commonly used rulers for measuring 
the Earthquake Intensity are the modified 
Mercurial Intensity Scale (MMI) and the 
European Macro Seismic Scale(EMS). 
earthquake magnitude is expressed in 
terms of values such as 4.8, 5.2, 7.0, while 
the Intensity is expressed as V, VII, X with 
Roman numerals. The Intensity of an 
earthquake with a magnitude of 6.0 can be 
of different magnitudes, such as VII, VIII 
or IX, depending on the ground structure 
and settlement situation in that area. 
Risk and danger are also terms that have 
been replaced in recent days. The term 
of danger is a concept that expresses all 
the events that are of nature, technology 
and human origin and that can lead to 
physical, economic, social loss. Risk is the 
possibility of loss of life, property, economic 
and environmental values that an event 
may cause under certain circumstances. 
If we take a look at the earthquake in this 
situation, a fault line is a danger, and cities 
built on a fault line express a risk.

The biggest misconceptions about 
earthquakes are that the earthquake 
magnitude and the earthquake intensity 
terms which are used in the same sense. The 
earthquake magnitude is the value found 
as a result of instrumental measurements 
and calculations that characterize the total 
energy that the epistemic emerges, as 
well as in the dictionary of disaster terms. 



It is determined on a scale defined by Charles Richter and known 
as the Richter Scale. The earthquake intensity is the grade of the 
effects, damages and changes on the people, the environment, the 
structures and nature, based on observation. The most commonly 
used rulers for measuring the Earthquake Intensity are the modified 
Mercurial Intensity Scale (MMI) and the European Macro Seismic 
Scale(EMS). earthquake magnitude is expressed in terms of values 
such as 4.8, 5.2, 7.0, while the Intensity is expressed as V, VII, 
X with Roman numerals. The Intensity of an earthquake with a 
magnitude of 6.0 can be of different magnitudes, such as VII, VIII or 
IX, depending on the ground structure and settlement situation in 
that area. Risk and danger are also terms that have been replaced in 
recent days. The term of danger is a concept that expresses all the 
events that are of nature, technology and human origin and that can 
lead to physical, economic, social loss. Risk is the possibility of loss 
of life, property, economic and environmental values that an event 
may cause under certain circumstances. If we take a look at the 
earthquake in this situation, a fault line is a danger, and cities built 

on a fault line express a risk.

All these studies should be done before the earthquake. In case of 
an earthquake, the elevator and the balcony should be kept away. 
Unlike what is widely known, no attempt should be made to leave 
the building. Instead, it should be sheltered where it was previously 
planned and decided to be reliable. Until the tremor is over, drop-
cover-hold on position should be taken. After the earthquake, you 
should check whether you and people around are injured or not. Wear 
your shoes, cut off gas, water and electricity. Leave the place as you 
planned. If you are under debris, do not panic and use your energy 
conservatively. Do not make risky moves that will risk your life. In 
order to make people to hear your voice, you can shout, or you can 
make a sound by tapping objects such as pipes, radiators. For detailed 
information on all these studies, you can visit the website of the 
emergency and disaster management chief. You can participate in 
community training work. 

For more information about AFAD’s earthquake mobile 
application, visit https://www.afad.gov.tr/en/24214/AFAD-
Deprem-Mobil-Uygulaması address. Or, you can load the 
application by reading the following data code on your smart 
device.

              Sources  

                                                    https://www.afad.gov.tr/

                                 https://afadem.afad.gov.tr/

                                 https://deprem.afad.gov.tr/

 

Tüm bu çalışmalar deprem önce-
s nde yapılması gereken çalışmalar-
dır. 
balkonlardan uzak  durulm alı , yaygın

-
lışılmam alıdır -
de  
karar ve len yere sığınmalı ve sarsıntı

geçene kadar  çök-kapan- tutun 

pozisyonu almalısınız. 
Deprem sonrasında  se z

  yaralanıuplanıp 
yaralanmadığını  kontrol ederek,
ayakkabılarınızı   Gazı,  suyu  ve 
elek   Daha önce plan -
la
Enkaz

 tasarr u  kullanın, 
hayatı nızı  teh keye atacak skl
hareketler  yapmayın. S n
duyurmak   bağırab r ya da 
etra  boru ,  
nesnelere  vurarak  ses çıkarabilirsiniz. 
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Tüm bu çalışmalar hakkın-

-
-

-

-
-

Kaynaklar
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We wish God’s mercy to Sakarya Search And Rescue Team Chief Hakan 
Arslan and we wish his family and lovers condolatory and patience
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TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI 
AFET YÖNETİMİ SİSTEMİ

Günümüzde bir doğa olayının afete dönüşme olasılığı ve derecesinin, toplumun 
sosyal, ekonomik, politik, yönetsel ve ekonomik yapısıyla bağıntılı olduğu, 
günümüzde tüm bilim çevrelerince kabul görmektedir. Bu kabul, “doğal” 
dediğimiz afetleri, doğal olmaktan çok “sosyal” olarak tanımlamaktadır. 
“Sosyal” kavramı insana dair birçok değişkeni içinde barındırır. Toplumsal 
cinsiyet de bunlardan biridir. 

Toplumsal cinsiyet kavramı, biyolojik cinsiyetimizden çok cinsiyetlerimize 
yüklenen sosyal anlamları işaret eder. Bu anlamlar yıllarca pekiştirilerek 
doğalmışçasına cinsiyetlerimizle birlikte düşünülür hale gelir ve biyolojikmiş 
gibi algılanır. Bu durum ilk bakışta sanıldığının aksine sadece kadınları değil 
erkekleri de ilgilendirmektedir. “Erkekler ağlamaz”, “Erkek adam korkmaz” vb 
gibi toplumsal anlamlar kriz anında erkekleri de etkiler. Çünkü erkekler de ağlar 
ve korkarlar. 

Madalyonun öbür yüzünde de yüzme bilmediği için boğulan, teknolojiyi daha az 
kullandığı için erken uyarı sistemlerinden haberdar olmayan, daha az eğitimli 
olduğu için afet ve acil durumlarda yapılması gerekenleri bilmeyen kadınlar 
bulunmaktadır. Bu sayılan 

durumlar da kadınların biyolojisinden bağımsız, sosyal sonuçlardır. 

Afetlerde kadınların erkeklerden daha fazla etkilendiğini kanıtlayan birçok 
çalışma bulunmaktadır. Bu durumun nedenleri sorgulanmaz, sorunun üzerine 
gidilmezse ve dünyanın yarısını oluşturan kadınlar göz ardı edilirse; kalıcı bir 
çözüme ulaşılamaz ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler 
pekişmeye devam eder.  

Afetlerin sosyal ve ekonomik etkilerinin sürdürülebilir kalkınma önünde büyük 
engeller oluşturması gerçeğinden yola çıkan güncel fikirler, tehlikeleri ve 
tehlikelere karşı kırılganlıkları azaltmayı, kalkınma sürecinin daha kapsamlı 
içeriğine yerleştirmekte; kısa vadeli hayat kurtaran hedeflere olduğu kadar, 
uzun vadeli kalkınma ihtiyaçlarına da odaklanmaktadır.

Artık kabul edilmektedir ki; afetler toplumlar için büyüteç işlevi görmektedirler. 
Afet olmamış haliyle toplumda gelişmiş durumda olan veya gelişme ihtiyacı 
olan ne varsa, afetle beraber karşımıza daha pekişmiş şekilde çıkar. Gündelik 
hayatta normalleşmiş olan sosyal statüler(ekonomik gelir, yaş, toplumsal 
cinsiyet gibi) afetler sonrasında belirgin farklar yaratmaktadırlar. 

Erkek, kadın, yaşlı veya çocuk olmak; engelli veya engelsiz olmak, bir afette 
kimin hayatını kaybedeceğini ve kimin yaşayacağını, hayatta kalanların da 
yardım ve iyileştirme olanaklarına hangi ölçüde ulaşabileceğini (kısmen daha 
kolay ulaşmak, sınırlı yardıma ulaşabilmek veya desteğe hiç ulaşamamak) 
belirlemede önemli rol oynamaktadır. 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bir afet yönetimi bu noktadan yola çıkar ve her 
aşamada kendini toplumsal cinsiyetle sınar. 

Yangın eğitimlerinden kadınlarla erkekleri eşit derecede yararlandırmadıysak 
yangından kimler daha çok sağ kurtulur? Peki ya gece uykusunda depreme 
yakalanan bir kadın acilen tahliye olmak yerine geceliğinden utanarak üstünü 
değiştirmeye çalışırsa bir erkeğe göre daha erken bulunduğu mekanı terk edebilir 
mi? Barınma merkezlerimizde tuvalet ve banyoları nereye koymalıyız ki hem 

MAKALE / ESSAY

Social Gender Sensitive Disaster Management System

Nowadays, it is accepted in all scientific circles that the possibility 
and degree of a natural phenomenon is related to the social, econo-
mic, political, administrative and economic structure of the society. 
This acceptance describes disasters we call “natural” as more “social” 
than natural. The concept of “social” includes many variances about 
human beings. Gender is one of them. The concept of gender refers 
to the social meanings that are imposed on our genders rather than 
our biological gender. These meanings are enhanced for years, become 
natural and thought together with our genders, and are perceived as 
biological. this situation concerns not only women but also men. social 
meanings like “Men do not cry”, “man afraid of nothing” affect men 
in the time of crisis. Because men afraid and cry. On the other side 
of the medallion, there are women who do not know what to do in 
disasters and emergencies because they are less educated, less infor-
med about early warning systems, who drowned because they do not 
swim, do not know how to do it, and because they use technology less 
often. These are also social consequences independent of the biology 
of women. 

There are many studies that show that women are more influenced by 
disasters than men. If the causes of this situation are not questioned, 
the problem is not overcome, and the women who make up the half of 
the world are ignored, a permanent solution can not be reached. at the 
same time gender-based inequalities continue to consolidate.

Contemporary ideas that stem from the fact that the social and eco-
nomic impacts of disasters constitute major obstacles to sustainable 
development, reduce vulnerabilities to hazards and hazards places it 
in the more comprehensive context of the development process. The-
se ideas focus on long-term development needs as well as on short-
term life saving goals. It is now accepted that disasters function as 
magnifiers for communities. If there is something developed in society 
or in need of improvement, our disadvantage comes out with the di-
saster. Social norms (such as economic income, age, gender) that are 
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güvenilir hem de kadınların çekinmeden kullanacağı şekilde olsun? 
Hijyen paketlerimizde kadınların özel ihtiyaçlarını düşünmezsek 
kimler daha büyük sıkıntı yaşar?

Toplumsal cinsiyet analizi, bir toplumun farklı kategorilerindeki 
insanların deneyimlerini keşfederek o toplumun işleyişlerini 
incelemek için kullanışlı bir araçtır. Bunu, kim, ne zaman, neden, ne 
yapar; kimin neye erişimi var, kimin yok; kim neyi kontrol eder, kim 
kontrol sahibi değil gibi soruları sorarak yapar. Roller, sorumluluklar, 
erişim ve kontrol yetkileri üzerine bu kavrayışlarla; bir kadın veya erkek 
olmanın ne demek olduğuna dair fikirlerin insanların davranışlarını 
afet durumlarında da nasıl şekillendirdiğini açıkça gösterir.

Toplumsal cinsiyet analizi en iyi haliyle, toplumların savunmasız 
kesimlerini tanımlama ve kavramada, kaynakları en çok ihtiyacı 
olanlara yöneltmede ve katkıları çoğunlukla görmezden gelinen, 
aciz görülen kesimlerin yeterliliklerini geliştirmede kritik bir rol 
oynamaktadır. Saha araştırmalarından çıkarılan derslere bakacak 
olursak görürüz ki, toplumsal cinsiyet gözlüğünden bakılmadıkça 
afetlerle ilgili bilginin çoğu gözden kaçırılacaktır. 

