
‘beylikduzuhazir.com’
şimdi yayında!

‘beylikduzuhazir.com’ 
adresiyle tüm ilçe 
sakinleri, afet öncesi, 
afet anı ve sonrasında 
dikkat edilmesi gereken 
temel konularda bilgi 
sahibi oluyor.
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4. sayfada

DEPREME HAZIRLIĞIN İLK ADIMI OLAN
ABİS’E KAYIT OLDUNUZ MU?

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 
AFET VE ACİL YARDIM 
PLANI HAZIR!

AFET BİLGİ 
SİSTEMİ (ABİS) 
YAYINDA!

Belediyemiz, Afet Bilgi 
Sistemi’ni (ABİS) hayata geçirdi 
ve acil durumlar için daha 
önceki yıllarda 4 olarak 
belirlenmiş toplanma alanı 
sayısını erişim mesafesi ve 
nüfus yoğunluğu kriterlerini de 
dikkate alarak 387’ye çıkardı. 

ABİS sayesinde afet 
sonrasında vatandaşlarımızın 
ilk şoku atlatabilmesi, yakınları 
ile buluşabilmesi, kamusal 
hizmetlere kolayca 
ulaşabilmesi sağlanacak.

Beylikdüzü Belediyesi’ne bağlı 
birimler ve ilgili kurumlar 
arasında koordinasyon 
oluşturmak amacıyla
hazırlanan Afet ve Acil Durum 
Müdahale Planı, Başkan Ekrem 
İmamoglu’nun onayı ile 
yürürlüğe girdi.

Kısaca BB-AADMP olarak 
adlandırılan plan, maksimum 
düzeyde iş birliği sağlayacak.

Başta deprem olmak 
üzere sel ve yangın gibi 
bir çok afete karşı hazır 
olmak için yapılan plan 
tamamlandı.

Beylİkdüzü HazırlanıyoR
Toplantıları (Sayfa 3)

KAYMAKAMa BİLGİLENDİRME 
ZİYARETİ (Sayfa 6)

Apartman Görevlİlerİ 
EĞİTİMİ (Sayfa 7)

BEYAK EKİBİ 
EĞİTİMLERİNİ 
SÜRDÜRÜYOR
Belediye çalışanlarından oluşan 
arama kurtarma ekibi, büyümeye 
ve aldığı eğitimlerle kendini 
geliştirmeye devam ediyor.

HAZIR
BEYLİKDÜZÜ

Mart 2017

Gazetesi ekidir.

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.beylikduzuhazir.com
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BEYLİKDÜZÜ 
HAZIR

WEB SİTESİ 
VE MOBİL 
UYGULAMA 
YAYINDA!Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü halkının her anında güvenli bir 

yaşam sürdürebilmesi amacıyla etkin bir ‘Afet Yönetim Sistemi’
oluşturuyor.

Beylikdüzü Belediyesi, yaşanabilecek olası 
tüm afetlere karşı hazır olma yönünde 
çalışmalarını büyük bir titizlikle 
sürdürüyor. Başkan Ekrem İmamoğlu’nun 
göreve gelmesi ile çalışmalarını 
yoğunlaştıran Beylikdüzü Belediyesi, afet 
öncesi yapılması gereken risk azaltma 
faaliyetlerinden, acil durum müdahale 
planlarına; afet sonrası toplanma, 
barınma ve iyileştirmeye yönelik 
hazırlıklardan, eğitim çalışmalarına kadar 
çok boyutlu olan bu süreci uzman ekipler 
ile birlikte yürütmeye devam ediyor. 

‘AFET YÖNETİM VE KOORDİNASYON 
BİRİMİ’ GÖREV BAŞINDA.

