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afet yönetiminde yaparak öğren-
me, bilgi ve becerilerin kazan-
dırılmasında oldukça etkili bir 

yöntemdir. Afet eğitimlerine ve tatbikat-
lara halkın etkin katılımıyla, toplumların 
afetlerle ve beklenmeyen durumlarla 
baş edebilme kapasitesi artırılır, sosyal ve 
ekonomik kayıplar azaltılır ve afetlerden 
sonra iyileşme hızlandırılır.

Tatbikatlar, gerçek durumlarda uygulana-
bilecek olan bilgi, becerileri ve teknikle-
rin en gerçekçi biçimde uygulanmasına 
olanak tanıyan faaliyetlerdir. Tatbikatların 
amacı, kurumların var olan acil durum 
ve afet planlarını ve prosedürlerini test 
etmek, sorumlu personelin karar verme 
kapasitesini değerlendirmek ve artırmak, 
afet planlarında yer alan kurum ve kuru-
luşlar arasındaki koordinasyonu geliştir-
mek ve personelin hizmet içi eğitiminin 
gerçekleştirilmesini sağlamaktır.Tatbikat-
ların kurum personellerinin baskı ve stres 
altında ellerindeki kaynakları kullanma-
ları ile doğru karar vermelerine yönelik 
kapasite geliştirici etkileri bulunmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun ka-
muoyuna ilan ettiği üzere, 2021 yılı “Tür-
kiye Afet Eğitim Yılı” olarak ilan edilmiş 
olup afet farkındalık eğitimlerinde hedef 
kitlemiz toplumun tüm kesimlerini kapsa-
maktadır. İlgili kurumlar ile yapılan görüş-
meler ve protokoller neticesinde, önceki 

yıllarda yapılan eğitimler doğrultusunda, 
merkez ve taşra birimlerinin öneri ve ih-
tiyaçları dikkate alınarak ilk defa 2021 
yılında uygulamaya geçirilen “Afet Eğitim 
Planı”, 18.07.2019 tarihinde kabul edilen 
11. Kalkınma Planı ve 2019-2023 yıllarını 
kapsayan AFAD Başkanlığı Stratejik Planı 
çerçevesinde hayata geçirilmiştir.

2021 yılı Afet Eğitim Yılı kapsamında, 
2021 yılı Ocak ayından bugüne kadar;

• 81 İl Valimize ve 1.283 Mülki İdare 
Amirimize yönelik Afet Yönetimi Eği-
timi verilmiştir.

• 56.667.561 vatandaşımıza Afet Far-
kındalık Eğitimi, 18.169 personele 
Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi veril-
miştir.

• 153.467 kişiye KBRN Farkındalık ve 
Şüpheli Posta Eğitimi verilmiştir.

• Sosyal medyada afet konulu eğitim 
içerikli videoların görüntülenme sayı-
sı 16.400.997’dir.

• Mobil Simülasyon TIR’larımızda Sa-
karya, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mer-
sin, Tekirdağ, Yalova, İzmir, Bursa, 
Gaziantep, Muğla, Bolu, Kahraman-
maraş, Kütahya, Adıyaman, Afyonka-
rahisar, Ankara, Kayseri, Şırnak, Siirt, 
Muş, Diyarbakır, Düzce, Çanakkale, 
Manisa, Eskişehir, Bilecik, Denizli, 
Konya, Karaman, Elazığ, Bingöl, Tun-
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celi, Kars, Ağrı, Van, Hakkari ve 
Bitlis illerimizde 283.541 kişiye 
Afet Farkındalık Eğitimi verilmiş-
tir.

• 47.686 muhtar ve 150.371 aza-
ya eğitim verilmiştir.

• 25.455 çarşı ve mahalle bekçisi-
ne, 31.594 güvenlik korucusu ve 
gönüllü güvenlik korucusuna ve 
191.154 özel güvenlik görevlisi-
ne Afet Farkındalık Eğitimi veril-
miştir.

• 9.459 dernekten 358.004 der-
nek üyesine eğitim verilmiştir.

