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KISACA
PROJEMİZ...

BRIEFLY ON OUR
PROJECT...

Kısaca Team-Up olarak adlandırılan projemizin
amacı; T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı AFAD’ın, afete dirençli
bir toplum yaratma misyonu çerçevesinde,
kapasitesini geliştirmesini ve afet yönetim
sistemini güçlendirmesini desteklemektir.

Our Project, shortly named Team –Up aim
is to assist Ministry of Interior Disaster and
Emergency Management Authority AFAD’s
“building a resilient society” mission in
building the capacity and strengthening of its
disaster management system.

Türkiye Cumhuriyeti için Projenin beklenen
sonuçları:
1. AFAD’ın (merkezi ve yerel düzeyde) ve diğer
ilgili kurumların doğa ve insan kaynaklı afet ve
acil durum yönetimi konularındaki kurumsal
kapasitelerinin geliştirilmesi,
>> Haberin devamı sayfa 2’de.

The results of this Project for the Republic of
Turkey are:
1. Strengthened institutional capacity of
AFAD, at the central and local level and
other relevant authorities on natural
and man-made disaster and emergency
management issues,
>> Continues on page 2.
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KISACA
PROJEMİZ...

BRIEFLY ON OUR
PROJECT...

>> 1. sayfadaki haberin devamı.

>> Continues from page 1.

2. Türkiye’deki afet ve acil durum yönetim sisteminin
iyileştirilmesi,
3. Türkiye’de bulunan ilgili kamu kurumları, özel kuruluşlar ve
sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi
ve koordinasyonunun geliştirilmesi,
4. Afet yönetimi ve acil durum hakkındaki kurumsal
farkındalığın özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerini de
kapsayacak biçimde artırılmasıdır.

2. Improved disaster and emergency management system;
3. Increased coordination and enhanced cooperation with
relevant public and private institutions and organisations;
4. Increased institutional awareness on disaster management
and emergency issues including private institutions and
organisations.

Avrupa Birliği’ne katılım öncesi bir ülkenin kurumu olarak
AFAD’ın politika ve çalışma yöntemlerini Avrupa Birliği’ne ve
özellikle de Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasına uyumlu hale
getirebilmesi de bu proje aracılığıyla desteklenecektir.

Being a EU pre-accession country’s institution, AFAD will be
supported through this Project to align its policy and working
methods to the European Union and more specific the
European Civil Protection Mechanism.

AB SİVİL KORUMA MEKANİZMASI ve PROJE TANITIM
TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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AB Sivil Koruma Mekanizması ve Proje Tanıtım Toplantısı 14
Şubat 2018’de Ankara AFAD Başkanlığı Konferans Salonu’nda
gerçekleştirildi. Toplantıya, AFAD Başkanlığı ve il müdürlükleri
personeli başta olmak üzere, çok sayıda büyükelçilik ve
AB Delegasyonu temsilcisi ile ilgili kamu kurum ve kuruluş
personeli katıldı. Etkinliğin açılış konuşmaları bölümünde
proje konsorsiyum lideri NIRAS firması adına söz alan Adam
IWASZKO, ilk AB projelerinde AFAD ile birlikte çalışmanın
büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek bu proje ile AFAD’ın
hedeflerine ulaşmasına destek olmak için konusunda en
deneyimli uzmanları seçtiklerini ifade etti.

desteği vereceğini belirten Pariat, Türkiye’nin Nisan 2016’dan
beri UCPM (Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması) üyesi
olduğunu ifade etti. Mesajında ayrıca UCPM üyesi olmanın
sağlayacağı olanaklara da değinen Monique PARIAT, AFAD’ın
alanında çok fazla çaba ve deneyime sahip olduğunu ve bu
iş birliğinin hem Türkiye hem de AB için faydalı olacağını da
sözlerine ekledi.

Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel
Müdürü Monique PARIAT, şahsen katılamadığı etkinliğe video
mesajı göndererek etkinliği düzenleyen AB Komisyonu ve proje
ortaklarına teşekkür etti. Pariat mesajında; Avrupa Birliği’nin,
olası afetler için hazırlık yapmayı, afetlerin etkilerini azaltmayı
ve afetlere birlikte müdahale etmeyi taahhüt ettiğini ifade
ederek AB Sivil Savunma Mekanizmasının kilit unsurunun
dayanışma olduğunu vurguladı. Üye ülkelerden birinde yaşanan
bir afette diğer üye ülkelerin yardıma hazır olacağını ve gereken

‘’Afetler sınır tanımadığı gibi dayanışma
da sınır tanımamalıdır’’

Ayrıca,AB komisyonunun Türkiye’yi UCPM’e daha fazla kapasite
ile katılım için ve mevcut olan tüm araçlarla mekanizmaya daha
da yakınlaşması için desteklediğini ifade etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian
BERGER konuşmasına, Başbakanlık ve Türk hükümetinin
diğer kurumlarıyla yakın ilişki içinde çalışan AFAD Başkanını
selamlayarak başladı. Berger konuşmasında felaketlerin sınır
tanımadığı gibi dayanışmanın da sınır tanımaması gerektiğini
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vurgulayarak düzenlenen etkinliğin bu konulardaki iş birliğinin
geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

‘’AFAD Teknik Bir Kurumdan İnsani
Yardım Kuruluşuna Evrilmiştir.’’

Berger ‘’Her şeyden önce felaketler karşısında iş birliği yapmak
için hazırlıklı olmalıyız. Dünyanın herhangi bir yerindeki felaket
anında gereken tüm kaynak ve prosedürleri mümkün olan en
hızlı biçimde harekete geçirmeliyiz. AB ve Türkiye’nin tecrübesi
var, dünyanın herhangi bir yerinde olabilecek afetlerle nasıl
daha iyi başa çıkacağımızı biliyoruz ‘’diye konuştu.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet GÜLLÜOĞLU açılış konuşmasında,
dünyada hem afetlerin hem de krizlerin artarak devam ettiğini
ifade ederek 2009 yılında teknik bir kurum olarak faaliyetlerine
başlayan AFAD’ın teknik bir kuruluştan, insani yardım
kuruluşuna doğru evrilip geliştiğini vurguladı.

Büyükelçi ayrıca, AB’nin Türkiye’ye önceki dönemlerde
meydana gelen afetler sırasında yaptığı yardımları hatırlatarak
1999 depreminde, 2006 sel felaketinde ve 2011’de Van’da
meydana gelen deprem sonrasında, bu felaketlerden etkilenen
insanlara yardım etmek için seferber olunduğunu anlattı.
Yardımlar konusunda bir adım daha ileri gitmeye çalıştıklarını
belirten Büyükelçi Berger, üye ve diğer devletlerin yanısıra
3.ülkelerin kaynaklarının toplandığı bir yapı üzerinde
çalıştıklarını ifade etti.
Etkinliğin odak konularının; AB ve Türkiye’deki mevcut
kaynaklar konusunda farkındalık yaratmak ve mekanizmanın
ihtiyaçları ve birlikte neyin başarılabileceği ve birbirimizden
neler öğrenilebileceği olduğunu belirten Berger, genel müdürlük
seviyesindeki toplantılarla bir araya gelmenin gerekliliğinin de
altını çizdi.
Avrupa Birliği’nin afet ve doğal felaketlere müdahalede en
büyük insani yardım sağlayıcı olduğunu ifade eden Berger,
AB’nin, insani yardımlar için 2.1 milyon Euro ve farkındalık ve
hazırlık faaliyetleri içinse 360 milyon Euro harcadığını anlattı.