Başkan İmamoğlu’nun talimatı ile Plan ve 
Proje Müdürlüğü bünyesinde kurulan 
‘Afet Yönetim ve Koordinasyon Birimi’nin 
organizasyonu doğrultusunda, 
çalışmalarını etkin ve bilimsel bir biçimde 
yürüten Belediye, ilgili tüm kesimler ile de 
iletişim ve işbirliği kurma yolunda yoğun 
çaba sarf ediyor. Beylikdüzü Belediyesi, 
doğa olaylarını birer afete 
dönüştürmeden, Beylikdüzü halkının her 
anında güvenli bir yaşam sürdürebilmesi 
amacıyla etkin bir ‘Afet Yönetim Sistemi’ni 
oluşturma yönünde adımlarını kararlılıkla 
atıyor.

www.beylikduzuhazir.com 

Beylikdüzü Belediyesi, ilçemizde 
yaşayan tüm vatandaşlarımızı olası 
afetlere karşı hazır hale getirebilmek 
amacıyla online hizmetleri de devreye 
sokmuş bulunuyor. Bu kapsamda 
hazırlanmış olan 
‘beylikduzuhazir.com’ adresinde tüm 
ilçe sakinleri, afet öncesi, afet anı ve 
sonrasında dikkat edilmesi gereken 
temel konular hakkında bilgi sahibi 
olabiliyor, Türkiye’de bir ilk olarak, 
adrese dayalı tayin edilmiş ‘Toplanma 
Alanı’nının neresi olduğunu 
öğrenebiliyor. Bununla birlikte 
Belediyemizin afetlere yönelik yapmış 
olduğu etkinliklerden/eğitimlerden 
anında haberdar olabiliyor veya 
ilçemiz açısından güncel verilere 
erişebiliyor. Yine yakın zamanda test 
aşaması tamamlanacak olan 
‘beylikduzu hazir’ mobil 
aplikasyonunu akıllı telefonuna veya 
tabletine yükleyen olası bir afet 
esnasında sevdiklerine daha kolay 
erişebilecek, afetlere yönelik 
bilgilendirmeler sayesinde hayatını 
güvence altına alabilecek.



Belediyemizin afet ve acil durumlara yönelik 
yapmış olduğu çalışmaları toplumun 
her kesiminden vatandaşlara aktardık.

BEYLİKDÜZÜ HAZIR
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İlçemizin tam anlamıyla afetlere hazır hale 
gelebilmesi amacıyla Beylikdüzü 
Belediyesi’nin öncülüğünde ilgili kurum ve 
kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, muhtarlar 
ile birlikte birçok toplantılar gerçekleştirildi.

Bu toplantılarda Belediyemizin Afet ve Acil 
Durumlara yönelik yapmış olduğu 
çalışmalar ilgili kesimlere aktarılırken, 
hazırlıklara yönelik fikir alışverişinde 
bulunuldu. Toplantılarda, olası bir afet 
durumuna hazırlıklı olabilmek amacıyla, 
özellikle yetkili kurumlar arasında 
koordinasyonun sağlanmasının son derece 
hayati olduğu vurgulanırken, işbirliğinin 
önemine değinildi.
Beldiyemiz, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 
organizasyonu ile gerçekleştirilen Toplantı 
Serisinin ilki 16 Aralık 2016 tarihinde, AFAD, 
AKOM, Kızılay, İBB ve Beylikdüzü 
Kaymakamlığı’na bağlı ilgili Müdürlükler, 

ilçemizdeki sanayi, liman ve altyapıya 
yönelik büyük ölçekli yatırımcı kuruluşların 
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 
Toplantıda özellikle, yasal ve yönetsel 
anlamda işbirliği ve afetlere hazırlık 
konusunda kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi üzerinde duruldu. Bir sonraki 
hafta (23 Aralık 2016) ise ilçemiz Mahalle 
Muhtarları ile biraraya gelindi. Yapılan 
çalışmalar karşılıklı olarak 
değerlendirilirken, afetlere hazırlık 
aşamasında vatandaşların sürece katılımı 
konusu masaya yatırıldı. 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINI DA 
BİLGİLENDİRDİK.
3 Ocak 2017 tarihinde ilçemizdeki sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımları ile gerçekleştirilen yoğun 
katılımlı toplantı sonrasında, ilçemiz Kent 
Konseyi’ni oluşturan STK ve meslek 