• Camilerde cami cemaatine Afet 
Farkındalık Eğitimleri verilmek-
te olup, 6.660.731 kişiye ulaşıl-
mıştır.

• Jandarma, Emniyet, Sahil Gü-
venlik, Milli Eğitim ve İtfaiye per-
soneli ile AFAD Gönüllüleri ve si-
vil toplum kuruluşları üyelerine 
yönelik Çadır Kurma Eğitimi ve-
rilmekte olup 100.657 kişiye söz 
konusu eğitim verilmiştir.

• İllerimizde kent meydanlarında 
Afet Eğitim Çadırları Haziran 
2021 itibariyle kurulmaya baş-
lanmış olup 2.514.737 vatanda-
şımıza ulaşılmıştır.

• 200.000 adet Afet ve Acil Du-
rum Çantası, 12.785.000 adet 
Afiş ve Broşür, 650.000 adet 
çocuklar için Afet Farkındalık El 
Kitabı, 15.000 adet Afet Oyu-
nu, 350.000 boyama kitabı ve 
73.000 yap-boz oyunu İllerimize 
dağıtılmıştır.

• TOBB ile imzalanan iş birliği pro-
tokolü kapsamında 81 İl ve 160 
İlçedeki Oda ve Borsaya kayıtlı 
1.5 Milyon iş yerine dağıtılmak 
üzere iş yerleri için afet farkın-
dalık afişleri yaptırılmıştır.

• Bursa İlimizde 22-26 Mart 2021 
tarihleri arasında, Sakarya İli-
mizde 5-10 Temmuz tarihleri 
arasında yapılan eğitim sefer-
berliklerinde; İl ve ilçelerde ya-
pılan etkinliklerde Afet Eğitim 
Çadırları kurulmuş, 91.300 ki-
şiye Afet Farkındalık Eğitimleri 
verilmiş, 20.000 broşür, 5.000 
afiş ve 500 Afet ve Acil Durum 
Çantası dağıtılmıştır.

İş Birliği Protokolleri:

• 8 Şubat 2021 tarihinde Türkiye 
Belediyeler Birliği ile iş birliği 
protokolü imzalanmıştır. İmza-
lanan protokol sonucu TBB ile iş 
birliği içerisinde AFAD İl Müdür-
lükleri aracılığıyla da 259.973, 
TBB uzaktan eğitim altyapısı kul-
lanılarak 261.208 kişiye olmak 
üzere, toplamda 521.181 kişiye 
Afet Farkındalık Eğitimi verilmiş-
tir.

• 18 Şubat 2021 tarihinde 13 
Bakanlık ile Afet Farkındalık 
Eğitimleri İş Birliği Protokolle-
ri imzalanmıştır. Bu kapsamda 
2.674.926 kişiye Afet Farkında-
lık Eğitimi verilmiştir.

• 11 Mart 2021 tarihinde TESK, 
MEMUR-SEN, KAMU-SEN ve 
TÜRK-İŞ, 12 Mart 2021 tarihin-
de HAK-İŞ, 25 Mart 2021 tari-
hinde TOBB, TZOB ve TİSK, 1 ni-
san 2021 tarihinde ise KESK ile 
protokol imzalanmıştır.

• 22 nisan 2021 tarihinde DİSK 
ve 14 Spor Federasyonumuz 
(Futbol, Atletizm, Boks, Dağcılık, 
Hentbol, Judo, Kayak, Kick Boks, 
Modern Pentatlon, Satranç, Su 
Altı Sporları, Tenis, Voleybol ve 
Yüzme) 21 Ekim 2021 tarihinde 
PTT A.Ş. ile AFAD Başkanlığımız 
arasında Afet Farkındalık İş Birli-
ği Protokolü imzalanmıştır.

• Protokol kapsamında sendika, 
oda, konfederasyon ve fede-
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rasyonların sosyal medya he-
saplarından yapılan afet far-
kındalık kamu spotu, eğitim 
videosu, afiş ve broşür payla-
şımları ile 1.300.816 kişiye ula-
şılmış, 225.044 kişiye (Muhtar-
lar Konfederasyonu hariç) Afet 
Farkındalık Eğitimi verilmiştir.