İhtiyaç belirleme analizi aktivitesi
Needs assesment analysis activities

AFAD’ın özellikle 2011 yılında başlayan Suriye krizi sırasındaki
insani yardım ve hizmetlerde başat kuruluş olarak çalıştığını
ve son dönemde uluslararası acil yardım gönderme hizmeti
veren, zaman zaman daha uzun perspektifte projeler de yapan
bir kuruluş haline geldiğini anlatan Dr. Güllüoğlu, AFAD’ın artık
bölgesinde Türkiye’nin de sınırlarını aşan önemli bir insani
yardım aktörüne dönüştüğünü söyledi.
AFAD’ın AB ile ilişkiler konusunda, özellikle Avrupa’nın
Suriyeliler için tahsis ettiği 3 milyar avronun yönetimi ve
uluslararası işbirlikleri anlamında önemli bir rol üstlendiğini
anlatan AFAD Başkanı Güllüoğlu, özellikle son iki yıldır sivil
koruma mekanizması üyeliği ile başlayan süreçle birlikte afetler
ve krizler noktasında ortak bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.
Bu projeyle AFAD’ın zaten mevcut olan ve giderek gelişen
kapasitesini, Avrupa Birliği uygulama ve prensipleriyle daha da
geliştirileceğinin altını çizen AFAD Başkanı, projenin çok olumlu
sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti.
Etkinliğin ilk bölümünün ardından düzenlenen basın
toplantısında basın mensuplarının sorularını Büyükelçi H.E
Berger ve Dr. Güllüoğlu birlikte yanıtladı.
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Öğleden sonraki oturumda Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François BEGEOT,
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı destekleri anlattı.
Türkiye’yi klasik kalkınma yardımları ile desteklemediklerini
vurgulayan Begeot, Türkiye’ye AB’ye aday ve gelişmiş bir ülke
olarak kapasitesini geliştirmesi ve gelecekte üye devlet olarak
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için destek verdiklerini ifade
etti. AB yardımlarının geniş bir yelpazeyi kapsadığını ve kapasite
oluşturma, kurumsal değişim, bilgi transferi gibi konularda
yapıldığını ifade eden Begeot, bu desteğin çok kapsamlı olduğunu
vurguladı.

ve koordinasyon olarak tanımlandığını, bu konudaki birincil
sorumluluğun üye devletlere ait olduğunu vurguladı.

Takım Lideri Lorenzo van Wijk yaptığı sunumunda kısaca
projeyi tanıtarak projenin ilk sonuçlarını ve AFAD’a sağlayacağı
faydaları anlattı. Projenin kazanımlarını ve AFAD’ın çalışmalarına
sağlayacağı katkılara da değinen Wijk, bu projenin AFAD’ın ilk IPA
ve Europe Aid projesi olduğunu ifade etti. Mr.Wijk ayrıca, bu projeyi
altı adet projeden oluşan süper bir proje olarak adlandırarak bu
projenin çok sayıda yeni proje üreteceğine inandığını söyledi. Bu
projenin önem ve iddiasının da bundan kaynaklandığını anlatan
Wijk, konuşmasını proje ekibinin teslim etmesi gereken sözleşme
sonuçları hakkında kısa bilgiler vererek ve proje ekibine teşekkür
ederek tamamladı.

Sunum sırasında ayrıca, Acil Durum Müdahale Koordinasyon
Merkezi’nin yapısı ve GDACS (Küresel Afet Alarm ve Koordinasyon
Sistemi), Avrupa Taşkın Bilinçlendirme Sistemi (EFAS) ve Avrupa
Orman Yangın Bilgi Sistemi (EFFIS) gibi izleme araçları hakkında
kısa bir bilgiler verildi.

DG ECHO Uluslararası İş birliği, Sivil Koruma Politikası Birimi
Takım Lideri Marion LALISSE, AB Sivil Koruma Mekanizması’nı
Türkiye de dahil olmak üzere üye devletleri temel alarak anlatan
sunumunda, AB’nin sivil koruma alanındaki rolünün destek
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Lalisse, üye devletlerin, mekanizmadaki mevcut tüm araçları
kullanmaları için aynı fırsatlara sahip olduklarına dikkat çekerek
özellikle Türkiye’nin risk değerlendirme ve risk yönetimi araçlarını
kullanabileceği vurguladı. Katılımcı ülkelerin belirli konularda
danışmanlık isteyebilecekleri Komisyonun Ortak Araştırma
Merkezi tarafından yönetilen Afet Yönetimi Bilgi Merkezinden
bahseden Lalisse, Türkiye’nin gönüllü havuzunda da yer
alabileceğini ve tatbikatlara katılabileceğini de sözlerine ekledi.

