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Sayrn Rektiiriim,

Ulkemizin jeolojik ve jeopolitik konumu nedeniyle, coprafyamrzrn iinemli bir bcili.imi.inde deprem, erozyon,
sel, 9r! diigmesi, orman yangrnlarr gibi dofal afetler yer almakta olup, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
ntikleer tehditler de mticadele edilmesigereken bir di[er tablo olarak kargrmrza grkmaktadlr.
Ulkemizde ilk defa gegen sene d0zenlediiimiz 'UIUSLARARASI KATILIMLI l. UtUSAt AFET VE AFET

e6ifiUi KONGRES|" hem konugmao hem de katrhmcr profiliyle bir gok kurum ve kurulug temsilcisini bir
araya getirme imkanriagtamrgtri. 

-

Kongremizde, doial afetler, afetlerle mticadelede risk analizi ve risk yonetimi, bilime ve plana dayalr
kentlegme ve sanayilegme, depreme dayanrklr yatrrrmlar ve uygulamalarr, afetlerle mUcadelede yaprlmasr
gerekenler ve ilk miidahale teknikleri, arama kurtarma hizmetleri, afet egitimi ve yeterlilikler gibi konular
yer alacakttr. Deneyim sahibi biirokratlarrmrz, akademisyenlerimiz, saihk uzmanlanmlz, yerel
yonetimlerimiz, STK'lartmtz, afetlerle ilgili gahgan ve hizmet veren ttim kurum ve kuruluglanmrz ile
firmalartn temsilcilerini bir araya getirerek, baf,rmsrz oturumlarla iilkemiz gelece[ine yonelik kapsamh bir
dizi konferans, panel, sektcjrel toplantr ve sunumlar dtizenleyerek teorik ve pratik bilgileri tOm
katrhmcrlara sunmayt hedeflemekteyiz.
19-23 Kaslm 2014 tarihlerinde limak Limra Hotel & Resort, Kemer ANTALYA'da gergeklegtirilece$imiz
2. utUSAt AFET VE AFET EGiTiMi rOrueneSi ana konulan, konugmacr ve katrhmcr profili, igerifinde yer
alan 'yerel yiinetimlerde siirdiiriilebilir gevre ve gehir sempozyumu', ve kurslar ile genig bir yelpazeye
hitap edecek olup, saygrdeier [iniversitenizi de aramrzda gormekten onur duyaca[lz.
Kongremizle ilgili boliimler; Acil Trp, Afet Trbbr, Afet Y6netimi, Afet Efitima, Hemgirelik ve difer Salhk
Hizmetleri, Halk Sailtir, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Psikoloji, KBRN, Biyoloji ve Fizik, Kimya, Ziraat,
$evre, Orman, Jeoloji, Jeofizik, Elektrik-Elektronik, Biyomedikal, Enerii, ingaat, Mimarhk, gehir planlama
biiliimleri ve miihendislik faktilteleri olup kongrenin, iiniversiteniz bi.inyesinde yer alan Faktilteler,
Enstit0ler ve Meslek Yi.iksek Okullart'ndaki soz konusu biiliimlere duyurulmast ve katrltmrn sallanmasr
konusunda desteklerinizi arz ederiz.
Kongre ile ilgili detaylara www.afetkonsresi2Ol4.com adresinden ve/veya kongre bilimsel sekreteryasr
0gr. C<ir. Arzu FIRLARER'e 0532 397 3498 numarah telefondan ve proje koordinat6rti Segil Dage/e 0312
424 OA0O ve O533 3 79 8595 n u ma ra I r telefsn larda n ulagabil irsiniz
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