• 24 Haziran 2021 tarihinde de 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) ile imzalanan 
iş birliği protokolü kapsamında, 
OSBÜK kurumsal web sitesinde 
bir alan açılarak dijital eğitim 
materyalleri yüklenmiştir. İllerde 
AFAD il Müdürlükleri aracılığıyla 
40.621 iş yeri, fabrika ve işlet-
meden 639.498 kişiye farkında-
lık eğitimi verilmiştir.

• Polis Arama ve Kurtarma (PaK) 
ekiplerine yönelik 2020 yılında 
1.100 kişiye verilen Polis Kentsel 
Arama ve Kurtarma Eğitimleri 
2021 yılında da devam etmekte 
olup, Ankara’da 74, İstanbul’da 

210, Konya’da 84, Trabzon’da 
82, Antalya’da 76 olmak üzere 
2021 yılında 526 emniyet men-
subuna eğitim verilmiştir.

• Ceza ve Tevkif Evleri Genel Mü-
dürlüğü ile afet ve acil durum 
faaliyetlerine ilişkin yapılan iş 
birliği protokolü çerçevesinde, 
Cezaevi Arama Kurtarma Ti-
mi’ne (CEKUT) eğitim planlan-
mış olup bu kapsamda Ankara, 
İzmir ve İstanbul illerinde 83 
kişiden oluşan 4 ekibe Kentsel 
Arama ve Kurtarma Eğitimi ve-
rilmiştir. 2021 yılı içerisinde (21 
kişiden oluşan 9 ekip) toplam 
189 personele eğitim verilmesi 
planlanmıştır.

• Trabzon Büyükşehir Belediye-
sinden 28, Erzurum Büyükşe-
hir Belediyesinden 50 Hatay 
Büyükşehir Belediyesinden 34, 
Afyonkarahisar Bolvadin Be-
lediyesinden 30, Bolu Gerede 
Belediyesinden 15, Diyarbakır 

Büyükşehir Belediyesinden 117 
personele olmak üzere toplam 
274 kişiye Kentsel Arama ve 
Kurtarma Eğitimi verilmiştir.

• Ankara Kahramankazan Beledi-
yesinden 183, Ankara Mamak 
Belediyesinden 391, Ankara 
Büyükşehir Belediyesinden 259, 
Ankara Büyükşehir Belediye-
si Arama Kurtarma Ekibinden 
496, Karabük Belediyesinden 
155, İstanbul Avcılar Belediyesi 
Arama Kurtarma Ekibinden 171, 
Ardahan Belediyesinden 30, 
Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si Baski Genel Müdürlüğünden 
29, Bolu Gerede Belediyesin-
den 15, Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesinden 20, Kahraman-
maraş Büyükşehir Belediyesi ve 
İlçe Belediyelerinden 934, Kars 
Belediyesinden 52, Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi ve İlçe Bele-
diyelerinden 1.500, Adana Yüre-
ğir Belediyesinden 21, Erzurum 
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Büyükşehir Belediyesinden 142 
personele olmak üzere toplam 
4.398 kişiye Hafif Arama Kur-
tarma Eğitimi verilmiştir.

• Afet Eğitim Yılı kapsamında 81 
ilin tamamında toplam 183 üni-
versite ile afet eğitimi iş birliği 
protokolleri imzalandı. Bu doğ-
rultuda Akademisyen, idari per-
sonel ve öğrencilerden oluşan 
2.072.609 kişiye eğitim verilmiş-
tir.

• Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye 
İzcilik Federasyonu, Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Muh-
tarlar Konfederasyonu, BOTAŞ, 
Türk Eczacıları Birliği, ASELSAN, 
HAVELSAN, HALKBANK ile Afet 
Farkındalık Eğitimi İş birliği pro-
tokolü imzalanmıştır.