IPA Floods Programı (Sel önleme, hazırlık ve müdahale) ile
Türkiye ve Batı Balkanlar için mevcut olan IPADRAM risk
değerlendirme ve haritalama programının anlatıldığı sunumunun
ikinci bölümünde Marion Lalisse, her iki programın da sadece
UPCM ile değil, aynı zamanda Batı Balkanlar ve Türkiye ile de iş
birliğini güçlendirebileceğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin birliğin,
tam kapsamlı bir üyesi olduğunu ve bu nedenle faaliyetlerinin
kapsamına göre birliğin iç ve dış bütçelerini kullanmak için
başvurabileceğini sözlerine ekledi.
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Uluslararası Projeler ve İş birliği Birim
Yöneticisi Harm Bastian HARMS, UCPM tarafından finanse
edilen faaliyetlerdeki deneyimlerini paylaştı. Organizasyonları
ve faaliyetleri hakkında kısa bilgi veren Harms, hem devlet
kuruluşu hem de sivil toplum kuruluşu olduklarını ve 2004’ten
bu yana Alman EUCPM’in bir parçası olarak çalıştıklarını söyledi.
Bu kapsamda uzmanlar sağladıklarını ve eğitim verdiklerini
anlatan Harms, Johanniter-Unfall-Hilfe’nin Alman Sivil
koruma mekanizmasının bel kemiği olduğunu ve ayrıca dünya
çapında insani yardım sağladığını aktardı. Harms, sunumunda
gerçekleştirdikleri projeler ve bunların başvuru ve idari süreçleriyle
ilgili de bilgiler aktardı.
Etkinliğin son bölümünde AFAD Başkan Yardımcısı Hamza
Taşdelen tarafından yönetilen panel oturumuna, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Akif TÜRKEL, JohanniterUnfall-Hilfe e.V. Uluslararası Projeler ve İşbirliği Müdürü Harm
Bastian HARMS, DG ECHO Uluslararası İşbirliği, Sivil Koruma
Politikası Birimi Takım Lideri Marion LALISSE, CMC Finland
Eğitim Bölüm Başkanı Ville- Veikko PITKANEN, AFAD’tan Uzman
Hüseyin Alp KAYA ve Proje Kilit Uzmanı Peter GLERUM katıldı.
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EU CIVIL PROTECTION MECHANISM and PROJECT
INTRODUCTORY MEETING was HELD in ANKARA

EU Civil Protection Mechanism and Project Introductory Meeting
was held on 14th February 2018 in AFAD Headquarters Ankara.
The meeting has started with the welcoming speech by Adam
IWASZKO from NIRAS Poland on behalf of the project consortium.
In his speech, Mr. Iwaszko emphasized that as a consortium they
felt privileged to work with AFAD in their first EU project. He also,
expressed that they’ve selected the most experienced experts to
help AFAD in achieving its goals.
Director-General for Humanitarian Aid and Civil Protection Monique
PARIAT, who could not personally participate in the event, welcomed
the participants through her video message. In her message, she
thanked the EU Commission and project partners for organizing the
event. She expressed that the EU committed to working with its
neighbors to be prepared for the disasters and to mitigate, respond
to them accordingly. She emphasized that the key aspect of the EU
Civil Protection Mechanism was solidarity. In her speech, she said
that ‘’ When a disaster strikes all the participating states are ready
to help each country has its own profile and stand ready to support
each other. She acknowledged that Turkey has joined the union as
a fully-fledged participating state in April 2016. She explains that
being a member of UCPM had its numerous benefits such as access
to joint civil mechanism training or exercises for prevention and
preparedness actions and exchange of the experts. She added that
AFAD has demonstrated numerous strength and experience in that
domain and this cooperation will be beneficial for both Turkey and
EU. She expressed that UCPM like to encourage Turkey to register
more capacities and the EU commission supports Turkey in coming
closer to the mechanism with all the tools available in the Union.