odalarına yönelik 8 Şubat’ta bilgilendirme 
sunumları yapıldı.  
Gerek afet ve acil durumlara yönelik hazırlık 
çalışmalarını aktarmak gerekse bu sürece 
halkın da etkin bir şekilde katılımı sağlamak 
amacıyla yapılan bu toplantılar, 30 Ocak 
tarihinde ilçemizdeki Siyasi Parti ve İlçe 
Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile 
gerçekleştirildi. 6 Şubat tarihinde ise 
ilçemizde resmi olarak çalışan Din 
Görevlilerine de konu hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme 
toplantıları kapsamında ilçe içerisinde yer 
alan cami ve cemevi görevlilerini ağırlayan 
Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların 
bilgilendirilmesi amacıyla din görevlilerinin 
önemine vurgu yaptı. Çalışmaların 
Beylikdüzü halkına doğru ve etkin bir 
biçimde aktarılması gerektiği konusunda 
fikir birliğine varıldı. 

AFETLERE HAZIR BİR 
BEYLİKDÜZÜ İÇİN 
ADIM ADIM…
“Beylikdüzü Hazırlanıyor!” Toplantıları



BEYLİKDÜZÜ’NDE HER EVİN 
ADRESİNE GÖRE 
TOPLANMA ALANI HAZIR

Afet Bilgi Sistemi 
(ABİS) Yayında!

Türkiye’de ilk kez, 
ilçemizde yaşayan tüm 
vatandaşların ikamet 
ettikleri ya da 
çalıştıkları binalara 
özel “Toplanma 
Alanları” 
oluşturduk.

Beylikdüzü Belediyesi, insan veya doğa 
kaynaklı yaşanabilecek tüm olumsuzluklar 
için hazırlıklarını tamamlıyor. İlçe 
içerisinde hayatı kötü yönde 
etkileyebilecek durumlara karşı 
tedbirlerini şimdiden almaya başlayan 
Belediyemiz, Afet Bilgi Sistemini (ABİS) 
hayata geçirdi ve acil durumlar için daha 
önceki yıllarda 4 olarak belirlenmiş 
toplanma alanı sayısını erişim mesafesi ve 
nüfus yoğunluğu kriterlerini de dikkate 
alarak 387’ye çıkardı. Jeofizik Mühendisi 
Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu’nun da 
katkıları ile Toplanma Alanlarının 
altyapısal durumları birebir yerinde 
incelenerek, uygun alanlar oluşturuldu.

Belediyemizce yapılan çalışmalar 
doğrultusunda Türkiye’de ilk kez, ABİS 
sisteminde ilçemizde yaşayan tüm 
vatandaşların ikamet ettikleri ya da 
çalıştıkları binalara özel “Toplanma 
Alanları” oluşturuldu. Deprem başta 
olmak üzere olası bir afet sonrasında 
vatandaşlarımızın ilk korku ve panik halini 

atlatabilmeleri, yakınları ile 
buluşabilmeleri ve başta Belediyemiz 
olmak üzere yetkililer tarafından sağlıklı 
bilgilendirmeye erişebilmeleri adına 
Toplanma Alanlarını önceden öğrenmeleri 
ve afet sonrasında bu alanlarda 
bulunmaları hayati önem taşıyor.

ÖNEMLİ KURUMLAR DA ABİS'TE!
Gün geçtikçe daha da geliştirilecek olan 
ABİS, şu anda toplanma alanlarının yanı 
sıra karakol, eczane, sağlık kuruluşları, 
resmi kurumlar, ibadethaneler, eğitim 
kurumları, riskli tesisler, gıda temin 
noktaları, lojistik ve depolama tesisleri, su 
temin noktaları, sosyal-kültürel tesisler, 
defin merkezleri, yurt ve konaklama 
tesislerinin bilgilerini son derece geniş bir 
yelpazede sunuyor. 
ABİS’e beylikduzuhazir.com adlı internet 
sitemizin yanı sıra mobil uygulamamızı 
indirerek de erişebilir, siz ve sevdikleriniz 
için hayati önem taşıyan bilgileri kolaylıkla 
öğrenebilirsiniz.

