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Bir afet rasında barınma ve 
yaşam için gerekli olan malzemeler 
dakikalar içinde yola çıkıyor, hızla 
afet bölgesine ulaşıyor.
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Olmak İster misiniz?

Gönüllü Ol!
https://gonullu.afad.gov.tr

Başkanlığımızca düzenlenecek eğitimlere, tatbikatlara, 
sosyal faaliyetlere, görevlere, AFAD Gönüllülük 
Sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına ve teknik destek 
çalışmalarına gönüllü olarak katılabilirsiniz.
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AFAD Gönüllülük Sistemi İle
 Neleri Hede�iyoruz?
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

 
Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, 
re�eks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı 
yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde 
çalışacak gönüllülerle 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 afetlere daha dirençli hale getirmek.
 
Afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara 
daha etkin bir hizmet sağlamak.
 
Toplumda gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması-
na katkıda bulunmak.



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

 

AFAD Gönüllüsü olmak için e-devlet üzerinden
 başvurabilirsiniz.

Başvuru linkine e-devlet üzerinde, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı altında yer alan 
hizmetlerden erişebilirsiniz.

Başvurunuz onaylandıktan sonra AFAD Gönüllülük 
Sistemi faaliyetlerini https://gonullu.afad.gov.tr 
adresinden takip edebilir ve buradan size uygun 
olan eğitim ve faaliyetlere kaydolabilirsiniz.

AFAD 
Gönüllüsü Başvuru

turkiye.gov.tr

Portaldan Gönüllü
Profilini Tamamla

gonullu.afad.gov.tr

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

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

Sahada çalışacak AFAD Gönüllüsü adayların sağlık 
durumlarının, saha çalışmalarına uygun olması 
gereklidir.

AFAD Gönüllüsü Olmanın Şartları 
Nelerdir?

AFAD Gönüllüsü Kimdir?

Nasıl AFAD Gönüllüsü Olabilirim?