‘’Like disasters solidarity should know no
borders.’’
Head of the Delegation of the EU to Turkey Ambassador Christian
BERGER has started his welcoming by greeting the president of
AFAD who has been working with closely with the Prime Ministry
and other institutions of the Turkish government. He said the event
was showing that cooperation on those issues is very important. He
emphasized that like disasters solidarity should know no borders. ‘’
First of all, we have to cooperate and try to be prepared for disasters.
We have to find necessary resources and procedures in place to react
as quickly as possible whenever disasters strike wherever in the
world. EU and Turkey have experience, we know how to deal better
with the disasters that may strike anywhere in the world’’ he said.

He also mentioned that EU had been already helping Turkey after
disasters. After the earthquake in 1999, floods in 2006 and in 2011
earthquake in Van EU mobilized to help people who are affected by
these disasters. He also mentioned that they were trying to go one
step further and have already voluntarily arrangement of member
states and other states, third countries offer resources. He also
explained the focus of the event as to create awareness of how
important is to make all aware of what resources were available in
EU and in Turkey. This event will be a good opportunity to discuss
the needs of the mechanism and what can we achieve together and
what can we learn from each other he told. He also emphasized the
need of coming together with the meetings in General Directorate
level.
He explained that the EU is the biggest provider of humanitarian
assistance also to respond to disaster and natural catastrophes. He
told that EU has spent 2.1 million euros for humanitarian assistance
and has 360 million euros to spent on preparedness and awareness.

‘’AFAD has evolved from a technical
institution to a foundation of
humanitarian aid’’
Head of AFAD Dr.Mehmet GÜLLÜOĞLU stated that both the
disasters and the crises continue increasingly in the world in his
opening speech. He emphasized that AFAD, which started its
activities as a technical institution in 2009, has evolved from a
technical foundation to a humanitarian organization.
He told that AFAD has been working as a leading organization
especially in the humanitarian aid and services of the Syrian crisis
which started in 2011 and has recently become an institution that
provides international emergency relief service and sometimes
realizing projects in a longer perspective.
Dr. Güllüoğlu, he said that AFAD turned into a major humanitarian
actor in the region beyond the borders of Turkey.
He noted that AFAD has an important role in relations with the
EU, especially in terms of the 3 billion euros management that has
allocated for the Syrians and international co-operation with Europe.
Mr. Güllüoğlu stated that a common approach has been exhibited
at the point of disasters and crises, especially with the process that
started with the membership of civil protection mechanism for the
last two years.
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With this project, he said that AFAD’s already existing and
increasingly developing capacity will be developed with the European
Union’s practice and principles. The President of AFAD also stated
that the project would produce very positive results.
After the end of the first part of the event, a press conference was
organized. Ambassador H.E Berger and Mr. Güllüoğlu responded to
the questions by press members.
Beginning of the afternoon session Head of the Delegation of
the European Union to Turkey Economic and Social Development
Counsellor François BEGEOT has briefly described and explained the
type of assistance of European Union to Turkey. He emphasized that
they didn’t support Turkey with usual development aid assistance.
Being a candidate and developed country Turkey supported to build
capacity and to cope with the obligation of its future member state.
He told that the EU assistance was covering the large spectrum of
topics and linked to capacity building, institutional change, transfer
of know-how. He emphasized that this was making the support
totally different.
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Team Leader Lorenzo van Wijk has briefly given an overview on the
project. He also told what they had achieved in the project and what
were the impacts or could be the impacts for AFAD on its better
working. He explained that this was an IPA and EuropeAid project
which AFAD is conducting for the first time. Mr.Wijk also said that
he called this project a super project that has six seven projects
in it and it will generate lots of new projects. And this brings the
importance and the challenge of this project he said. He gave brief
information on the contractual results that the project team needs
to deliver. He also presented and thanked the project team.
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Marion LALISSE Team Leader of the DG ECHO International
Cooperation, Civil Protection Policy Unit presented the EU Civil
Protection Mechanismbasically by focusing on the participating
states include Turkey.
She explained the role of the EU in the domain of civil protection as
support and coordination and she said that the primary responsibility
was the participating states responsibility.
She pointed out that all the participating states have the same
opportunities to use all the available tools within the mechanism.
She especially emphasized the tools that Turkey can use such as risk
assessment, risk management tools also she mentioned about the
Disaster management knowledge center which is run by the Joint
Research Center of the commission where the participating states
can request assistance for advisory missions on specific themes. And
she adds that Turkey could also commit assets in the voluntary pool
and also can join the exercises.
Ms.Lalisse gave a brief information on the structure of the
Emergency Response Coordination Center and its monitoring tools
such as GDACS ( Global Disaster Alarm and Coordination System),
European Flood Awareness System (EFAS) and European Forest Fire
Information System (EFFIS) In the second part of her presentation
she highlighted the IPA Floods Program( Flood prevention,
preparedness, and response) and the risk assessment and mapping
program IPADRAM which are available for Turkey as well as the
Western Balkans. She told that both programs allowed the regional
approach and to strengthen cooperation not only with the UPCM but
also western Balkans and Turkey. She also emphasized that Turkey is
a fully fledged participating state of the union and therefore Turkey
can apply using the internal budget and in addition, Turkey can use
the external budget line depending on the scope of the activities.
Harm Bastian HARMS Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Head of Unit /
Manager International Projects & Cooperation Johanniter-Unfall-Hilfe
e.V. has shared their experiences in UCPM Funded Activities. He gave
short information on their organization and activities. He told that
they were both governmental and non-governmental organization
and since 2004 they are working as a part of German EUCPM.
Within this scope, they are providing experts and training courses.
The Johanniter-Unfall-Hilfe was the backbone of the German Civil
protection mechanism and also they are providing humanitarian
assistance worldwide. Harms also, provided information on their
projects and their application and administrative processes.

