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S İ TA P ’ TA N H A B E R L E R

Sivil Toplum Afet Platformu Kurumsal
Bireysel Üyelik Kabulüne Başladı.

ve

SİTAP olarak üç aylık bir hazırlık döneminden sonra İnternet sitesi
üzerinden kurumsal ve bireysel üyelik kabulüne başladık. Afet alanında
çalışan ve çalışma potansiyeli olan STK’ları bir araya getirmeyi
amaçlayan SİTAP’a üyelikler www.sitap.org İnternet sitesi aracılığıyla
gerçekleşiyor.
SİTAP’ın bünyesinde yer alan çalışma grupları tarafından içeriği
oluşturulan İnternet sitesinin afet öncesi ve sonrasında üye sivil toplum
kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik olması için çalıştık. Bu amaçla
oluşturulan sitede kendi etkinliklerinizi duyurabilir, 1K2N Matrisine
projelerinizi ekleyebilir, forumlarda diğer üyelerle iletişime geçebilirsiniz.
SİTAP ayrıca gelecek yıl içerisinde SAHANA afet yönetim sistemini
yerelleştirerek üyelerinin hizmetine sunmak ve ortak bir dijital platform
oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SİTAP , Üyelik Kabulüne
Başladı. Kurumunuz adına
ya da bireysel olarak üye
olabilirsiniz.

Bu sayıda:

SİTAP Soma Dayanışma Ağı Ziyareti
Eylül ayında Afetlerde Psikososyal Destek Hizmetler Birliği (APHB)
tarafından oluşturulan Soma Dayanışma Ağı hakkında bilgi almak üzere
Soma’yı ziyaret ettik. SİTAP bünyesinde Psiko-sosyal Destek sektörünün
koordinasyonundan sorumlu Türk Psikologlar Derneği ve Gıda Bankacılığı
Temel İhtiyaç Derneği temsilcileriyle bir araya geldik. Soma’da
gerçekleştirilen faaliyetler, ihtiyaçlar ve yol haritası konusunda bilgi
alışverişi yapılarak gelecek işbirlikleri için adımlar atıldı.
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Soma 1K2N Matrisi
13 Mayıs tarihinde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan Soma faciasının
ardından SİTAP Soma’yı gündeminin ilk sıralarına alarak sivil aktörler
arasında iletişim ağının ve bilgi akışının güçlendirilmesi için bir dizi
toplantıyla çalışmalarına başladı.
SİTAP’ın düzenlediği toplantılarla Soma özelinde oluşturulan ve hangi
kurumun, nerede, nasıl bir çalışma yaptığını gösteren “1K2N matrisi” ,
Soma’da planlanan ve gerçekleşen çalışmalar hakkında bilgi vermeyi
amaçlıyor.
Güncel 1K2N Matrisi için lütfen tıklayınız.

1K2N Matrisi sivil
toplum kuruluşlarının
desteğiyle
güncellenmeye devam
ediyor.
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III. SİTAP

Çalışma Grupları Toplantısı 17 Ekim ‘de
Gerçekleşecek.

Çalışma grupları,
SİTAP’ın somut
uygulanabilir,
politika ve eylem
planları başta
olmak üzere
çeşitli
faaliyetlerde
bulunan önemli
bir organıdır.

Sivil Toplum Afet Platformu: Çalışma Grupları Toplantılarının üçüncüsü 17
Ekim Cuma günü Hayata Destek Derneği ofisinde gerçekleşecek. Katılımcılar,
daha önceki toplantılarda belirlenen dört ayrı çalışma grubu dahilinde bir
araya gelerek kendilerine verilen yönerge çerçevesinde fikir paylaşımında
bulunup çalışma sonunda sunumlarını yapacaklar.
Çalışma grupları temalar aşağıdaki gibidir:




Zarar Görebilir Gruplar
Yasal Çerçeve
AFAD İle İlişkiler



Sivil Aktörler Arası İletişim ve Bilgi Paylaşımı

Çalışma gruplarına tüm yeni üyelerimiz davetlidir. Nisan ve Şubat aylarında
toplanan grupların çalışmalarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sayfa 3
SİVİL TOPLUM AFET PLATFORMU BÜLTENİ—SAYI 2

ETKİNLİKLER
Google Akademi Eğitimi
Google Akademi Eğitimi SİTAP ve Google işbirliği ile 26 Eylül’de
Hayata Destek Derneği ofisinde düzenlendi. Eğitime farklı
kuruluşlardan 20 kişi katıldı. Google ürün ve servislerinin
özellikleri hakkında detaylı bilgi verilen toplantıda Google
trends, analytics, news, alerts, hangout vb. uygulamaların
kullanımları hakkında katılımcılara eğitim verildi.
SİTAP ve Google Türkiye
işbirliği ile düzenlenen
eğitimde dijital dünyanın
getirdiği kolaylıklar
gündemdeydi.

GELECEK ETKİNLİKLER
Afet Psikolojisi Eğitimi
Aralık ayı içerisinde gerçekleşmesi planlanan, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve medya
mensuplarına yönelik düzenlenecek eğitimde afetlerin duygusal ve fiziksel etkileri, afet sonrası travma
ve davranış değişiklikleri, travma ile başa çıkma ve afet sonrası insani yardımda dikkat edilmesi gereken
noktalar ele alınacak. Eğitim tarihi ve detaylı programa İnternet sitemizden ve sosyal medya
hesaplarımızdan Kasım ayında ulaşabilirsiniz.

İnsani Yardım İlkeleri Perspektifinde Türkiye’de Afet Sonrası Müdahale Semineri
SİTAP ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile Kasım ayında düzenlenmesi planlanan ve kamu, sivil toplum
kuruluşları ve özel sektöre yönelik gerçekleştirilecek seminerde uluslararası insani yardım standartları ve
hak temelli yaklaşımlar, medya ve yardım kampanyalarında afetzede algısı, insani yardımda
deneyimler ve durum saptamaları ele alınacak. Seminer tarihi ve detaylı programa İnternet sitemizden
ve sosyal medya hesaplarımızdan Kasım ayında ulaşabilirsiniz.
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YENİ YAYINLAR

Humanitarian crises, emergency preparedness and response: the role of
business and the private sector - Final Raporu
Çalışmalarınızda
kullanabileceğiniz en
güncel yayınları sizin
için derledik.

Kenya, Endonezya, Haiti ve Ürdün’de yürütülen araştırmalardan yola
çıkılarak hazırlanan raporda özel sektörün insani yardıma katkısı ve gelecekte
oynacağı role değiniliyor. Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

25 Years Of The Convention On The Rights of The Child
UNICEF tarafından yayımlanan raporda BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin
kabulünün 25’inci yılında “Bugün doğan çocuklar 1989 yılında doğan
çocuklardan daha mı şanslı?” sorusu soruluyor. Sorunu cevabı ve daha fazlası için
tıklayınız.

Helping Victims of Disasters and Conflicts, and Protecting Those at Risk
Avrupa Birliği tarafından yayımlanan çalışmada AB’nin afetlere nasıl, hangi
durumda insani yardımda bulunduğu ve temel çalışma ilkeleri anlatılıyor.
Belgenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ORTAKLAR

Bu proje “Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı” tarafından desteklenmektedir.
Ancak bu yayının içeriği hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

