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               Hakkında:

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topoğrafik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı 
karşıya kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem.

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından 
sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta.

Doğal afetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar afet 
yönetiminin ve koordinasyonunun günümüz dünyasında ne kadar titizlikle ele alınması gerektiğinin bir 
kanıtı.

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.

 AFAD Hakkında



Bu doğrultuda afetlerle ilgili olarak görev yapan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân 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 Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 
Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

 AFAD Hakkında



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale 
edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin 
planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve 
kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, 
faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.

Başkanlığımız, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Afet ve Acil 
Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye 
kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, 
Ulaştırma ve Altyapı vb. ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Sadece ulusal çapta değil uluslararası anlamda da birçok başarılı operasyona imza atan Başkanlığımız, 
dünyanın en uzak coğrafyalarında dahi yaşanan afet ve acil durumlara kayıtsız kalmamış, kaliteli, profesyonel ve 
alanında uzman personeli, teknolojik ekipmanı ile Haiti’den Japonya’ya, Şili’den Myanmar’a kadar yardım elini 
uzatmış; Libya, Tunus, Mısır ve Suriye yaşanan toplumsal olaylarda dünyanın takdirini kazanan tahliye ve insani 
yardım operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bundan sonraki süreçte de gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta 
üzerine düşen görev ve sorumlulukları, sahip olduğu donanımlı personel ve geliştirdiği etkin politikalarla yerine 
getirmeye devam edecektir.



“Afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda 
sürdürülebilir kalkınmayı esas alan risk 

odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan 
uluslararası düzeyde model alınabilecek 

yönlendirici ve koordinatör bir kurum 
olmak.” 

Misyonumuz

Sloganımız

Afetlerin 
gerçekleşmesinin 

kaçınılmaz olduğu gerçeğinden 
hareketle, afet zararlarını ve etkilerini 

azaltmayı, önlemlerini almayı amaçlayan 
AFAD misyonunu;

“Afetlere dirençli toplum oluşturmak” 
şeklinde belirlemiştir.

Misyonumuz çerçevesinde 
AFAD’ın sloganı;

“Beklenmeyene hazırlıklıyız” olarak 
belirlenmiştir.

Vizyonumuz



 Gönüllülük  

Gönüllülük Hakkında;

Gönüllülük Nedir?

Gönüllülük; bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, 
ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplumun yararına 
olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir 
toplumsal girişime destek olmasıdır.

Gönüllülük farklı tanımlansa da çoğu tanımda gönüllü katılımın öne çıkan başlıca dört özelliği: 

1. Zorunlu olmaması; 
2. Bedel karşılığı olmaması; 
3. Kurumsal yapı içinde gerçekleşmesi ve 
4.Kamu yararı amacıyla kamuya yönelmiş olmasıdır. 

 Bununla birlikte kurumsal yapı içinde gerçekleşmeyen informel gönüllülük de bu kapsamda 
değerlendirilmektedir.



Neden Gönüllü Olunur?

Kişi Odaklı Nedenler

• Başkalarına yardım ederek kendini iyi 
hissetmek

• Bilgi, beceri ve deneyimleri paylaşmak

• Sosyal bir çevre ve konum edinmek

• Aidiyet duygusunu yaşamak

• Yeni arkadaşlar edinmek

• Bir ekibin parçası olmak

• İyi vakit geçirmek

• Tanınmak

• Deneyim kazanmak

• Niteliklerini geliştirmek

• Başarı duygusunu yaşamak

• İletişim becerisini geliştirmek

• İş deneyimi edinmek

• Akademik kariyerini güçlendirmek

Toplum Odaklı Nedenler

• Kamu yararı faaliyetlere katkıda 
bulunmak

• Toplumsal bir soruna çözüm bulmak

• İnandığı ve güvendiği bir çalışmayı 
veya kuruluşu desteklemek

• İnsan kaynağı ihtiyacına katkı vermek

• Toplumun problemleri hakkında bilgi 
sahibi olmak

• Vatandaşlık görevini yerine getirmek

• İçinde bulunduğu kültürü 
öğrenebilmek

• Kamu yararının gözetildiği faaliyetlere 
katkıda bulunmak

• Toplumsal kalkınmaya katkıda 
bulunmak

• Güven duyduğu bir kurum veya 
kuruluşun çalışmalarına katkıda 
bulunmak



3. AFAD Gönüllülük Sistemi Hakkında;

AFAD Gönüllüsü Kimdir? 

    Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını 
gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, 
zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve 
sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

AFAD Gönüllülerine Neden İhtiyaç Duyuyoruz? 

• AFAD Gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği 
maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek.  

• İnsan hayatında fark yaratmak için becerilerini kullanmaya daima hazır, yakınlarda eğitimli ve 
organize AFAD Gönüllüleri oluşturmak.

AFAD Gönüllülük Sistemi İle Neleri Hedefliyoruz? 

 
•    Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı 
yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışacak AFAD Gönüllülük Sistemini kurmak. 

• AFAD Gönüllülerinin yetkinliklerinin faaliyetler, eğitimler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak. 

 AFAD ve Gönüllülerinin katkılarıyla afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve 
toplumu daha dirençli hale getirmek. 

• Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak. 

•  Toplumda gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

 Gönüllülük Sistemi



AFAD Gönüllülük Koşulları Nelerdir?

• AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 18 yaş ve üzeri herkes gönüllü olabilir.

• AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına 
sahip olması gereklidir.

• AFAD Gönüllüsü adaylarının, sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması 
gereklidir.