AB Sivil Koruma Mekanizması ve Proje Tanıtım Toplantısı - AFAD Ankara
EU Civil Protection Mechanism And Project Introductory Meeting - AFAD ANKARA

In the last part of the event, Akif TÜRKEL Sector Manager of
Delegation of the European Union to Turkey, Harm Bastian HARMS
the Head of International Projects & Cooperation Johanniter-UnfallHilfe e.V., Marion LALISSE Team Leader of the DG ECHO International
Cooperation, Civil Protection Policy Unit, Ville- Veikko PITKANEN the
Head of Training CMC Finland, AFAD Expert Hüseyin Alp KAYA and
Project Key Expert Peter GLERUM participated in the panel session
led by the Deputy Head of AFAD Hamza Taşdelen.
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Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir
This project is co-financed by the European
Union and the Republic of Turkey

AFAD’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi
ve Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi
Technical Assistance to AFAD in Strengthening the
Institutional Capacity and Improving the Disaster
and Emergency Management System Project

Sayı / Issue: 4

Bize ulaşın
Visit us
team-up@niras-ic.pl
team-up.afad.gov.tr
Bu haber bülteni Avrupa Birliği finansal
yardımı ile hazırlanmıştır.
Bülten içeriğinden tek sorumlu Niras
IC Sp. Z o.o (Polonya) olup Avrupa
Birliği’nin görüşlerini yansıtmak
amacıyla kullanılamaz.

This newsletter has been produced with
the financial assistance of the European
Union.
The content of this newsletter is the
sole responsibility of Niras IC Sp. z o. o
(Poland) and can in no way be taken to
reflect the views of the European Union.
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Daha fazla bilgi için
For more Information

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Uğur Mumcu Cad. No:88, Kat: 4, Gaziosmanpaşa 06700 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) (312) 459 87 00 Faks: (+90) (312) 446 67 37
E-posta: delegation-turkey@eeas.europa.eu • Web sitesi: www.avrupa.info.tr

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159,
Bilkent, Çankaya 06510 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) (312) 258 23 23 Faks: (+90) (312) 220 26 14
E-posta: basin.halklailiskiler@afad.gov.tr • Web sitesi: www.afad.gov.tr

Proje İrtibat Detayları
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159,
Bilkent, Çankaya 06510 Ankara / Türkiye
Mobil Telefon: +90 536 565 54 31
E-posta: team-up@niras-ic.pl • Proje web sitesi: team-up.afad.gov.tr