AFET SONRASI

TOPLANMA
ALANI

27No
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BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ 
‘AFET VE ACİL DURUM 
PLANI’NI ONAYLAYARAK 
YÜRÜRLÜĞE SOKTU!
Plan, afet ve acil durumlarda müdahale çalışmalarının 
nasıl yürütülecegini ortaya koyuyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçemizde meydana 
gelebilecek her türlü afetin öncesi, sırası ve 
sonrasındaki müdahale planın temel 
prensiplerini belirlemek ve afeti en az 
zararla atlatabilmek için, Beylikdüzü 
Belediyesi’ne bağlı birimleri ve ilgili 
kurumlar arasında işbirliği ile 
koordinasyonu sağlamak amacıyla “Afet ve 
Acil Durum Müdahale Planı”nı hazırlayarak 
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun onayı ile 
yürürlüğe soktu.  

BÜTÜN AFET PLANLARIYLA UYUMLU!
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İstanbul İl Afet Müdahale 
Planı (İSTAMP) ile uyumlu bir biçimde hazırlanan Beylikdüzü Afet 
ve Acil Durum Müdahale Planı (BB-AADMP) ile ilçemizde herhangi 
bir afet anında kimin ne yapacağı ve müdahalenin nasıl bir 
organizasyon içinde gerçekleştirileceği şimdiden belirlenmiş 
durumda. Müdahalede müdürlükler tarafından yürütülen 
hizmetlerin niteliğine göre oluşturulan 27 hizmet grubu bulunuyor. 

Bu kapsamda deprem, sel, heyelan, çığ, yangın, endüstriyel kazalar 
ve toplu nüfus hareketleri gibi afet ve acil durumlara müdahalede 
görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerinin rolleri, 
görev ve sorumlulukları uzmanlık alanlarına uygun bir biçimde 
tanımlandı. Taktik yaklaşımla hazırlanmış olan BB-AADMP, yerel 
boyutta afet ve acil durumlarda müdahale çalışmalarının nasıl 
yürütüleceğini ortaya koyan bir plan olarak, Belediye bünyesindeki 
tüm birimlerde afetlerle ilgili görev ve sorumlulukları eşgüdüm ve 
işbirliği dahilinde belirlemiş bulunuyor. 

BEYLİKDÜZÜ HAZIR
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BEYLİKDÜZÜ KAYMAKAMINA 
BİLGİLENDİRME ZİYARETİ!
Beylikdüzü Kaymakamı 
Mehmet Okur’a afete hazırlık 
çalışmalarımız ve aldığımız 
önlemler hakkında bilgi verdik.

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Mehmet Çakılcıoğlu, afetlere hazır bir 
Beylikdüzü olma yolunda yürütülen 
çalışmalarla ilgili bilgi vernek amacıyla 
Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur’u 20 
Ocak 2017 tarihinde, makamında ziyaret 
etti. Toplantıda bugüne kadar yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi verilirken, 
Kaymakamlığın da desteğiyle, afetler ile 
ilgili vatandaşlara yönelik eğitimlerin tüm 
ilçe genelinde hayat geçirilmesi 
kararlaştırıldı. Özellikle öğrencilere hitaben 
eğitici ve öğretici bilgilendirmelerin 
yapılması kararlaştırıldı.