Her yıl dünyada milyonlarca insan depremlerin, tufanların, sellerin, 
kuraklıkların ve toprak kaymalarının sonuçlarına maruz kalmaktadır; 
insanlar hayatlarını kaybetmekte ve geçim kaynakları aksamaktadır; 
yıkılmış altyapıyı yeniden inşa etmenin ve kaybedilen üretkenliği 
telafi etmenin maliyeti gelişme ve kalkınma çabalarını sekteye 
uğratmaktadır. Bu afetlerin fiziksel ve toplumsal maliyetlerinin 
farkında olan yeni afet yönetimi yaklaşımı, etkili hasar önleme, 
hazırlık ve hasar azaltma çalışmalarının toplumun, çoğunluğunu 
kadınların oluşturduğu savunmasız kesimlerine yönelmesi ve yerel 
girişimlerin de afet hazırlık ve yönetimi çalışmalarına dahil edilmesi 
gerektiğini önermektedir.

Bireylerin toplumsal cinsiyetleri tarafından şekillendirilmiş 
savunmasızlıkları ve yeterlilikleri, kadınların farklı kültürel ve 
sosyoekonomik şartlarda erkekler karşısında sosyal, ekonomik 
ve politik olarak dışlandığı ülkemiz gibi bölgelerde daha büyük 
önem arz taşımaktadır. Bu dışlama, doğal afetlere diğer bölgelere 
kıyasla daha açık olan ülkemiz gibi alanlarda iyice artmaktadır ve 
kadınların nadiren dahil edildiği afete hazırlık, afet sonrası kurtarma 
ve iyileştirme çalışmalarına da yansımaktadır; haliyle kadınların 
ihtiyaçları ve öncelikleri çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Afet 
sırasında kadınların savunmasızlıkları bir çok farklı kaynaktan ileri 
gelmektedir: kendilerine bakmalarını engelleyen, çocuklara, yaşlılara 
ve hastalara bakma sorumlulukları; ağır iş yükleri; gıda ve gelir gibi 
aile kaynakları üzerinde kısıtlı kontrol; aile içi şiddet ve cinsel istismar 
tehditleri gibi etkenlere ek olarak, kadınları mağdur olarak görmeye 
yatkınlık da, kadınların yeterlilikleri, bilgi birikimleri ve sezgileri ile 
hasar önleme ve sürdürülebilir uzun vadeli kalkınma çalışmalarına 
erkekler kadar etkili katkı sağlayabileceğini görmezden gelip onların 
savunmasızlıkları üzerine odaklanma ile sonuçlanmaktadır.

Hem kadın nüfus yoğunluğu hem de afetsellik açısından baktığımızda; 

normalized in everyday life make significant differences after disasters. It 
has an important role in determining whether a man, a woman, an elderly 
or a child, being disabled or unhindered, who will lose his life and who will 
survive, and to what extent survivors will reach the aid and healing possi-
bilities (partially reaching more easily, reaching limited assistance or never 
reaching support).

Disaster management, which is sensitive to social gender, takes its place 
from this point and gesticulates itself at every stage. If we did not bene-
fit men and women equally from fire training, who would survive the fire 
more? Can a woman leave the building earlier than a man in case of an 
earthquake, when she tries to change her night clothes at night because 
of her shame instead of leaving her house? Where should we put the toilet 
and the bathrooms in the sheltering centers so that they are safe and that 
women will use them without hesitation? If we do not consider the special 
needs of women in our hygiene packages, who will suffer more?

Gender analysis is a useful tool for examining the workings of a community 
by exploring the experiences of people in different categories. Who, what, 
when, why, what it does; gender analysis does this by asking such as qu-
estions; who has access to what, who does not; who controls what, who 
does not have control. With these insights on roles it shows responsibilities, 
access and control authorities, it is clear how ideas about what it means to 
be a woman or a man shape people’s behavior in disasters.

Gender analysis plays a critical role in identifying vulnerable segments of so-
ciety, in concept, in directing resources to those most in need, and in impro-
ving the competences of incapable people, whose contributions are often 
ignored. If we take a look at the lessons learned from field research, we will 
see that most of the information about disasters will be overlooked unless 
we look at it from the gender perspective.

Every year, millions of people in the world are exposed to the consequences 
of earthquakes, floods, droughts and landslides. people are losing their lives 
and livelihoods fail. The cost of rebuilding the demolished sub-structure and 
compensating for the lost productivity paves the way for development and 
development efforts. The new disaster management approach, aware of 
the physical and social costs of these disasters, suggests that the majority 
of the population should turn to vulnerable segments of women, and that 
local initiatives should be included in disaster preparedness and manage-
ment trials. The vulnerabilities and competences of individuals of women 
which shaped by their gender, have more importance in areas such as our 
country where they are socially, economically and politically excluded from 
men in different cultural and socioeconomic conditions. This exclusion is 
increasing in areas such as our country, which is more vulnerable to natu-
ral disasters than the other regions. This situation is also reflected in the 
work of fraternal preparation, post-disaster rescue and rehabilitation, which 
is rarely included by women. the needs and priorities of women are often 
overlooked. The vulnerability of women during disasters comes from many 
different sources. Responsibilities to look after children, older people and si-
ckness; heavy workloads; limited control over family resources such as food 
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ülkemizde sürdürülebilir ve etkin bir afet yönetim sistemini sağlamak 
için toplumsal cinsiyet analizini bu sistemin temeline yerleştirmemiz 
gerekliliği bir kez daha ortaya çıkacaktır. İlk önce bireysel daha sonra 
toplumsal olarak afetlere karşı hazır olmak ve sorumluluklarımızı 
yerine getirmemiz için toplumsal cinsiyete duyarlı bir sistem için 
mücadele etmemiz gerekmektedir. 

Toplumsal cinsiyete duyarlı afet yönetimi sisteminin ana başlıkları 
şöyle özetlenebilir:

- Afet yönetimi karar süreçlerinde ve çeşitli öteki teknik alanlarda 
kadınları afet hazırlık ve yönetim çalışmalarına doğrudan katarak, 
afet yönetimi kuruluşlarında toplumsal cinsiyet odak noktaları 
yapılandırarak ve gerekli araçların ve bilgi birikiminin var olduğu, 
cinsiyet analizini ufak bir eklenti olarak değil, kurumsallaşmış bir yapı 
olarak kabul edecek politik irade yaratarak çözülmelidir.

- Afetlerde toplumsal cinsiyetle ilgili bilgi ve deneyimlerin yeterli 
düzeyde belgelendirilebilmesi için, hükümet organları, yardım 
kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve araştırma enstitüleri arasında 
daha fazla etkileşim olması oldukça önemlidir.

- Afet hazırlık ve yönetiminin her seviyesinde, farklı grupları bir 
araya getirip sektörel ve kültürel olarak uygun araçlar ve öteki eğitim 
materyalleri kullanan süreçlerle toplumsal cinsiyet eğitimlerine ve 
farkındalık ve yeterlilik geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

- Afet öncesinde alınması gereken her önlem alınmalı ve bunlar 
sıklıkla mevcut duruma göre yenilenmelidir. Bu çalışmalar toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla ele alınmalı ve kadınların katılımı sağlanmalıdır.

- Afet öncesi eğitimlere ve tatbikatlara büyük önem verilmeli, 
mümkün olduğunca fazla kişinin katılması sağlanmalıdır. Kadınların 
bu etkinliklere katılmalarına özel bir önem verilmelidir. 

- Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında toplumsal cinsiyete 
göre ayrılmış veri tutmak, bu verileri toplumsal cinsiyet analizinde 
kullanmak ve bulguları uygulamacılarla paylaşmak ülkesel, bölgesel 
ve yerel anlamda durumları görebilmek açısından çok önemlidir. Veri 
toplamak, incelemek ve afetlerin toplumsal cinsiyet üzerinde farklı 
sonuçları olduğuna dair farkındalık oluşturmak için iyi hazırlanmış, 
detaylı kılavuzlara ihtiyaç olabilir.

- Afetler öncesinde ve sonrasında koordinasyonda veya alanda 
çalışacak olan tüm ekiplere konusunda uzman kadınların dahil 
edilmesi sağlanmalıdır. Planlama, arama-kurtarma, güvenlik, sağlık, 
yardım dağıtımı, tercüme gibi afetle ilgili her sektörde kadınların 
istihdam edilmesi büyük önem taşımaktadır. 

- Afetlerin etkilerinin, kayıpların ve iyileştirmenin toplumsal cinsiyet 
boyutunu anlamamız ve afetlerin kültürel yapı ile şekillendirdiği 
kısıtlamalar ve olanaklara özel ilgi gösterebilmemiz için daha fazla 
araştırma ve analitik çalışma gerekmektedir.

and income; in addition to factors such as domestic violence and threats 
of sexual abuse, the likelihood of seeing women as victims, ignoring the 
fact that women can contribute as effectively as men to their competence, 
knowledge and intuition, damage prevention and sustainable long-term 
development work, and focus on their vulnerabilities.

When we look at both the female population density and the impoverish-
ment; it will once again be necessary to place gender analysis on the basis 
of this system in order to ensure a sustainable and effective disaster mana-
gement system in our country. We first need to fight for a social-sensitive 
system in order to be ready for individual, then societal disasters, and to 
fulfill our responsibilities.

The main topics of the social-sensitive disaster management system can be 
summarized as follows:

- Directly involve women in disaster preparedness and manage-
ment studies in disaster management decision-making processes and va-
rious other technical areas. Structuring gender focus points in disaster ma-
nagement organizations and to create a political will that recognizes that 
gender analysis is not a small addition, but an institutionalized structure, 
where necessary tools and knowledge are available.

- In order to adequately document gender-related knowledge 
and experiences in disasters, it is essential that there is greater interaction 
between government bodies, charities, civil society organizations and rese-
arch institutes.

- At all levels of disaster preparedness and management, there is 
a need for gender training and awareness raising and competence develop-
ment, bringing together different groups and using sectoral and culturally 
appropriate tools and other educational materials.

- Every precaution should be taken before the disaster and these 
should be frequently renewed according to the current situation. These stu-
dies should be dealt with from a gender perspective and women’s participa-
tion should be ensured.

- Great importance should be given to pre-disaster trainings and 
exercises, and as many people as possible should be involved. Particular at-
tention should be given to the participation of women in these events.

- Keeping data separated by social gender before, during and after 
the disaster, using this data in gender analysis and sharing the findings with 
practitioners is very important in order to see national, regional and local 
situation. There may be a need for well-prepared and detailed guidelines to 
collect, examine, and raise awareness that disasters have different outco-
mes on gender.

- Specialist women should be included in all teams that will work 
in coordination or on the scene before and after disasters. Employment of 
women in every disaster-related sector such as planning, search and rescue, 



- Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında toplumsal cinsiyet 
rollerini, sorumlulukları, savunmasızlıkları, öncelikleri ve olanakları 
daha iyi özümseyebilmek için toplumsal cinsiyete yönelik 
eğitimler odaklandıkları sektörden bağımsız olarak tüm personele 
uygulanmalıdır.

- Afet bölgelerinde yapılan yiyecek, giyecek, su vb. temel maddelerin 
dağıtımı sırasında kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır. 

- Afetler sonrasında kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddetin arttığı 
göz önünde bulundurularak afet bölgelerinde bu konularda özel 
önlemler alınmalıdır. 

- Afette ailesini kaybetmiş ya da yalnız yaşayan kadınların korunaklı 
yaşam alanlarında kalması sağlanmalıdır. 

- İhtiyaçların tespitinde ve dağıtımında cinsiyete bağlı gereksinimler 
dikkate alınmalıdır. 

- Kadınların kendi aralarındaki farklılıkları da hesaba katılmalı; engelli, 
hamile, çocuklu, yaşlı, eşini yitirmiş vs kadınlar için özel çalışmalar 
yürütülmelidir. 

- Uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma projeleri ve toplumsal 
cinsiyete duyarlı afete hazırlık projeleri, afet-kalkınma bağlantılarını 
kuvvetlendirmektedir.