Destek AFAD Gönüllülüğünün ve Uzman AFAD Gönüllülüğünün, gönüllülük alanına özgü kriterleri 
bulunmakta olup, söz konusu kriterleri sağlayabilen AFAD Gönüllüleri Destek AFAD Gönüllüsü veya Uzman 
AFAD Gönüllüsü olabilecektir.

Gönüllülük Başvurusu Nasıl Yapılır? 

AFAD Gönüllülük başvurusu, 
https://turkiye.gov.tr adresi üzerinden alınır.
AFAD Gönüllülük Sistemi faaliyetleri, 
https://gonullu.afad.gov.tr adresinden yürütülür. 
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AFAD Gönüllülerinin Görevlendirilmesi

  Gönüllülerin görevlendirilmesinde iki yol izlenir:

• Gönüllü olmak isteyen kişiler, kendi tercihlerine göre görev alabilirler.

• İhtiyaç duyulan alanlara uygun gönüllü belirlenerek, gönüllünün onayı da alınarak 
görevlendirilebilir.

AFAD Gönüllüsü Olarak Neler Yapabilirsiniz? 

                      Eğitimlere Katılım: 

AFAD Gönüllüsü, AFAD Gönüllülüğü ile ilgili Başkanlık tarafından sağlanan uzaktan eğitimlere 
ve kendi tercih etmiş olduğu alana göre Başkanlıkça planlanan uzaktan, yüz yüze ve saha eğitimlerine, 
eğitim kontenjanları da dikkate alınarak katılım sağlayabilir. Ayrıca, eğitici eğitimlerine de katılım 
sağlayarak, başarılı olması durumunda gönüllü eğitmenlik de yapabilir.

          Tatbikatlara Katılım:

AFAD Gönüllüsü, Başkanlıkça veya İl Müdürlüklerince 
düzenlenen Yerel-Bölgesel-Ulusal-Uluslararası tatbikatlara, Başkanlıkça/İl 
Müdürlüklerince planlanan şekilde katılım sağlayabilir. Gönüllü katıldığı 
ve başarılı olduğu her tatbikattan sonra, seviyesine uygun tatbikatlara 
katılmaya hak kazanabilir. 



W

 Görevlere Katılım:

AFAD Gönüllüsü, Başkanlıkça veya İl Müdürlüklerince ihtiyaç duyulması halinde, Başkanlığın/ İl 
Müdürlüklerinin görev alanına giren konularda görevlere katılım sağlayabilir. 

 Sosyal Faaliyetlere Katılım:

 AFAD Gönüllüsü, Başkanlıkça/İl Müdürlüklerince düzenlenen sosyal faaliyetlere katılım sağlayabilir.

 

 AFAD Gönüllülük Sistemi Çalışmalarına Katılım:

AFAD Gönüllüsü, Afet Yönetimi çalışmaları kapsamında koordine edilecek AFAD gönüllülük 
sisteminin Başkanlıkta ve yerelde kurulumu, geliştirilmesi, takibi ve sürdürülmesine yönelik çalışmalara 
katkı sağlayabilir/çalışmaları yürütülebilir.

 Teknik Destek Çalışmalarına Katılım:

AFAD Gönüllüsü, Afet Yönetim Sistemi içerisinde ihtiyaç duyulacak her türlü araç gereçlerin, 
bilgisayar program yazılımının hazırlanmasında, kullanılmasında, bakım, onarım ve tamirinde; ofis, araç 
ve gereçlerinin bakım-onarım ve tamiratında, afet haberleşme sisteminin kullanılması, geliştirilmesi, 
haberleşme araçlarının bakım – onarımı vb. konularında katkı sağlayabilir. 
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AFAD Gönüllüsü Gönüllülük Seviyeleri Nelerdir? 

Temel AFAD Gönüllüsü 

AFAD Gönüllüsünün kim olduğu ve AFAD Gönüllüsüne neden ihtiyaç duyulduğunun 
farkındalığına sahip, afetlerle ilgili temel kavramları bilen, afet öncesi/sırası/sonrasındaki 
doğru davranış şekillerini bilen, yangın, tahliye ve ilkyardım konularında önbilgi sahibi 
olarak farkındalık kazanmış, AFAD Gönüllülük Sistemi uzaktan eğitimleri tamamlamış, AFAD 
gönüllülüğü faaliyetlerine/görevlerine katılım sağlamış, üst yaş sınırı olmayan gönüllülerdir. 

 Destek AFAD Gönüllüsü

Arama ve Kurtarma, Sosyal Yardım, Yangın, İlkyardım gibi konularda, Afet ve acil 
durum hallerinde profesyonel ekiplere destek olabilecek bilgi ve beceriye sahip olan 
gönüllülerdir. AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve Destek olmak istediği alanla ilgili 
eğitimlerini tamamlayan/ geçerli bir eğitimi olduğunu belgeleyebilen gönüllüler, Destek 
AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir. 

Uzman AFAD Gönüllüsü

Afet ve acil durum hallerinde; Kentsel arama ve kurtarma, doğada arama ve 
kurtarma, Akarsu ve selde arama kurtarma, eğitim, çeviri, sağlık hizmetleri, basın ve halkla 
ilişkiler vb. konularında AFAD ekipleri ile koordineli çalışarak, müdahale faaliyetlerini 
yürütme becerisine sahip gönüllülerdir. Destek AFAD Gönüllüsü kriterlerini sağlayan ve 
Uzman olmak istediği alanla ilgili eğitimlerini tamamlayan/ geçerli bir eğitimi olduğunu 
belgeleyebilen gönüllüler, Uzman AFAD Gönüllüsü olmaya hak kazanabilecektir.
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