
AFAD Gönüllüsü Olmak Ister Misiniz?

Başvuru Koşulları

AFAD Gönüllüsü olınaya isteklive E-Devlet şifresi olan herkes

gönüllü olabilir.

AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını

aksatmayacak zaman opsiyonlarına sah ip o lması gereklidir.

AFAD görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının

sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması

gereklidir.

Gönüllülük başvuruları E-Dcr,Ict üzerinden alınmaktadır

Lütfen E-Devlet sistemi üzerinden gönüllü olunuz!
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Yerel kuruluşlardaki sorumlu kuruluşlardaki uzman
kişilerin biraraya geldiği, bilımsel desteklerin her
aşamada sağlandığı bir süreç hedefl enmektedir.

plan ra5laklannln
Hazlrlanma§ı çALlşTAY l,AR

iRaP yerel düzeyde yol gösterici bir ilke olarak
sürdürülebilir kalkınmayı hedefleı

Afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri
en aza indirebilmek İçin afetler olmadan

_ 8erçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde
ltarif eden, ekonomik, sosyaI ve çevresel dirençliliği

hedefleyen, sorumluları ve sorumlulukları tanım-
layan, sürdürülebilir bir pland ır.

Afet ve acil durumlara yönelik olarak, yerelde
sorumluluk sahibi il AFAD müdürlüklerinin, illerinde-
kl afet risklerini dikkate alarak, afet öncesi süreçleri
barındıran'risk azaltma planı' oluşturma yöntem ve
tekn ikıeri belirler.

T.c. lçıştEnl BAKA ılĞt
Af ET vE Aclt DuRuM YÖı{ETİMİ BAşXAı{tıĞl

Üniversileıer Msh. Dumlupınsr BulV6İ l]o: 159
06800 Çankaya/ Ankala

T.lefon:0 (312) 258 23 23
Fakr: 0 (312) 258 2082

E_posta: basin.halklailisİiler@afad.Eov.tl
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lL AFET RisK AZALTMA PLAN|

"Risk azaltnıok için atılan her bir oclım
kozonÇtl r."

iı nrrr RisK AZAITMA putnlı
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G€RçEl(tEşTlRltEcEl( FAALlYE7tER
Planlama sürecinin sekretaryaslnl

ıil AFAD yürütür, plan hazırlama sürecini tasarlar,
ilgilİ kurum ve kuruluşlara yönelik bildirimlerde bu-
lunarak çalıştay ya da toplanhlar 8erçekleştirir.

ıÇalıştay çıktıları düzenlenerek plan taslağı oluşturu-
-lur ve gerekli koordinasyon sağlanarak onay süre-

cine geçilir.
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Uluslaıarası Çerçeve

^Sendaı 
Çerçevesi Yerel afet riskini azaltma stratejİlerine sahip

!ülke sayısını arthrmak
!Parıs Anlaşması |klim değişikliğine ve etkilerİne yöneIik küresel

mücadeıe

İYeni Kentsel Gündem Afet riskinin azalblması Ve yönetimi,
R dırenç ve müdahaıe esnekliğl

3sürdürülebilir Kalklnma l]edeflerü Hedef 11 sürdürülebiıir
R şehir ve Yaşam Aıanları, Hedef 13 ikllm Eylemi

Uluslararası bu gelişmeler doğrultusunda iRAP
hazırlanma ktadı r.

Tantmla AzaltI
ronet

lllerdeki rİskleri TAN|MLAMAYA ve AZALTMAYA

l yönelik hedef, strateii ve eylemleri belirleyen bir
PLANDlR.

8u planı uygulamaya koymak için YoL Ve
YÖNTEMLERi bir PRoGRAM çerçevesinde tanımlar.
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Amaç ve Hedef Belirleme

ıRAP
PAYDAŞLAR

iı Afet Risk Azaltma Planları, iI açaD Müdürlükleri
başta olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşların bölge
ve iİ müdürlükleri, belediyeler ve STK'lar ile işbirliği
ve katlını ı ile hazırIanacaktır

Planların uygulanabilirliğinin artırılması ko n usu nda
ilgili kurum ve kuruIuşların tümünün sOrece d3hil
olması önemlidir.
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İRAI},[, nırt oz oltmok için qhlon her bir odım kozgnçnr.
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