Günlük yaşamın düzenini yok eden ve kadınları ekonomik ve sosyal 
hayatta daha aktif roller oynamaya iten afetler aynı zamanda 
toplumsal değişimlerin yaşanabileceği alanlar ortaya çıkartmaktadır. 
Toplumsal cinsiyet konusunda ve ekonomik alanda yaşanan 
değişikliklerin uzun vadede devamlı olup olmayacağı zaman 
içerisinde görülecek bir konudur. Afetlerin kaydedildiği belgeler 
çoğunlukla toplumda bu acil durumun erkek ve kadınların günlük 
işlerini ortaklaşa yapmaya başlamalarına ve erkeklerin daha önce 
‘erkek işi’ olarak kabul ettikleri alanlarda kadınlara daha fazla saygı 
duymalarına sebep olduğunu gösterse de, aynı belgeler bu etkilerin 
zamanla tekrar azaldığını da göstermektedir. Bu kanıtlar ışığında 
söylenebilir ki; afetler, afet hazırlık ve yönetimi camiasının toplumsal 
cinsiyet eşitliğini destekleyen toplumsal değişikliklere zemin 
hazırlayabileceği, kökleri sürdürülebilir kalkınma ve risk azaltmaya 
dayanan bir ‘fırsat penceresi’ açmaktadır.

Çıkarılan dersler, insanların krizlerle başa çıkma ve toparlanma 
kabiliyetlerinin çok yönlü olduğunu; maddi, fiziksel ve toplumsal 
kaynaklara, inançlara ve bakış açılarına dayalı olduğunu 
göstermektedir. Elbette yeterlilik yaratmak zaman alan bir süreçtir. 
Hızlı çözüm diye bir şey olmamakla birlikte, toplumsal seferberliklerin 
ve ekonomik güvenliğin kadınların kendilerine saygılarını artırdığı, 
onları toplumsal olarak kuvvetlendirdiği ve mümkün olduğunu 
düşündükleri şeyleri artırdığı, reddedilemez ve küçümsenemez bir 
şekilde ortadadır.

AFAD Uzmanı -  Özüm Dinçer

security, health, aid distribution, translation has great importance.

- We need more research and analytical work to understand the gen-
der dimension of the effects of disasters, losses and remediation, and we can 
show special attention to the limitations and opportunities that disasters sha-
pe with cultural structures.

- All staff should be practiced independently of the sector in which 
they focus on social gender education in order to be able to better understand 
gender roles, responsibilities, vulnerabilities, priorities and opportunities befo-
re, during and after the disaster.

- Positive discrimination should be provided to women and children 
during distribution of basic materials such as food, clothing, water in disaster 
areas.

-  Special measures should be taken in disaster areas, considering 
that physical and sexual violence against women has increased after disasters.

- Women who have lost their family because of disaster or live alone 
should be kept in sheltered habitats.

- Gender related requirements should be taken into consideration in 
the identification and distribution of needs.

- The differences among women should also be considered. Special 
studies should be carried out for disabled, pregnant, elderly, and women who 
have lost their husbands.

- Long-term sustainable development projects and community-sen-
sitive susceptibility preparation projects strengthen disaster-development 
contacts. Disasters, which disrupt the order of everyday life and force women 
to play more active roles in economic and social life, are also creating areas 
for social change. It will be a matter of time before the changes in the gender 
and economic environment are continuous in the long run. Although the docu-
ments on which disasters are recorded often show that the emergency in the 
society causes men and women to cooperate in their day-to-day affairs, and 
that men cause more respect for women in areas they previously regarded as 
‘male work’, the same documents also show that these effects are diminishing 
over time. In the light of these evidences; the disaster, disaster preparedness 
and management community is able to lay the groundwork for social change 
that promotes gender equality, and its roots open a ‘window of opportunity’ 
based on sustainable development and risk reduction.

The lessons show that people’s ability to cope with and recover from crises 
is multifaceted, based on material, physical and social resources, beliefs and 
perspectives. Of course creating proficiency is a time consuming process. While 
there is no such thing as a quick solution, social mobilization and economic 
security are irrefutable and inconceivable that women increase their respect for 
them, socially strengthen them, and increase what they think possible.

AFAD specialist Özüm Dincer
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Hortum; AFAD Afet Terimleri Sözlüğü’ne 
göre, doğada havadaki basınç değişimlerine 
bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında 
dönerek hareket edebilen, yüksek hızlara 
ulaşabilen ve yıkıcı etkileri olan şiddetli bir 
rüzgâr çeşididir. Küçük ve güçlü alçak basınç 
alanlarında, büyük bir hızla kendi etrafında 
dönen hava hareketiyle oluşur.

Hortum, ciddi can kayıpları ve yaralanma-
lara sebep olabilir. Ayrıca binalar, altyapılar, 

enerji ve iletişim hatları üzerinde ciddi ha-
sarlar bırakabilir.

Son olarak Antalya’da meydana gelen 
hortum olayında 29 kişi yaralanmış; ger-
çekleştirilen hasar tespit çalışmaları ne-
ticesinde; Finike, Demre, Kumluca ve Kaş 
ilçelerinde toplam 391 konutun az hasarlı, 
36 konutun yıkık/ağır hasarlı olduğu tespit 
edilmişti. AFAD tarafından da 16 kişilik 4 
ekibin yanı sıra bölgedeki barınma ihtiyacı-

nın karşılanması amacıyla 50 konteyner ve 
50 çadır gönderilmişti.

2004 yılında da Ankara Çubuk’ta meydana 
gelen hortumda 2’si çocuk 3 kişi; 2012 yılı-
nın Haziran ayında ise Elazığ’da bir şanti-
yede 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Peki; hortum öncesi, anı ve sonrasında ala-
bileceğiniz önlemleri biliyor musunuz?

Hortum öncesinde ;

* Öncelikle tüm afetleri kapsaya-
cak şekilde afet ve acil durum aile 
planı ile afet ve acil durum çanta-
sı hazırlayın.

* TV’de, radyoda veya sosyal 
medyada Meteoroloji Genel Mü-
dürlüğü’nden ve diğer ilgili kurum 
ve kuruluşlar vasıtasıyla gelebile-
cek hava durum raporlarını takip 
edin.

* Yardıma ihtiyaç duyuyorsanız 
hemen 112’yi arayın.

* Havanın olağandışı bir şekilde 
değiştiğini fark ettiğinizde yetkili 
kurumlardan gelebilecek uyarıları 
takip edin. Gerekiyorsa sığınacak 
bir yer planlayın.

Hortum sırasında ;

* Hortum sırasında hemen sığı-
nacak bir yer arayın. Uçuşabilecek 
parçalara karşı başınızı koruyun.

* Bina içindeyseniz:

* Elektrik şalterini, su ve doğalgaz 
vanalarını kapatın!

* Sığınağınız varsa hemen sığı-
nağa gidin. Sığınağa ulaşmak için 
asansörleri kullanmayın!

* Sığınağınız yoksa penceresiz 
odalara (banyo, koridor gibi) sığı-
nın

* Kapı ve pencereleri kapalı tutun!

* Sağlam bir nesnenin yanında 
veya altında çök-kapan-tutun 
yaparak, hortum bitinceye kadar 
bekleyin (Vücudunuzu battaniye 
ya da benzeri kalın örtülerle koru-
yabilirsiniz.)

Dışardaysanız ;

* Açık alandaysanız, kararınıza 
etki edebilecek pek çok etken ola-
bilir.

* Öncelikle sığınacak güvenli bir 
yer arayın.

* Uçuşabilecek parçalara karşı ön-
celikle başınızı koruyun.

* Köprü, üstgeçitler ile enerji nakil 
hatlarından uzak durun!

* Düz ve alçak alanları sığınmak 
için tercih edin!

* Bir aracın içinde sığınmanız ge-
rekirse, emniyet kemerini takarak 
başınızı bir örtüyle koruyun.

Hortum sonrası ;

* Mahsur kalırsanız, duvara ya da 
musluk borularına vurup arama 
kurtarma ekiplerine yerinizi bildi-
rebilirsiniz.

* Resmi açıklamaları ve uyarıları 
takip edin.

* Telefon veya sosyal medya ara-
cılığıyla ailenizi ve arkadaşlarınızı 
kontrol edin.

* Hasarlı yapılardan ve enerji hat-
larından uzak durun.

* Hortum sonrası enkaz parçala-
rını kaldırırken dikkat edin. Koru-
yucu kıyafetler giyin. Gerekiyorsa 
yardım çağırın.

* Sigorta işlemleriniz için eviniz-
deki, aracınızdaki hasarları fotoğ-
raflayın.

* Evinizde elektrik yoksa olası 
bir yangına neden olmamak için 
mum yerine pilli fenerler kullanın.

HORTUM AFETİNDE ALABİLECEĞİNİZ 
ÖNLEMLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?



According to the AFAD Disaster Glossary Di-
ctionary, the hurricane is a violent wind that 
occurs due to pressure changes in the air in the 
nature, can move around its axis, can reach 
high speeds, and has destructive effects. It oc-
curs by the action of rotating air in small and 
powerful low-pressure areas.

The hurricane can cause serious injuries and 

loss of lives. It can also cause serious damage 
to buildings, infrastructures, energy and com-
munication lines. Recently, 29 people were in-
jured in the hurricane incident in Antalya. As 
a result of the damage assessment works, a 
total of 391 houses in the districts of Finike, 
Demre, Kumluca and Kaş were damaged, 36 
houses were found to be demolished / severely 
damaged. AFAD also sent 50 containers and 

50 tents with 4 teams of 16 people in order 
to meet the need for housing in the region. In 
2004, 3 people, including two children have 
died in Ankara Çubuk and In June of 2012, 6 
people died in a construction site in Elazığ be-
cause of the hurricane disaster.

 Do you know the precautions you can take be-
fore, during and after the hurricane disaster?

.Before the hurricane;

· First of all, prepare a disaster 
and emergency case with a di-
saster and emergency family 
plan, covering all disasters.

· Follow weather reports on 
TV, radio or social media that 
may come from the General 
Directorate of Meteorology 
and other relevant agencies.

· If you need help, call 112 
immediately.

· If you notice that the weat-
her changes unusually, follow 
the warning that may come 
from authorized agencies. 
Plan a sheltered place if you 
need.

During the hurricane;

· During the hurricane, look for 
a place to shelter immedia-
tely. Protect your head against 
flying objects.

· If you are in building;

· Switch off the electrical swit-
ch, water and gas valves!

· If you have shelter, go to the 
shelter immediately. Do not 
use elevators to reach the 
shelter!

· If you do not have shelter, 
stay in windowless rooms 
(bathrooms, corridors, etc.)

· Keep the doors and windows 
closed!

· Wait until the hurricane is 
finished by making a drop-
cover-hold on position under 
a solid object (you can protect 
your body with a blanket or 
similar thick cover).

If you are outside;

· If you are in open field, there 
can be many factors that can 
influence your decision.

· First look for a safe place to 
shelter.

· Protect your head first, aga-
inst a piece that may fly.

· Stay away from bridges, over-
passes and energy transmissi-
on lines!

· Prefer plain and low areas to 
shelter!

· If you need to take refuge in 
a vehicle, put a seat belt on 
and protect your head with a 
covering

After the hurricane;

· If you are stuck, you can hit 
the walls or faucet pipes and 
report your location to search 
and rescue teams.

· Follow official disclosures and 
warnings.

· Check your family and friends 
via phone or social media.

· Stay away from damaged 
structures and power lines.

· Be careful when lifting debris 
pieces after hurricane. Wear 
protective clothing. Call for 
help if necessary.

· Take the photograph of your 
vehicle and home damage for 
your insurance transactions.