Yürütülen Diğer Faaliyetler:

• Cumhurbaşkanlığı İnsan Kay-
nakları Ofisi uzaktan eğitim sis-
temine Afet Farkındalık Eğitimi 
içeriği yüklenerek 08.06.2021 
tarihinden itibaren tüm kamu 
kurumlarının erişimine açılmış-
tır. Bugüne kadar Cumhurbaş-
kanlığı, Bağımsız/Düzenleyici 
Denetleyici Kurum Ve Kuruluş-
lar, Yerel Yönetim Kuruluşları ve 
16 Bakanlıktan 514.136 perso-
nel eğitimi tamamlamıştır.

• Ulusal ve yerel radyo ve televiz-
yon kanallarında afet farkındalı-
ğına ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

• Konya Bilim Merkezinde Afet 
Farkındalık Alanı ziyarete açıl-
mış ve planetaryum merke-
zi için 3 boyutlu animasyon 
filmi hazırlanmıştır; merkezi 
Ocak 2021’den bugüne kadar 
217.809 kişi ziyaret etmiştir.

• Türkiye Sağırlar Milli Federas-
yonu ile yürütülen proje kapsa-
mında Afet Farkındalık Eğitimi 
videosu işaret dili ve altyazı ile 
hazırlanarak hazirol.gov.tr web 
sitesinde erişime açılmıştır.

• İş yerlerinde afet farkındalık 
eğitimlerinde kullanılmak üzere 
eğitim sunumları ve animasyon 
filmi ile farkındalık arttırmaya 
yönelik afişler hazırlanarak ha-
zirol.gov.tr adresinde yayınlan-
mıştır.

• 2021 Afet Eğitim Yılı çalışmaları-
nın izleme ve değerlendirmesini 
yapmak üzere; AFAD Başkanı, Kı-
zılay Genel Başkanı, Milli Eğitim 
Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürü ve 4 akademisyenden 
oluşan Afet Eğitimi Danışma 
Kurulu oluşturulmuş 2 toplantı 
yapılmıştır.

• Bakanlığımız internet sitesi baş-
ta olmak üzere, afad.gov.tr ve 
hazirol.gov.tr adresinde eğitim 
içerikli videolar, deprem sonrası 
ilk 6 saati anlatan kamu spotla-
rı, animasyon filmleri (birey ve 
ailelere yönelik afet farkındalığı 
animasyonu ve iş yerlerine yö-
nelik farkındalık animasyonu), 
afiş ve broşürler farklı dil seçe-
nekleri (İngilizce ve Arapça) ile 
hazırlanarak yüklenmiş olup 
kullanıcıların istifadesine sunul-
muştur.

Verilen bu eğitimlerin ölçme ve 
değerlendirmelerini yapmak üzere 
AFAD Başkanlığımızca 2021 yılı so-
nunda bir araştırma yapılmış olup 

bu araştırmanın sonuçlarına göre; 
Katılımcıların %92,0’si afetlere kar-
şı hazırlıklı yaşamak konusunun 
önemli olduğunu belirtmişlerdir. 
Daha önce “afet bilinci” ya da “afet-
lere hazırlık” konusunda bir eğitim 
aldığını belirten katılımcıların oranı 
%71,7’dir. Ortaya çıkan bu sonuçlar 
verilen eğitimlerin toplum tarafın-
dan olumlu bir etkisi bulunduğunu 
göstermektedir.

2022 yılında da İçişleri Bakanımız 
Sayın Süleyman SOYLU’ nun ka-
muoyuna ilan ettiği “Afet Tatbikat 
Yılında” çalışmalarımız; “eğitim al 
tatbikat et, sevenlerini mutlu et” 
yaklaşımı ile hız kesmeden devam 
edecektir. Bu anlayışla, 2022 yılın-
da Afete hazırlık yılı ve afet eğitim 
yılı kapsamında öğrenilen bilgilerin 
kalıcılığını sağlamak ve davranış de-
ğişikliğine dönüştürmek amacı ile 
teorik bilgilerin, uygulamalı eğitim-
lerle pekiştirilmesi hedeflenmekte 
olup bu kapsamda 2022 yılında 9 
ana başlık, 42 alt başlık ve 73 faali-
yet belirlenmiştir.