BELEDİYE PERSONELİ 
AFETLERE HAZIR!
Beylikdüzü Belediyesi, afetlere hazırlık konusunda 
eğitim çalışmalarına ilk olarak kendisinden başladı. 
Şubat ayı itibariyle, afetlere hazırlık konusunda, 
Belediye bünyesinde adeta bir eğitim seferberliği 
başlatılarak tüm personele, ‘afet bilinci, yangın ve 
temel ilk yardım uygulamaları’ ile ilgili, uzmanlar 
tarafından eğitimler verildi. 

Konu ile ilgili Türkiye’nin önde gelen bilim insanları 
ile çalışmalarını yürüten Belediyemiz, 7 Şubat 
tarihinde, İTÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Mikdat 
Kadıoğlu’nu, afet yönetimi konusunda 
personelimize seminer vermek üzere ağırladı. 
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APARTMAN 
GÖREVLİLERİ 
BEYLİKDÜZÜ 
SAKİNLERİ İÇİN 
EĞİTİME BAŞLADI

BEYLİKDÜZÜ 
BELEDİYESİ 
ARAMA-KURTARMA 

(BEYAK) EKİBİ 
EĞİTİMLERİNİ 
SÜRDÜRÜYOR

“Apartman Görevlileri Mesleki Gelişim ve Uzmanlık Akademisi”
programı 10 farklı dersten oluşuyor.

Belediye çalışanlarından 
oluşan ekip, büyümeye ve 
aldığı eğitimlerle kendini 
geliştirmeye devam ediyor.

Beylikdüzü’nün apartman görevlileri 
bulundukları konutların sakinleri için 
öğreniyor. Beylikdüzü Belediyesi’nin 
düzenlediği “Apartman Görevlileri Mesleki 
Gelişim Ve Uzmanlık Akademisi” eğitim 
programıyla derslere başlayan görevliler, 
ilk yardımdan peyzaja, hijyenden asansör 
sistemlerine onlarca konuda alanında 
uzman isimlerden derslerini almaya 
başladı. “Apartman Görevlileri Mesleki 
Gelişim Ve Uzmanlık Akademisi” eğitim 
programı 10 farklı ders içeriğini kapsıyor. 

Alanında uzman ve deneyimli 
akademisyenler tarafından verilen 
derslerin konuları; afet bilinci ve doğal 
afetler ile mücadele, asansör sistemleri, 
bahçecilik ve peyzaj, el ve güç aletleri 
kullanımı, etkili iletişim, hijyen eğitimi, ilk 
yardım, iş sağlığı ve güvenliği, temel 
elektrik tesisatları, yangın güvenlik 
eğitimi. Eğitim programı neticesinde her 
modül sonunda ölçme ve değerlendirme 
yapılarak eğitim sonunda tüm 
katılımcılara başarı sertifikası veriliyor.

Beylikdüzü Belediyesi personeli 
içerisinden gönüllülerden oluşturulan 
20 kişi, Şubat ayı içerisinde AFAD 
tarafından verilen sertifikalı 
eğitimlerini tamamlayarak hafif 
arama kurtarma ekibine dahil oldu. 
Herhangi bir afet sonrasında 
müdahale ekiplerini de oluşturmak 
adına bugünden çalışmalarına 
başlayan Beylikdüzü Belediyesi, 
mevcut su altı arama kurtarma 
ekibine ilaveten yeni bir profesyonel 
kadroyu da oluşturmaya devam 
ediyor. İlerleyen günlerde gerek 
AFAD, gerekse diğer yetkili 
kurumlarla işbirliği dahilinde 
eğitimlerin tamamlanarak BEYAK’ın 
geniş ve profesyonel bir kadro ile 
afetlere daha da hazır hale gelmesi 
hedefleniyor. 

BEYLİKDÜZÜ HAZIR
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beylikduzubelediyesi.tvbeylikduzu.bel.tr

Detaylı bilgi için
444 09 39www.beylikduzuhazir.com

HAZIR
BEYLİKDÜZÜ

Afete Hazırlık Eylem Planı ile
yaklaşan İstanbul depremine

karşı hazırlanıyoruz.

Önlem al, hayatta kal!