DO YOU KNOW ABOUT THE MEASURES TO BE TAKEN IN 
THE HURRICANE DISASTER?
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DOĞRULAMA EL KİTABI: 
Kriz anlarında dijital verilerin 
doğrulanması için rehber

VERIFICATION MANUAL: 
Guidance for verification 
of digital data in times of 
crisis

Japonya’nın kuzeydoğusunda 2011’de 9,0 büyüklüğünde bir deprem 
meydana geldiğinde insanlar bir petrol şirketinin tesislerinde 
meydana gelen patlamadan dolayı toksik yağmur yağacağını ve 
yardım kuruluşlarının ülke içinde hava yardımı tedarik etmelerinin 
mümkün olmadığını duymuştu. Bu elbette yanlış bir iddiaydı. Acil 
durumlara, çoğunlukla söylenti ve dezenformasyonun da eşlik etmesi 
beklenir. Japonya’daki deprem, belirsizlik ve gerginlikten 

dolayı söylentilere sebebiyet verip -kriz ve acil durumların iki çekirdek 
unsuru- insanların şüpheli bilgi üretmesi ve tekrarlamasına neden 
olmuştu. “Rumor Mills: The Social Impact of Rumor and Legend” 
kitabının yazarları bu durumu şöyle özetliyor: “İnsanlar kişisel 
alakaları olan konularda, özellikle gergin ve belirsizlikte oldukları 
durumlarda, endişelerini yeterince aktarabildiklerini/ ifade ettiklerini 
düşünürlerse, söylentilerin hızla yayılmasına katkıda bulunurlar.”

İnsanlar bunun dışında, beğeni almak, RT edilmek, takipçi sayısını 
artırmak gibi sebeplerle de dezenformasyona isteyerek ya da 
istemeyerek katkıda bulunabilir.

Yine toplumda korku ve panik yaymak ve daha başka sayısız farklı 
amaç için kasıtlı olarak dezenformasyon oluşturmak isteyenler 
de olabilir. Bu noktada sosyal medyada, özellikle de afet ve acil 
durumlarda, paylaşılan içeriklerin doğrulanması büyük önem 
kazanmaktadır. Toplum afet ve acil durumlarda güvenilir, zamanında 
bilgi için haber kuruluşları, acil servisler ve devlet kurumları gibi resmi 
kaynaklara başvurur. Fakat aynı zamanda, bu kurum ve kuruluşlar da 
yeni bilgi kaynaklarına erişmek ve bakış açısını genişletmek adına, 
sosyal medyanın iki yönlü iletişim özelliğinden de faydalanarak, 
topluma dönebilir. İşe yaradığı zaman, bu erdemli bir döngü yaratır. 
Resmi bilgi kaynakları -devlet ajansları, STK’lar, haber kuruluşları- 
ihtiyaç duyulur.

David Turner, BBC’nin Kullanıcı Üretimi İçerik Departmanı için yazdığı 
bir Nieman Reports makalesinde “bir içeriğin halka dayanılarak ortaya 
çıkarılması ve doğrulanması havalı teknolojilerin kullanımından 
çok, gazetecililk içgüdüleriyle ilgili” olduğunu belirtiyor. “Bazıları 
gazetecilikteki bu yeni uzmanlaşmaya ‘bilginin adli tıbbı’ dese de bir 
sahnenin planlanmış olup olmadığına karar vermek için gerekli temel 
soruları sormak için bir ekipmana sahip olmaya ya da bilişim uzmanı 
olmaya gerek yoktur.”

Doğrulama, aşağıdaki üç unsurun karışımını kullanır: 

- Kişinin becerikliliği, ısrarı, şüpheciliği ve yeteneği,

When an earthquake of 9.0 magnitude occurred in 2011 in the North East of 
Japan, people heard about toxic rain because of an explosion at an oil com-
pany’s premises and aid agencies would not be able to supply air assistance 
within the country. This was of course a wrong information. Emergencies 
are often expected to accompany rumor and disinformation. Japan’s eart-
hquake, uncertainty and tension caused the rumors, and the two core ele-
ments of the crisis and emergencies, caused people to reproduce and repeat 
suspicious information. The authors of “Rumor Mills: The Social Impact of 
Rumor and Legend” summarize the situation like this; “People contribute 
to the rapid spread of rumors when they think that they are able to transfer 
/ express their concerns with personal relevance, especially when they are 
nervous and uncertain.”

Apart from this, people can contribute, either willingly or unwillingly, to di-
sinformation, such as appreciation, retweeting, increasing the number of 
followers.

There may also be those who want to deliberately disinformation for spre-
ading fear and panic in society and for a myriad of other purposes. At this 
point, verification of shared content is of great importance in social media, 
especially in disasters and emergencies. The community applies to official 
sources such as news agencies, emergency services and government agen-
cies for reliable, timely information during disasters and emergencies. At the 
same time, however, these institutions and organizations may also return 
to collective use of the two-way communication feature of social media in 
order to access new sources of information and broaden their perspective. 
When it works, it creates a virtuous cycle. Official sources of information 
are needed for state agencies, non-governmental organizations and news 
organizations.

David Turner states in a Nieman Reports article on the BBC’s User Product 
Content Department; “The discovery and verification of a content based on 
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- Bulabildiğiniz ve konuşmaya ikna ettiğiniz kaynakların bilgisi, 
güvenirliliği ve dürüstlüğü ve sayısı, çeşitliliği ve güvenirliği,

- Belgelendirme.

Kullanıcıların Ürettiği İçerikleri Doğrulamak

Doğrulama, ücretsiz çevrimiçi araçlar ve geleneksel gazetecilik 
teknikleri ile yapılabilen kilit bir beceridir. Teknoloji ne kadar gelişmiş 
olursa olsun sosyal medyada kullanıcıların ürettiği içeriği otomatik 
olarak ve kesin olarak doğrulayamaz. Bununla birlikte insan gözünün 
ve geleneksel araştırmaların kombinasyonu içerikleri doğrulamada 
bize yardımcı olabilir.

Sosyal medya aracılığıyla bir bilgi ya da içeriğe ulaşıldığında kontrol 
edilecek ya da doğrulanacak 4 farklı unsur vardır.

1. Köken: Bu içeriğin orijinal bir parçası mıdır?

2. Kaynak: İçeriği kim yükledi?

3. Tarih: İçerik ne zaman üretildi?

4. Yer: İçerik nerede üretildi?

Köken: İçeriğin Gerçekliğini Doğrulamak

İçeriği paylaşan sosyal medya kullanıcısının profilinin gerçekliğini 
doğrulamak için yapılacak birkaç işlem vardır.

Doğrulanacak içerik bir tweet ise, lemmetweetthatforyou.com gibi 
bir web sitesi aracılığı ile sahte bir tweet hazırlanabileceği dikkate 
alınmalıdır. Twitter’da doğru olmayan bilgiler retweet şeklinde de 
paylaşılabilir. Örneğin, “Gerçekten mi? RT @JoeBiden Politikayı 
bıraktığımı ilan ediyorum.” Bu tarz tweetler orijinal bir tweet RT 
edilmiş gibi bir izlenim oluşturabilir.

Sosyal medya hesaplarında verified/doğrulanmış hesaplar, hesapların 
gerçek olup olmadığını anlamak için etkin bir yoldur. Ancak sahte ve 
sahte içerik paylaşan hesaplar Twitter ve Facebook’ta doğrulanmış/ 
verified hesap simgesini kullanıyor olabilirler. 

Fare imleciniz ile Twitter hesabınızın yanındaki mavi “tik” işaretinin 
üzerine geldiğinizde, küçük bir kutucukta “verified account-tanınmış 
hesap” yazısı belirecekti.

the public is more concerned with the journalistic instincts than the use of 
pneumatic technologies.” “Some people call this new specialization in jour-
nalism as ‘forensic medicine of knowledge’. However, there is no need to 
have equipment or become a computer expert to decide if a scene is plan-
ned and to ask for essential questions.”

Verification uses a mix of the following three elements:

- Skillfulness, insistence, skepticism and ability of the person

- The knowledge of the sources you can find and persuade to speak, reliabi-
lity and honesty, and the number, diversity and reliability,

 - Certification.

Confirm User Generated Content

Verification is a key skill with free online tools and traditional journalism 
techniques. The technologycan not automatically and precisely validate the 
content produced by users in social media. However, the combination of the 
human eye and traditional investigations can help us to verify the content.

There are 4 different elements that can be checked or verified when an in-
formation or content is accessed via social media.

1 Origin: Is this an original piece of content?

2. Source: Who uploaded the content?

3. Date: When was the content produced?

4. Location: Where is the content produced?

Origin: Confirming the reality of the content

The social media user who shares the content has a few actions to verify the 
authenticity of his profile. If the content to be verified is a tweet, it should 
be taken into account that a fake tweet may be prepared via a website like 
lemmetweetthatforyou.com. Information that is not true on Twitter can 
also be shared in retweets. For example, “Really? RT @JoeBiden I declare 
that I have abandoned the policy. “These types of tweets can make an im-
pression that an original tweet has been RT. Verified / verified accounts in 
social media accounts are an effective way to know if accounts are real or 
not. However, accounts that share fake and fraudulent content may use 



Profilin gerçekliğini daha iyi anlamak için ayrıca, profile link verilmiş 
web sayfaları, lokasyon bilgileri, önceden yayınlanmış fotoğraflar 
ve videolar, önceki durum güncellemeleri ya da tweetlere bakılabilir. 
Profil sahibinin arkadaşları ve onları izleyenler; profil sahibinin kimleri 

takip ettiği; diğer kullanıcıların listelerinde de bu profilin yer alıp 
almadığına da bakılabilir.

Fotoğraf ya da video içeriklerinin gerçekliği TinEye veya Google 
Images gibi tersine arama araçları kullanarak önceden yayımlanıp 
yayımlanmadığını kontrol edilebilir.

Kaynağın Doğrulanması

İçeriklerin doğrulanması için orijinal yükleyicinin tespit edilmesi ve 
onlarla iletişime geçilmesi önemlidir. Kaynak kişiye ulaşıldığında, 
görüntü kayıt edilirken kayıt edenin nerede durduğu, tam olarak ne 
görebildikleri, kayıt için ne tür bir kamera kullandıkları sorulabilir. 
Ayrıca fotoğraflardaki EXIF bilgileri ile verilen bilgiler karşılaştırılabilir 
ve Google Street View ile videonun çekildiği konum kontrol edilebilir.

Yaşamlarının büyük kısmını farklı sosyal ağlarda geçiren insanlar, 
farkında olmadan farklı sosyal ağlarda bir çok bilgi paylaşırlar ve farklı 
ağlardan sağlanan ipuçlarının bir araya getirilmesi ile kişiler hakkında 
önemli bilgilerden oluşan dosyalar oluşturulabilir.

Olay Tarihinin Doğrulanması

Bir fotoğrafın veya videonun tarihinin doğrulanması, doğrulanma 
sürecinin en zor aşamalarından biri olabilir. Bazen videoyu çeken 
kişiler videounun tarihini kanıtlamak için o gün basılmış bir gazeteyi 
çekebilir. Ancak bu yine de yeterli bir ölçüt olarak değerlendirilemez. 
Burada fotoğrafı ya da videoyu çeken kişilerin güvenilir olması çok 
önemlidir.

Tarihin doğrulanması için hava durumu raporları yardımcı olabilir. Bir 
bigisayımsal bilgi motoru olan Wolfram Alpha  belirli bir tarihteki hava 
durumunun kontrol edilebilmesine olanak tanır. Bu web sayfasından 
edinilen bilgiler ile o gün ve o konumdan tweetler; o güne ait yerel 
hava durumu raporları, aynı yerden aynı gün yüklenen diğer içerik ile 
karşılaştırılabilir.

Olay Yerinin Doğrulanması

Google Maps, Google Earth, Wikimapia aracılığıyla içeriğin coğrafi 
konumlarının belirlenmesinde ilk kontrolleri yapabilir. Konum 
belirleme de oldukça zor bir süreç olabilir. Görüntülerde yer alan 
uzunca bir kule, minare, katedral, işaret levhası, plakalar, kişilerin 
görünümü gibi detaylar doğrulama için kullanılabilir.

the verified account icon on Twitter and Facebook. When you point to the 
blue “tick” next to your mouse cursor and your Twitter account, a small box 
will show “verified account”. You can also look at profile linked web pages, 
location information, previously published photos and videos, previous sta-
tus updates or tweets to understand the reality of the profile. You can also 
control friends of the profile owner and those who follow them; profile ow-
ner and whether this profile is included in other users’ lists. 