2022 yılında İçişleri Bakanımızca 
ilan edilen “Afet Tatbikat Yılında” 
Afete Hazırlık Yılı ve Afet Eğitim Yılı 
kapsamında öğrenilen bilgilerin ka-
lıcılığını sağlamak amacı ile teorik 
bilgilerin, uygulamalı eğitimlerle 
pekiştirilmesi hedeflenmektedir.
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2022 Afet tatbikat yılında 5 Temel 
amaç, 32 hedef ve 54.302 tatbikat 
planlanmıştır.

Tatbikat yılında; tüm okullarda, tüm 
üniversitelerde ve yurtlarda, kamu 
kurumlarında, hava limanlarında, 
hastanelerde, ceza ve tevkif evle-
rinde, organize sanayi bölgelerinde 
tatbikatlar yapılacaktır.

Ayrıca 81 İl Düzeyi TAMP tatbika-
tı,15 bölgesel düzey TAMP tatbika-
tı, 1 ulusal düzey TAMP tatbikatı,1 
uluslararası düzey arama ve kurtar-
ma tatbikatı yapılması planlanmak-
tadır. 2022 yılında İstanbul’da geniş 
katılımlı Valilerimizin de görev ala-
cağı tatbikat düzenlenecektir.

Afet ve acil durum tatbikatlarının 
gerçek bir afet anında insanların 
paniğe kapılmadan doğru hareket 
etme şansını 2 kat arttırdığı bilimsel 
olarak ispatlanmıştır. Bu nedenle, 
okullarda yılda en az 1 kez deprem, 
yangın, arama-kurtarma, tahliye, gaz 

kaçağı, ilkyardım vb. konularında tat-
bikatlar yapılması planlanmıştır.

2022 Yılı 1-7 Mart Deprem Haftası 
etkinlikleri kapsamında;

• Ülke genelinde şehir meydanları 
ve alışveriş merkezlerinde dep-
rem ve diğer afet türlerine ilişkin 
fotoğraf, broşür ve malzemele-
rin bulunduğu sergiler açılmıştır

• 5-6 Mart 2022 tarihlerinde tüm 
illerde apartman ve sitelerde 
yangın, tahliye ve toplanma ala-
nı tatbikatları yapılmıştır.

• 1-7 Mart Deprem Haftası içeri-
sinde programlanan illerde ye-
rel düzey TAMP tatbikatı düzen-
lenmiştir.

• Ülkemiz genelinde tüm okul-
larımızda 4 Mart 2022 Cuma 
günü saat 11:30›da, 81 ilimizde 
Valiliklerimiz koordinasyonun-
da eş zamanlı "Deprem Anı ve 
Tahliye Tatbikatı" yapılmıştır.

Okullarımızda yapılan tatbikatlarda, 
arama ve kurtarma alanında akre-
dite olmuş sivil toplum kuruluşları 
başta olmak üzere illerimizde bu-
lunan ve afet alanında faaliyet gös-
teren kamu kurum ve kuruluşları 
personeli, diğer sivil toplum kuru-
luşu üyeleri ve AFAD Gönüllüleri 81 
İlimizde eş zamanlı olarak tatbikat-
larda görev almışlardır.

Ayrıca 2022 Afet Tatbikatları Yılın-
da, Bakanlığımız ile Milli Eğitim Ba-
kanlığı (MEB) arasında yürütülmesi 
planlanan çalışmalar kapsamında 
protokol imzalanmıştır. Bu protokol 
ile 2022 Afet Tatbikatları Yılı kap-
samında düzenlenmesi planlanan 
tatbikatlar ve eğitimler iş birliği 
içerisinde gerçekleştirilebilecektir. 
Afet Tatbikatları Yılında, 15.820.000 
ilköğretim ve ortaöğretim öğrenci-
si ile 1.455.000 MEB öğretmenine 
yönelik “Afet Farkındalığı Eğitimi” 
yapılması planlanmıştır.