The reality of the photo or video content can be checked using pre-release 
tools such as TinEye or Google Images to check if it has been previously 
published.

Confirmation of the source

Verification of the date of a photo or video can be one of the most difficult 
stages of the verification process. Sometimes the people who tape the vi-
deo can tape a newspaper which was printed that day to prove the video’s 
history. However, this still can not be considered a sufficient criterion. It is 
very important that the people who take the photograph or the video are 
reliable. Weather reports can help to verify the date. Wolfram Alpha, a com-
puter information engine, allows the weather to be controlled on a specific 
date. The information from this web page can be compared with tweets 
from that day and that location, local weather reports for that day, and 
other content uploaded from the same day.

Verification of the scene

Google Maps, Google Earth, Wikimapia can make initial checks to deter-
mine the geographical location of the content. Locating can also be a very 
difficult process. The images can be used for verifying details such as a long 
tower, minaret, cathedral, signs, plates, people’s view.
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Dünya Tarihinin En Büyük 10 Depremi The 10 Largest Earthquakes in World History

Tarihî Vesikalar
Pages of History

Son yıllarda gerçekleşen Japonya, Nepal, Ekvator ve Van 
depremleriyle depremin yıkıcı etkisini bir kez daha 
yüreğimizde hissettik. Bu vesile ile Dünyada kayda geçen en 
büyük depremleri hatırlatalım istedik. Bir daha böyle acılar 
yaşamamak dileğiyle işte kronolojik sıraya göre, Dünya’nın en 
büyük depremleri;  

10) Assam-Tibet, 1950 – Büyüklük 8.6
Tibet’in iç batı bölgesinde gerçekleşen sarsıntı sonucunda 
toprak kaymalarının da etkisiyle bir çok bina hasar gördü. 780 
kişinin hayatını kaybettiği bu afetten Çin, Tibet ve Hindistan’da 
yer alan bir çok şehir ve kasaba etkilendi. Toplam ölü sayısı tam 
olarak hesaplanamasa da daha fazla olduğu tahmin edilmekte. 
Bu olay Assam Depremi olarak kayıtlara geçtiyse de, Tibet’in 
merkezinde gerçekleştiği düşünülmektedir.

9) Sumatra, Endonezya, 2005 – Büyüklük 8.6
Merkezi Sumatra olan ve yerin 30 kilometre altında gerçekleşen 
sarsıntı sonucunda 1313 kişi öldü ve 400’den fazla kişi tsunami-
nin etkisiyle yaralandı.  Tarihin en büyük 15 depreminin 3’ü , 
jeolojik açıdan oldukça aktif olan bu bölgede gerçekleşmiştir.

8) Rat Adaları, Alaska, 1965 – Büyüklük 8.7
Bu deprem sonucunda meydana gelen hasarın büyük çoğun-
luğu, sonrasında meydana gelen tsunaminin etkisiyle 
gerçekleşti. Kayıtlara göre boyu 10 metreyi bulan dalgalar 
büyük sellere yol açmış, dönemin parasıyla 10,000 dolarlık bir 
zarar gerçekleşmiştir. Herhangi bir ölüm veya yaralanma kaydı 
yoktur.

7) Ekvador, 1906 – Büyüklük 8.8
8.8 büyüklüğündeki Ekvador depremi büyük bir tsunamiye 
neden olmuş, Ekvador ve Kolombiya’da 500 ile 1500 arasında 
kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Tsunami o kadar 
güçlüydü ki, Amerika’nın batısı, Hawaii ve hatta Japonya’ya 
kadar ilerlemiştir. Tsunaminin pasi�k okyonusunu geçmesi 
yaklaşık olarak 12 saat sürmüştür.

6) Şili, 2010 – Büyüklük 8.8
Yerin 35 kilometre altında gerçekleşen 8.8 büyüklüğündeki 
sarsıntının ve akabinde gerçekleşen tsunaminin etkisiyle en az 
521 kişi hayatını kaybetmiş, 12,000 den fazla kişi ise yaralan-
mıştır. 800,000 kişiyi evlerinden eden bu deprem, Şili genelinde 
1.8 milyon insanı etkilemiş, 30 milyon dolardan fazla zarara yol 
açmıştır.

We felt the destructive e�ect of earthquakes in our hearts once more with the 
Japan, Nepal, Ecuador and Van earthquakes that occurred in recent years. 
Hereby, we wanted to remind you of the largest earthquakes recorded in the 
world. Wishing that we will not go through such pains again; here are the 
largest earthquakes in the world according to chronologic order; 

10) Assam-Tibet, 1950- Magnitude 8.6
Many buildings were damaged with the e�ect of landslide as a result of the 
quake that occurred in the Middle West region of Tibet. Many cities located in 
China, Tibet and India were a�ected by this disaster in which 780 people lost 
their lives. Even though the total amount of death toll cannot be calculated it 
is estimated that it is a lot more. Even though this event was recorded as the 
Assam Earthquake, it is thought that it occurred in the centre of Tibet.  

9) Sumatra, Indonesia, 2005- Magnitude 8.6
1313 people died and more than 400 people were injured in the e�ect of the 
tsunami as a result of the quake that occurred 30 kilometres underground 
centred at Sumatra. 3 out of 15 of the largest earthquakes in history have 
occurred in this region which is geologically active. 

8) Rat Islands, Alaska, 1965- Magnitude 8.7
A great majority of the consequential damage as a result of this earthquake 
occurred with the e�ect of the tsunami that occurred afterwards. According 
to the records, large waves rising up to 10 metres resulted in a �ood and 
caused 10,000 dollars, with the money of the period, worth of damage. There 
is no record of death or any injury. 

7) Ecuador, 1906- Magnitude 8.8
The Ecuador earthquake with a magnitude of 8.8 caused a great tsunami and 
has resulted with the loss of 500- 1500 lives in Ecuador and Columbia. The 
tsunami was so powerful that it proceeded until the west of America, Hawaii 
and even Japan. It took around 12 hours for the tsunami to pass the Paci�c 
Ocean. 
verything in its path including trees and houses, was recorded in history as 
the deadliest tornado ever.

6) Chile, 2010- Magnitude 8.8
At least 521 people have lost their lives and more than 12,000 people have 
been injured in the tsunami that occurred immediately after the quake with a 
magnitude of 8.8 that occurred 35 kilometres underground. This quake that 
caused 800,000 people to lose their homes e�ected 1.8 million people 
throughout Chile, and has caused more than 30 million dollars damage. 

Assam-Tibet, 1950 Sumatra, Endonezya, 2005 

Rat Adaları, Alaska, 1965 Ekvador, 1906 

Şili, 2010
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yaşamamak dileğiyle işte kronolojik sıraya göre, Dünya’nın en 
büyük depremleri;  

10) Assam-Tibet, 1950 – Büyüklük 8.6
Tibet’in iç batı bölgesinde gerçekleşen sarsıntı sonucunda 
toprak kaymalarının da etkisiyle bir çok bina hasar gördü. 780 
kişinin hayatını kaybettiği bu afetten Çin, Tibet ve Hindistan’da 
yer alan bir çok şehir ve kasaba etkilendi. Toplam ölü sayısı tam 
olarak hesaplanamasa da daha fazla olduğu tahmin edilmekte. 
Bu olay Assam Depremi olarak kayıtlara geçtiyse de, Tibet’in 
merkezinde gerçekleştiği düşünülmektedir.

9) Sumatra, Endonezya, 2005 – Büyüklük 8.6
Merkezi Sumatra olan ve yerin 30 kilometre altında gerçekleşen 
sarsıntı sonucunda 1313 kişi öldü ve 400’den fazla kişi tsunami-
nin etkisiyle yaralandı.  Tarihin en büyük 15 depreminin 3’ü , 
jeolojik açıdan oldukça aktif olan bu bölgede gerçekleşmiştir.

8) Rat Adaları, Alaska, 1965 – Büyüklük 8.7
Bu deprem sonucunda meydana gelen hasarın büyük çoğun-
luğu, sonrasında meydana gelen tsunaminin etkisiyle 
gerçekleşti. Kayıtlara göre boyu 10 metreyi bulan dalgalar 
büyük sellere yol açmış, dönemin parasıyla 10,000 dolarlık bir 
zarar gerçekleşmiştir. Herhangi bir ölüm veya yaralanma kaydı 
yoktur.

7) Ekvador, 1906 – Büyüklük 8.8
8.8 büyüklüğündeki Ekvador depremi büyük bir tsunamiye 
neden olmuş, Ekvador ve Kolombiya’da 500 ile 1500 arasında 
kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Tsunami o kadar 
güçlüydü ki, Amerika’nın batısı, Hawaii ve hatta Japonya’ya 
kadar ilerlemiştir. Tsunaminin pasi�k okyonusunu geçmesi 
yaklaşık olarak 12 saat sürmüştür.
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is estimated that it is a lot more. Even though this event was recorded as the 
Assam Earthquake, it is thought that it occurred in the centre of Tibet.  
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1313 people died and more than 400 people were injured in the e�ect of the 
tsunami as a result of the quake that occurred 30 kilometres underground 
centred at Sumatra. 3 out of 15 of the largest earthquakes in history have 
occurred in this region which is geologically active. 

8) Rat Islands, Alaska, 1965- Magnitude 8.7
A great majority of the consequential damage as a result of this earthquake 
occurred with the e�ect of the tsunami that occurred afterwards. According 
to the records, large waves rising up to 10 metres resulted in a �ood and 
caused 10,000 dollars, with the money of the period, worth of damage. There 
is no record of death or any injury. 

7) Ecuador, 1906- Magnitude 8.8
The Ecuador earthquake with a magnitude of 8.8 caused a great tsunami and 
has resulted with the loss of 500- 1500 lives in Ecuador and Columbia. The 
tsunami was so powerful that it proceeded until the west of America, Hawaii 
and even Japan. It took around 12 hours for the tsunami to pass the Paci�c 
Ocean. 
verything in its path including trees and houses, was recorded in history as 
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At least 521 people have lost their lives and more than 12,000 people have 
been injured in the tsunami that occurred immediately after the quake with a 
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5) Kamchatka, Rusya, 1952 – Büyüklük 9.0
Hawai adalarında büyük bir tsunamiye yol açan sarsıntının 
etkisiyle yaklaşık 1,000,000 dolarlık bir hasar meydana gelmiştir. 9 
metrenin üzerinde dalgaların oluştuğu afet sonucunda yalnızca 6 
ineğin kaybolduğu rapor edilmiştir.

4) Sendai, Japonya, 2011 – Büyüklük 9.0
Önce depremi, ardından da tsunami felaketini televizyondan canlı 
yayınlarla takip ettiğimiz son yılların en yıkıcı felaketinde 10,000 
den fazla insan hayatını kaybetmiştir. Ekonomi büyük darbe almış, 
nükleer reaktörlerin hasar görmesi ise sanayi üretiminin üst 
seviyede yapıldığı Japonya’da enerji sorunu ortaya çıkartmıştır. 
Daha da kötüsü, reaktörlerden yayılan radyasyon  sonucu uzun 
vadede karşılaşılacak sağlık problemlerinden endişe edilmektedir.

3) Sumatra, Endonezya, 2004 – Büyüklük  9.1
2004 yılında gerçekleşen Sumatra depremi son yıllarda 
gerçekleşmiş en büyük depremdir. Yerin 30 kilometre altında 
gerçekleşen bu sarsıntı sonucunda daha önce benzeri görülmemiş 
büyüklükte tsunamiler oluşmuş; bu dalgalar atlantik, pasi�k ve 
hint okyanusunu da geçerek bütün dünyayı etkilemiştir. 230,000 
kişinin ölümüyle sonuçlanan afet, Asya’nın kuzeyi ve Afrika’nın 
doğusunda toplamda 14 ülkeden 1.7 milyon insanın evlerini 
kaybetmesine yol açmıştır.

2) Alaska, 1964 – Büyüklük 9.2
Tam 3 dakika boyunca devam eden 9.2 büyüklüğündeki deprem 
Alaska dışında Kanada’yı da etkilemiş, sarsıntı sonrasında oluşan 
tsunami 128 kişinin ölümüne neden olmuştur. Toplamda 311 
milyon dolarlık zarara yol açan ve 3 dakika süren bu   derecede 
büyük bir depremde yalnızca 128 kişinin hayatını kaybetmesi 
mucize olarak değerlendirilmektedir.

1) Şili, 1960 – Büyüklük 9.5
Dünya tarihinin bilinen en büyük depreminde 1655 kişi hayatını 
kaybetmiş ve Şili’de 550 milyon dolarlık zarar meydana gelmiştir. 
1960 yılında gerçekleşen bu deprem o kadar kuvvetliydi ki, 1000 
kilometrelik bir yarıçapta hissedildi. Deprem sonrasında meydana 
gelen tsunami Hawai, Japonya ve Filipinler’e kadar ulaşmıştır. 
Ayrıca bu deprem Puyehue yanardağını da tetiklemiş ve deprem-
den 2 gün sonra harekete geçen yanardağ, haftalarca aktif 
kalmıştır.

Kamchatka, Rusya, 1952 Sendai, Japonya, 2011

Sumatra, Endonezya, 2004 Alaska, 1964

Şili, 1960 

5) TSUNAMI
In year 2004, the 9.0 intensity earthquake happened in 
Indian Ocean in o� Sumatra Island crated giant waves that 
caused death of 230.000 people. This deadliest tsunami of 
the history e�ected 15 di�erent countries, mostly Indonesia, 
and by 30 meter waves left nearly 2 million people homeless.
Known biggest tsunami however, is the tsunami, registered 
as megatsunami and created by the landslide due to an 
earthquake at Lituya Gulf of Alaska. This tsunami happened 
on July 9th 1958, created 524 meter waves. 

4) AVALANCHE
An earthquake happened on May 31st 1970 near Peru 
shores, caused the collapse of northern hillside of Huascaran 
mountain. The avalanche, growing with ice and rocks added 
to it, reached a speed of 335km per hour, swept for 18 km, 
left Yungay and Ranrahirca towns under ice and mud, and 
caused more than 20 thousand people to lose their lives.

3) VOLCANIC ERUPTION
The deadliest and biggest volcanic eruption in history, is the 
eruption of the volcano Tambora plaed in Sumbawa island of 
Indonesia. The eruption took place on April 10th 1815, erupt-
ed 160 kilometer cube of substance to surface and killed 
more than 90 thousand people.

2) FLOOD
Huang He or as it is known Yellow River, where more than 
half of the deadliest and biggest �oods in history took place, 
in 1931 destroyed 87 thousand kilometer square area and 
caused 3.7 million people to die. 

1) EARTHQUAKE
The biggest earthquake in Richter measurement took place 
in Chili on May 22nd 1960. The waves of the tsunami created 
by this quake of 9.5 magnitude, passed Paci�c and a�ected 
Japan and Hawaii and caused nearly 6 thousand deaths.

Recorded deadliest earthquake, however, happened in 
Shaanxi region of China on January 23rd 1556 in the morn-
ing. The quake estimated to be of 8.0 magnitude, caused 
death of 60% of the region's population.
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5) Kamchatka, Rusya, 1952 – Büyüklük 9.0
Hawai adalarında büyük bir tsunamiye yol açan sarsıntının 
etkisiyle yaklaşık 1,000,000 dolarlık bir hasar meydana gelmiştir. 9 
metrenin üzerinde dalgaların oluştuğu afet sonucunda yalnızca 6 
ineğin kaybolduğu rapor edilmiştir.

4) Sendai, Japonya, 2011 – Büyüklük 9.0
Önce depremi, ardından da tsunami felaketini televizyondan canlı 
yayınlarla takip ettiğimiz son yılların en yıkıcı felaketinde 10,000 
den fazla insan hayatını kaybetmiştir. Ekonomi büyük darbe almış, 
nükleer reaktörlerin hasar görmesi ise sanayi üretiminin üst 
seviyede yapıldığı Japonya’da enerji sorunu ortaya çıkartmıştır. 
Daha da kötüsü, reaktörlerden yayılan radyasyon  sonucu uzun 
vadede karşılaşılacak sağlık problemlerinden endişe edilmektedir.

3) Sumatra, Endonezya, 2004 – Büyüklük  9.1
2004 yılında gerçekleşen Sumatra depremi son yıllarda 
gerçekleşmiş en büyük depremdir. Yerin 30 kilometre altında 
gerçekleşen bu sarsıntı sonucunda daha önce benzeri görülmemiş 
büyüklükte tsunamiler oluşmuş; bu dalgalar atlantik, pasi�k ve 
hint okyanusunu da geçerek bütün dünyayı etkilemiştir. 230,000 
kişinin ölümüyle sonuçlanan afet, Asya’nın kuzeyi ve Afrika’nın 
doğusunda toplamda 14 ülkeden 1.7 milyon insanın evlerini 
kaybetmesine yol açmıştır.

2) Alaska, 1964 – Büyüklük 9.2
Tam 3 dakika boyunca devam eden 9.2 büyüklüğündeki deprem 
Alaska dışında Kanada’yı da etkilemiş, sarsıntı sonrasında oluşan 
tsunami 128 kişinin ölümüne neden olmuştur. Toplamda 311 
milyon dolarlık zarara yol açan ve 3 dakika süren bu   derecede 
büyük bir depremde yalnızca 128 kişinin hayatını kaybetmesi 
mucize olarak değerlendirilmektedir.

1) Şili, 1960 – Büyüklük 9.5
Dünya tarihinin bilinen en büyük depreminde 1655 kişi hayatını 
kaybetmiş ve Şili’de 550 milyon dolarlık zarar meydana gelmiştir. 
1960 yılında gerçekleşen bu deprem o kadar kuvvetliydi ki, 1000 
kilometrelik bir yarıçapta hissedildi. Deprem sonrasında meydana 
gelen tsunami Hawai, Japonya ve Filipinler’e kadar ulaşmıştır. 
Ayrıca bu deprem Puyehue yanardağını da tetiklemiş ve deprem-
den 2 gün sonra harekete geçen yanardağ, haftalarca aktif 
kalmıştır.

Kamchatka, Rusya, 1952 Sendai, Japonya, 2011

Sumatra, Endonezya, 2004 Alaska, 1964

Şili, 1960 

5) TSUNAMI
In year 2004, the 9.0 intensity earthquake happened in 
Indian Ocean in o� Sumatra Island crated giant waves that 
caused death of 230.000 people. This deadliest tsunami of 
the history e�ected 15 di�erent countries, mostly Indonesia, 
and by 30 meter waves left nearly 2 million people homeless.
Known biggest tsunami however, is the tsunami, registered 
as megatsunami and created by the landslide due to an 
earthquake at Lituya Gulf of Alaska. This tsunami happened 
on July 9th 1958, created 524 meter waves. 

4) AVALANCHE
An earthquake happened on May 31st 1970 near Peru 
shores, caused the collapse of northern hillside of Huascaran 
mountain. The avalanche, growing with ice and rocks added 
to it, reached a speed of 335km per hour, swept for 18 km, 
left Yungay and Ranrahirca towns under ice and mud, and 
caused more than 20 thousand people to lose their lives.

3) VOLCANIC ERUPTION
The deadliest and biggest volcanic eruption in history, is the 
eruption of the volcano Tambora plaed in Sumbawa island of 
Indonesia. The eruption took place on April 10th 1815, erupt-
ed 160 kilometer cube of substance to surface and killed 
more than 90 thousand people.

2) FLOOD
Huang He or as it is known Yellow River, where more than 
half of the deadliest and biggest �oods in history took place, 
in 1931 destroyed 87 thousand kilometer square area and 
caused 3.7 million people to die. 

1) EARTHQUAKE
The biggest earthquake in Richter measurement took place 
in Chili on May 22nd 1960. The waves of the tsunami created 
by this quake of 9.5 magnitude, passed Paci�c and a�ected 
Japan and Hawaii and caused nearly 6 thousand deaths.

Recorded deadliest earthquake, however, happened in 
Shaanxi region of China on January 23rd 1556 in the morn-
ing. The quake estimated to be of 8.0 magnitude, caused 
death of 60% of the region's population.
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Turkey Bocce League Second has been completed with the stage Volo between 
March 30-April 1 in Kemer. The second league was played with 22 teams, 
the championship fight was between 3 teams. Çorum Municipality Sport, 
which reached 35 points among these teams, claimed the championship, 
while AFAD Youth and Sports Club claimed the second place and Türkgücü 
Ülküspor the third place among the 34-point teams. With these three 
teams, Kırıkkale GHSİM 
Sports Club, which ranked 
fourth with 27 points, 
became the fourth team 
rising to the first league. The 
following teams in the last 6 
places in the second league 
fell to the third league; 
Yıldırım Spor, Ankara Bocce, 
Demirtas Sports, Amasya 
Youth Sports, Astas Sports 
and Mersin Toroslar Sports. The rewards for clubs and athletes who have 
entered the league were introduced by the President of the Federation 
Ahmet Recep Tekcan, Deputy Chairman Assoc. Dr. Mutlu Türkmen, Debuty 
Chief Faik Kapsız, Technical Member Erdal Buyruk and Antalya Provincial 
Representative Yağmur Uzun. We congratulate the coaches and athletes 
of AFAD Youth and Sports Club who win the first league in Bocce second 
league and we wish their success to continue.

Sporcumuz Kick Boks’da
Avrupa Şampiyonu Oldu

AFAD Gençlik ve Spor Klübü Afad Youth and Sports Club

Our Athlete was European 
Champion in Kick Boxing. AFAD 
Youth and Sports Club

02-09 Eylül 2017 tarihleri arasında 

Makedonya’ nın Üsküp kentinde yapılan 

Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası’ 

na Low Kick dalında 57 kg’da katılan 

kulübümüz sporcusu Cengiz LALE, altın 

madalya kazanarak bizlere haklı bir gurur 

yaşatmıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Milli Takımımız 9 Altın, 14 Gümüş, 19 

Bronz Madalya, toplamda 42 Madalya ile 

tamamlayarak tarihi bir zafer kazanmıştır. 

Devleti, milleti ve bayrağı için elinden 

geleni yapan tüm milli takım ekibini tebrik 

ediyor başarılarının devamını diliyoruz.

Türkiye Bocce İkinci 

Ligi, 30 Mart-1 Nisan 

tarihleri arasında 

Kemer’de yapılan 

Volo etapları ile 

tamamlandı.
22 takımla oynanan ikinci ligde şampiyonluk mücadelesi 3 takım 
arasında geçti. Bu takımlardan 35 puana ulaşan Çorum Belediyesi 
Spor şampiyonluğa imza atarken, 34 puanlı takımlardan AFAD 
Gençlik ve Spor Kulübümüz ikinci, Türkgücü Ülküspor ise üçüncü 
sırada yer aldı. Bu üç takımla birlikte, 27 puanla dördüncü sıraya 
yerleşen Kırıkkale GHSİM Spor Kulübü birinci lige yükselen 4 
takım oldu. İkinci ligde son 6 sırada kalan şu takımlar ise üçüncü 
lige düştü; Yıldırım Spor, Ankara Bocce, Demirtaş Spor, Amasya 
Gençlik Spor, Astaş Spor ve Mersin Toroslar Spor. 

Liglerde dereceye giren kulüp ve sporcularına ödülleri Federasyon 
Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan, Başkan Vekili Doç. Dr. Mutlu 
Türkmen, Asbaşkan Faik Kapsız, Teknik Kurul Üyesi Erdal Buyruk 
ve Antalya İl temsilcisi Yağmur Uzun tarafından takdim edildi.

Bocce 2. Liginde, Türkiye ikincisi olarak 1. lige yükselen AFAD 
Gençlik ve Spor Kulübü antrenör ve sporcularını tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Our club athlete Cengiz LALE, who 
participated in the category of 57 kg, won the 
gold medal and gave us rightful pride in the 
Skill of Young Kicks Boxing Championship 
Low Kick in Skopje, Macedonia,. We thank 
our Athlete.
In addition, our National Team has won a 
historic victory by receiving 9 Medals, 14 
Silver, 19 Bronze Medals and 42 Medals in 
total. We congratulate the whole national 
team, who have made a great effort for the 
state, nation and flag. We wish the success 
to continue.

Bocce’de Türkiye İkincisi Olarak
1. Lige Yükseldi

1. Won the Bocce league as second 
in Turkey 



Kütahya İl Müdürlüğümüz Masa 
Tenisi Turnuvasında
İl Üçüncüsü Oldu

Kütahya Provincial Directorate 
won the third place in the Table 
Tennis Tournament

Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

tarafından 20-21 Ocak 2018 tarihlerinde 

düzenlenen Kurum ve Kuruluşlar Arası Masa 

Tenisi İl Şampiyonasına, Kütahya İl AFAD 

Müdürlüğümüzü temsilen kurum personellerinden 

Emre Bulut, Mehmet Terzi, Ramazan Çöllü ve Uğur 

Tunca katılmış ve iyi bir performans sergileyerek il 

üçüncüsü olmuşlardır. 

Dereceye giren Kütahya İl AFAD Müdürlüğümüz, 

14-17 Temmuz 2018 tarihleri arasında Samsun 

ilinde düzenlenecek olan 16. Kurum ve Kuruluşlar 

Arası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına kurum 

olarak Kütahya ilini temsilen katılma hakkı 

kazanmıştır.

Bu örnek başarılarından dolayı Kütahya İl AFAD 

Müdürlüğü personellerimizi tebrik ediyor, Türkiye 

Şampiyonasında da başarılarının artarak devamını 

diliyoruz.

AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Kick Boks takımı 

olarak 8-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’da 

düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasına 9 

sporcu ile katıldık. Türkiye Açık Kick Boks 

turnuvusına katılan 9 sporcumuzdan 6’sı 

dereceye girerek madalya kazandı. 

Sporcularımızdan Burak Eymür altın, 

Ahmet Kaplan gümüş, A.Cem Akın gümüş, 

Mükremin Güler bronz, Asmin Kale bronz ve 

Deniz Tekbaş bronz madalya kazanmışlardır.

1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya olmak 

üzere toplamda 6 madalya kazanan 

AFAD GSK Kick Boks ekibini tebrik ediyor, 

başarılarının devamını diliyoruz.

Emre Bulut, Mehmet Terzi, Ramazan 
Çöllü and Ugur Tuncawho are the rep-
resentative of Kütahya Provincial Direc-
torate of AFAD, have participated Table 
Tennis Provincial Championship which 
has been organized by Kütahya Youth 
Services and Sports Provincial Directora-
te on 20-21 January 2018. The performers 
showed good performance and became 
the provincial third place.

Kütahya Provincial Directorate of AFAD 
who placed, has won the right to parti-
cipate as an institution representing the 
Kütahya Championship in Turkey betwe-
en 14 to 17 July 2018, which will be held 
in Samsun 16. Institutions Table Tennis 
Inter-institutions. We congratulate our 
staff for their achievements, and wish 
them continued increase of the Turkey 
Championship success.

As AFAD Youth and Sports Club team, we 
participated the Open Kickboxing Tour-
nament which has been held in Antalya 
between 8-14 January 2018. Six of our nine 
athletes, who joined the open Kickboxing 
tournament, won medals. Burak Eymür 
gold, Ahmet Kaplan silver, A.Cem Akın sil-
ver, Mükremin Güler bronze, Asmin Kale 
bronze and Deniz Tekbaş have received 
bronze medals. We congratulate the AFAD 
GSK Kick Boxing team, who won 6 medals in 
total, including 1 gold, 2 silver and 3 bronze 
medals, and we wish the success to conti-
nue.

Afad Gsk’den Kick
Boksta Büyük Başarı

AFAD Youth and Sports Club has a 
great success in Kick Box
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Fatih HACIİSMAİLOĞLU kimdir?

Who is FATIH HACIISMAILOGLU?

1998 yılında bu yana USTAD Spor Kulubün-
de lisanslı olarak  başladığı kick boks 
sporunda bölge şampiyonlukları bulun-
makta. Siyah Kuşak 2. Dan ve Resmi Kick 
Boks Antrenörü.

Since 1998, he has won regional champi-
onships in kick boxing, which he licensed 
in USTAD Sports Club. Black Belt 2nd 
Dan & Official Kick Boxing Coach.

Kick Boks tarihsel olarak Karate, Thai Boks 
(Tayland Boksu) ve batı boksu sporlarından 
geliştirilmiş, genellikle kendini savunma 
amacıyla, tekme ve yumruğa dayalı ayakta 
yapılan bir dövüş sporudur. Mücadele sporu 
olan Kick Boks, yoğun antrenman program-
ları olan ve ana ve ara yemek öğünlerinin 
düzenle tüketilerek devam edilmesi gereken 
yüksek eforlu bir branştır.

1998 yılının Şubat ayında başladığım Kick 
Boks sporunun Aile, iş ve sosyal yaşantıma 
pozitif manada birçok maddi ve manevi kat-
kısı oldu. Özellikle ebeveynlerin çocuklarının 
gelişiminde bu sporu tercih etmelerini tavsiye 
etmekteyim. Çocukların duygusal, zihinsel ve 
psikomotor gelişimlerinde yaşayabilecekleri 
sorunları azaltmak için değerlendirilmesi ge-
reken branşlar arasında olduğunu düşünmek-
teyim. Zararlı alışkanlıklardan ve özgüven 
eksikliğinden  Kick Boks sayesinde uzaklaşan 
gençlerin olduğu hepimizin malumudur. 

Ülkemizde Kick Boks 1980 yılından itibaren 
bazı salonlarda gayri resmi olarak ders  ve-
rilmeye başlandı. Kick Boks Sporunun  Fe-
derasyonlaşması kolay olmadı. 1994 yılında 
Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı bün-
yesinde H.Caner DOĞANELİ Başkanlığında 
Semi Contact, Light Contact ve Full Contact 
branşlarında faaliyetlerine başladı.

27 Eylül 2008 tarihinden bu yana Kick Boks 
Federasyonu başkanlığını Sayın Salim 
KAYICI yürütmektedir.
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Interview with AFAD Disaster relief 
personnel FATIH HACIISMAILOGLU 
on Kick BOKS

Kick Boxing is a fighting sport that has his-
torically been developed from Karate, Thai 
Boxing and western boxing sports, usually for 
self-defense purposes, based on kick and pun-
ch. Kick Boxing, which is a fighting sport, is a 
high effort club with intensive training prog-
rams and the main and intermediate meals 
need to be consumed in order.

Kick boxing sport which I started in Febru-
ary 1998, supplies many financial and moral 
contributions to the family, business and soci-
al life in the positive sense. I would especial-
ly recommend that parents choose this sport 
for their children’s development. I think it is 
among the branches that need to be assessed 
in order to reduce the problems that children 
can experience in their emotional, mental and 
psychomotor development. We all know that 
young people are getting away from harmful 
habits and lack of self-confidence through 
kick boxing.

Since 1980 in our country, kickbox classes 
have started to be informally given in some 
halls. It was not easy to federate for Kick Box. 
In 1994 Turkey Boxing Federation Presiden-
cy of the site, with the presidency of H.Caner 
DOĞANELİ, in Semi Contact, Light Contact 
ve Full Contact branches the activities has 
been started. Mr. Salim KAYICI is the Cha-
irman of the Kick Boxing Federation since 
September 27, 2008.



DİRENİŞ KARATAY
KARATAY RESISTANCE

SİNEMA / CINEMA

YÖNETMEN DIRECTOR     :   Selahattin Sancaklı
YAPIM PRODUCTION     :   2018, Türkiye
TÜR GENRE      :   Adventure, Action,Historical

Guyaseddin, babası Alaattin Keykubat’ın zehirlenerek öldürülmesi 
üzerine tahta geçmiştir. Fakat o, babası gibi yetenekli bir devlet ada-
mı değildir. Bu durum Moğol baskılarının artmasına neden olur. Emir 
Celaleddin Karatay bu baskılara karşı halkı büyük bir direnişe hazır-
lamayı planlar. Tüm tecrübesi ve gücü ile direniş hazırlıklarına başla-
yan Celaleddin Karatay, gencinden yaşlısına, kadın erkek demeden 
Anadolu’nun sessiz kahramanlarını da yanına alır. 

Gıyaseddin passed the throne when his father Alaattin Keykubat was 
killed by poisoning. But he is not a talented statesman like his father. 
This situation causes the increase of the Mongol repression. Emir Ce-
laleddin Karatay plans to prepare a great struggle against this oppres-
sion. Celaleddin Karatay, who has started his preparations for struggle 
with all the experience and power, takes all the silent , young and old, 
men and women heroes of Anatolia with him.
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MAHER ZAİN

KÜLTÜR SANAT / CULTURE AND ARTS

Maher Zain 16 Temmuz 1981 Lübnan doğumlu İsveçli Müslüman 
bir R&B şarkıcısı, söz yazarı ve müzik yapımcısıdır. İlk albümü 
Thank You Allah (Teşekkür Ederim Allah) 2009’da piyasaya sü-
rülmüş ve uluslararası çapta bir başarı elde etmiştir. İkinci albü-
mü Forgive Me (Beni Bağışla) 2 Nisan 2012 tarihinde piyasaya 
sürüldü. Dünya çapında tanınan başarılı sanatçı, Türkiye’de de 
farklı şehirlerde konserler verdi. Konya ilinde verdiği konserde 
15.000 kişilik salon taşmıştır.

Maher Zain sekiz yaşındayken ailesiyle birlikte İsveç’e taşındı. 
Orada Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünü bitirdi. Üniver-
siteden sonra müzik endüstrisine katıldı ve Fas doğumlu İsveç 
yapımcı Nadir Khayat (sahne adıyla RedOne) ile iletişime geçti.

Nadir Khayat New York’a taşınınca Maher müzik kariyerini sür-
dürebilmek için onun peşinden gitti ve Kat DeLuna gibi sanat-
çılarla çalışmaya başladı. 27 yaşındayken İsveç’e geri yaptığı bir 
yolculukta İslamiyet’e bir kez daha bağlanmış ve müzik yapım-
cılığından vazgeçerek ilahi tarzında R&B söylemeye karar ver-
miştir.

2009 yılının ocak ayında, Maher Zain, Awakening Records ile ilk 
albümü için çalışmalara başladı. Thank You Allah isimli albümü 
perküsyon versiyonlarının da dâhil olduğu ikisi bonus şarkı olan 
on beş şarkıyla 1 Kasım 2009 yılında piyasaya sürülmüştür. Kısa 
süre sonra da bazı parçaların Fransız versiyonları yayınlanmıştır.

Maher ve Awakening Records Facebook, YouTube ve iTunes gibi 
medya araçlarını kullanarak albümün tanıtımını yapmışlardır. 
2010 yılının başlarında müziği oldukça ilgi uyandırmış ve inter-
net üzerinde çok sayıda takipçi toplamıştır. 2010 yılının sonun-
da Malezya’da Google arama motoruyla en çok aranan ünlü isim 
olmuştur. Malezya aynı zamanda tanıtımlarını en başarılı geçir-
diği ülkedir. Albümü Thank You Allah 2010 yılının en çok satan 
albümü olması sebebiyle Warner Music Malaysia tarafından 8 
platin plak ile ödüllendirilmiştir. 2011’deyse, albümü Thank You 
Allah Endonezya’da Sony Music Indonesia tarafından çifte pla-
tin plak ile ödüllendirildi.

Maher Zain is a Swedish Muslim R & B singer, songwriter and 
music producer born on July 16, 1981 in Lebanon. His first album, 
Thank You Allah, was put on the market in 2009 and achieved 
international success. The second album Forgive Me was put on 
the market on April 2, 2012. The world famous singer also gave 
concerts in different cities in Turkey. A concert hall in Konya has 
over 15,000 seats. The concert hall in Konya was filled with 15,000 
seats. Maher Zain moved to Sweden with his family when he was 
eight years old. There he finished Aerospace Engineering depart-
ment. He then joined the music industry and communicated with 
Moroccan native Swedish producer Nadir Khayat (scene name Re-
dOne). When Nadir Khayat moved to New York, Maher went after 
him to pursue his music career. He started to work with artists like 
Kat DeLuna. In a journey back to Sweden when he was 27 years 
old, he was once again commit to Islam. He decided to give up 
producing and began singing R & B in divine style. 

In January 2009, Maher Zain started working on his first album 
with Awakening Records. Thank You God has been released to the 
market on November 1, 2009, with fifteen songs, two of which 
are bonus songs, including the versions of the percussion versi-
on of their name. Soon after, French versions of some parts were 
released. 

Maher and Awakening Records used media tools like Facebook, 
YouTube and iTunes to promote their albums. In early 2010, the 
music was aroused and attracted a large number of followers on 
the internet. At the end of 2010, he became the most sought-af-
ter celebrity by Google search engine in Malasya. At the same 
time, Malaysia is the country with the most successful promo-
tions. Thank You Allah album was awarded with 8 platinum re-
cords by Warner Music Malaysia for being the best selling album 
of 2010. In 2011, the album Thank You Allah was awarded with 
a double platinum record by Sony Music Indonesia in Indonesia.
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AFAD Hakkında

About AFAD

Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası 17 Ağustos 

1999 Marmara Depremi’dir.

Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet 

yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya 

koymuştur.

Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının 

yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun 

tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıştır.

Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil 

Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel 

Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a 

bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek 

bir çatı altında toplanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte 2018 yılında çıkarılan 4 numaralı 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. AFAD, ülke kaynaklarının çoğunu afet anı ve 

sonrasına harcayan “kriz yönetimi” anlayışı yerine; kaynaklarını afet öncesine 

odaklayan, yani hazırlık ve risklerin azaltılmasına öncelik veren “risk yönetimi” 

anlayışına öncelik vermiştir. 

AFAD, yeni bir afet yönetimi modelini uygulamaya almıştır. “Bütünleşik Afet 

Yönetimi Sistemi” olarak adlandırılan bu model, Hazırlık, Zarar Azaltma, 

Müdahale ve İyileştirme gibi afetin 4 temel aşamasını kapsamaktadır. 

AFAD kuruluşundan bu yana pek çok başarılı proje ve uygulamaya imza attı.

2012 yılında yürürlüğe giren Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP 2023) 

kapsamında şu ana kadar Kentsel Dönüşüm Yasası ve Doğal Afet Sigortaları 

Yasası yürürlüğe girdi ve afet risk azaltma çalışmalarına destek sunan Ulusal 

Deprem Araştırma Programı başlatıldı. UDSEP-2023, deprem kayıplarının en 

aza indirgenmesini hedefleyen stratejik yaklaşımlar ve eylem dizileri içeren örnek 

bir çalışmadır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile AFAD koordinasyonunda 

bakanlıklarımız, merkez ve yereldeki tüm kurum ve kuruluşlarımız, valiliklerimiz, 

yerel yönetimlerimiz ve STK’larımızla birlikte afetlerim “Sıfırıncı Dakika”sında, 

Türkiye’nin ortak gücü olarak harekete geçebileceğimiz bir yapı oluşturduk.

Sürdürülebilir bir kalkınma için şart olan afet risklerinin asgari düzeye 

indirgenmesi, insan unsuru ile doğrudan alakalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın 

Recep Tayyip Erdoğan’ın start verdiği Afete Hazır Türkiye kampanyası bu hedefe 

yönelik atılmış hayati bir adımdır. Afete Hazır Türkiye ile bugüne kadar 10 milyon 

vatandaşımız afetlere hazırlandı.

August 17, 1999 Marmara earthquake is the turning point in Turkey in the field 

of disaster management and coordination. This earthquake, which caused great 

casualties and extensive damage, has painfully demonstrated the necessity of 

reconsidering disaster management in our country.

The need to redefine the authorities and responsibilities of disaster, entails to col-

lect the authority and coordination in a single disaster and emergency situations.

Civil Defense General Directorate of the Ministry of Interior who served as related 

disasters in this direction, the Ministry of Public Works and Settlement General 

Directorate of Disaster Affairs and the Prime Ministry Emergency Management 

General Directorate of Turkey are closed. With the Law No. 5902 issued in 2009, 

the Prime Ministry’s Disaster and Emergency Management Authority was estab-

lished and the powers and responsibilities were gathered under a single roof. 

When Turkey’s executive system has shifted to presidential goverment system, 

Ministry of Interior Disaster and Emergency Management Authority established 

thorough fourth presidential decree issued in 2018. AFAD focuses on the disas-

ter “risk management” which prioritizes the preparation and reduction of risks 

instead of the “crisis management” mentality that spends most of the country’s 

resources in the moment of disaster and afterwards.

AFAD has implemented a new disaster management model. This model, called 

“Integrated Disaster Management System”, covers 4 basic stages of disaster 

such as Preparedness, Mitigation, Response and Improvement.

AFAD succeeded a lot of successful project and implementation from its estab-

lishment.

As part of The National Earthquake Strategy and Action Plan (UDSEP 2013) that 

came into force in 2012, Urban Transformation Law and Natural Disaster Insu-

rances Law came into force up to now and The National Earthquake Research 

Programme which supports the disaster risk reduction movements is started. 

UDSEP-2023, is a sample movement which includes strategic approaches that 

aims to minimise the earthquake losses and action rows. With Turkey Disaster 

Interference Plan (TAMP), our ministries that under the coordination of AFAD,  

our all institutions and organizations in the central and local, our governorships, 

our local administrations and at the “Zeroth Minute” of the disasters with our 

STK’s, we created a construction that we can move as Turkey’s common power.

Minimising the risks of the disasters got to a sustained development, is directly 



Afetlere dirençli bir Türkiye için bir yandan vatandaşlarımız eğitimlerle afetlere 

hazırlanırken, diğer yandan da kamu, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları ile 

işbirliği içinde sistematik bir yaklaşım geliştiriliyor. 

Yardım bekleyen değil, “yardımı beklenen” ülke

Türkiye, AFAD ile yardım yapılan ülke konumundan dünyanın her ülkesine yardım 

yapan ülke konumuna gelmiştir. Son dönemde; sel, kıtlık, kuraklık, yangın, 

iç karışıklık gibi nedenlerle yardıma ihtiyaç duyan 5 kıtadaki 52 ülkeye insani 

yardımda bulunduk. Arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Bu alanda dünyada 

en başarılı ve öncü ülkeler arasına girmiş bulunmaktayız.

Dünyada ilgiyle takip edilen, AFAD’ın özellikle afetlere hazırlık ve afetleri önleme 

alanındaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye, 6 Mayıs 2015’te Avrupa Sivil Koruma 

Mekanizması’nın bir parçası oldu.

En çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke: Türkiye

Suriye krizinde ilk günden beri uyguladığımız “Açık Kapı Politikası” ile 5,6 

milyonun yaklaşık 3’te 2’sini, 3,5 milyon Suriyeliyi, din, dil, ırk ayrımı yapmadan 

misafir ediyoruz. 

Bugün, dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi olan Türkiye’nin 

AFAD koordinasyonunda Suriyeli sığınmacılar için kurduğu 21 barınma merkezinde, 

bir şehirde bulunan tüm fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar karşılanıyor. AFAD 

barınma merkezlerinde, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçların de ötesinde; 

demokratik muhtarlık seçimleri yapılıyor, meslek edindirme kursları veriliyor, 

erken yaşta evlilik ile ilgili farkındalık kampanyaları yürütülüyor. 

En Cömert Ülke: Türkiye

Dünya’da her yıl yapılan insani yardımların haritasını çıkaran İngiltere merkezli 

Kalkınma İnisiyatifleri, Haziran 2017’de 17. Küresel İnsani Yardım Raporu’nu 

yayımladı.

Rapora göre, 2016 yılında en fazla uluslararası yardımda bulunan ülkeler 

sıralamasında Türkiye, $6 milyar tutarında insani yardım yaparak ABD’nin 

ardından ikinci oldu. Türkiye’nin 2015 yılında yaptığı insani yardım miktarı 3,2 

milyar ABD doları iken geçen yıl iki katına, yani 6 milyar ABD dolarına ulaştı.

Milli gelirine göre dünyada en çok yardım yapan ülke olan Türkiye’yi (%0,75), 

%0,18 ile BAE ve %0,15 ile Lüksemburg izledi. Rapora göre, 2015 yılında dünyada 

gerçekleşen insani yardım tutarı 25,7 milyar ABD doları iken, 2016 yılında 27,3 

milyar ABD dolara ulaştı.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği 6 milyar dolarlık insani yardım, geçen yıl dünyada 

yapılan yardımın 5’te 1’inden (%22’sini) fazlasını oluşturdu.

related to human factor. Turkey Is Ready To Disaster Campaign that our Presi-

dent Dear Recep Tayyip Erdoğan started is a vital step that is taken aimed at this 

goal. With Turkey Is Ready To Disaster Campaign, 10 million of our citizens had 

prepared to the disasters up to today.

For a Turkey that is resistant to disasters, while our citizens preparing to disasters 

with educations on one hand, public is developing a systematic approach concer-

tedly with non-governmental and private sector organizations on the other hand.

Not  the country waiting for aid, the country that everyone waiting aid from.

Turkey, has come from the position of the country is relieved by AFAD to the po-

sition of the country relieving the every country in the world. Lately; we supplied 

humanitarian aid to 52 country from 5 continent that needs help for the reasons 

such as flood, famine, drought, fire, internal disturbance. We attended to search 

and rescue operations. We are now entered among the most successful and pre-

cursor countries in the world.

Turkey which is curiously followed in the world, became a part of Europe Civil 

Protection Mechanism in 6 May 2015 especially with the successful movements 

in the field of preparations for disasters and pretending disasters, of AFAD. 

The country plays host for the most refugee: Turkey

With “ The Open Door Policy” which we have been implementing from the first 

day of Syria crisis, we are lodging about two out of three of 5,6 million, 3,5 million 

Syrian, without making language, religion, race segregation.

Today, At the 21 sheltering center that Turkey set up for Syrian refugees at Tur-

key’s ,which is playing host for the most refugee in the world, AFAD coordination, 

the all physical, social and psychological needs are supplied. At the AFAD shel-

tering centers, democratic mukhtar elections are made, vocational courses are 

given,  awareness raising campaigns about early marriage are run beyond the 

basic needs such as sheltering and health.

The Most Generous Country: Turkey

England based Development Initiatives which maps the humanitarian aid of the 

world every year, published The 17th Global Humanitarian Aid Report in June 2017.

According to the report, In the ranking of the countries provided international 

help in 2016, with providing $6 billion worth humanitarian aid Turkey came se-

cond after USA.  While the cost of  humanitarian aid Turkey provided in 2015 was 

3,2 billion dollars, last year it doubled, namely it reached up to 6 billion us dollars.

With 0,18% UAE and with 0,15% Luxemburg followed Turkey ,the country which 

provides the most help according to its national revenue (0,75%), According to 

the report; while the worth of humanitarian aid had taken place in the world in 

2015 was 25,7 billion us dollars, in 2016 it reached up to 27,3 billion us dollars.

The 6 billion dollars worth humanitarian aid which Turkey implemented, consti-

tuted over one fifth of (22%) the aid had made in the world last year.
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