
 

 

 
            

 
 

 
 



 

 

EWMD Türkiye, Sınırlar Olmaksızın, Sınırların Ötesinde Düşünüyor ve Hareket 
Ediyor! Ülkemizde Yaşanan Felaketin Ardından El Ele! 

“EWMD Hakkında” 

EWMD Yönetimde Kadın Türkiye iş dünyasında potansiyeli yüksek, başarılı kadın 
yöneticileri destekleyen,  tecrübe paylaşımları ve yönetim alanında sunduğu öğrenme 
olanakları ile gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen, gönüllü, uluslararası bir 
networkün parçasıdır.   

EWMD, Avrupa'da ve ötesinde kültürel, cinsiyet, etnik ve bütünüyle çeşitliliği 
artırarak, hem kadınlara hem de erkeklere göre yönetim ve liderlik kalitesini 
iyileştirmeye çalışmaktadır. 

EWMD, bugün üyelerine hem girişimci hem de kurumsal şirketlerde çalışan 
profesyonel yönetici kadınların deneyimlerini paylaştığı, ve beraber öğrenerek 
geliştiği ulusal ve uluslararası bir ortam yaratmaya devam etmektedir. 

“10 ili kapsayan deprem felaketinin ardından çözüm üreten tüm üyelerimize 
sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.” 

1000'e yakın üye ağımız, çoğunlukla ABD, Güney Afrika, Hindistan ve Asya'ya kadar 
uzanan 6 Avrupa ülkesinde bulunan üyelerimiz, Türkiye’de 10 ili kapsayan deprem 
felaketinin ilk anından itibaren bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve yaraları sarmak 
için harekete geçti.  

Yaşanan felaketin ardından EWMD yurtdışı oluşumları, EWMD Türkiye ile iletişime 
geçerek yapılabilecek yardımlar için hazır olduklarını belirttiler.  EWMD Türkiye olarak, 
dünyanın hiçbir ülkesinin tek başına üstesinden gelmesinin mümkün olmadığı bu 
büyüklükte bir afette çalışan ve çözüm üreten tüm üyelerimize sonsuz şükranlarımızı 
sunuyoruz.  

“EWMD Türkiye “Toplum Afet Gönüllüleri” komitesi oluşturuldu.” 
 
EWMD Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen deprem 
felaketinin ilk anından itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimde kalarak ihtiyaç 
tespitleri yapmaktadır. Stratejik bir bakış açısı ile yaşanılan felaketin ardından EWMD 
Türkiye “Gelişim” ve “Sosyal Ağları Kuvvetlendirme” komitelerine ek olarak “Toplum 
Afet Gönüllüleri” komitesini oluşturmuştur. Kurulan bu komitede EWMD Yönetim 
Kurulu Destekçileri hızlı aksiyonlar alarak çalışmalarını başlatmıştır ve “Afet Yönetimi 
Yol Haritası” oluşturmuşlardır.  
 
Oluşturulan bu yol haritası doğrultusunda; ilk eylem adımı olarak online ücretsiz 
“Temel Arama ve Kurtarma Eğitimleri” organize edilmiştir. Bu kapsamda ilk hazırlık 
eğitimi GEA işbirliğinde 9 ve 16 Mart Perşembe saat 21:00-22:00 arasında organize 
edilecektir.  
İkinci adım olarak ise EWMD üyeleri ve yakınları için HSE uzmanlarından yüz yüze 
“Deprem Öncesinde, Esnasında ve Sonrasında Yapılması Gerekenler” eğitimi 
organize edilecektir.  
Üçüncü adımda ise profesyonel olarak “İlk Yardım Eğitimi” düzenlenecektir.  



 

 

 
EWMD Türkiye, Afet Yönetimi eğitimlerini ilk aşamada EWMD üyeleri ve üye 
yakınları için organize edecektir. Devamında ise bilinçli bir toplum yaratmak ve 
afetlere karşı hazırlıklı olma kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarda farkındalık 
yaratma çalışmaları ile Türkiye genelinde çalışmalar yürütmeyi planlamaktır.  
 
“EWMD Türkiye yurtiçi ve yurtdışı üyeleri ortak bir paydada buluşturuyor!” 
 
EWMD Türkiye olarak, tüm yurtiçi ve yurtdışı paydaşları ortak bir paydada 
buluşturmak temel görevlerimizdendir. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki gücümüzü, 
çözüm yeteneklerimizi birleştirerek bu felaketin yarattığı travmayı birlikte çözebiliriz.  
 
Bilgi ve deneyimlerimizi şirket ve kurumlarla paylaşmak ve katma değer üretebilmek 
süreci hızlandıran bir etkendir. EWMD Türkiye olarak, güven, saygı ve güvenilirliğe 
dayalı bir yönetim ve liderlik kültürünü destekleyen bir yaklaşımla afet yönetim 
bilincini oluşturmak için çalışacağız. Gelişim yolunda zorluklarla başa çıkabilmek için 
alan sağlayan ortamlar ve fırsatlar talep ederek ve yaratıcı düşünerek uluslararası 
koordinasyonlarla durmadan hareket edeceğiz. 
 
“Her Kadın Fark Yaratır!” 
 
“Her Kadın Fark Yaratır” misyonumuzla ihtiyaç olunan her durumda küresel etkileşim 
yoluyla katkıda bulunarak ve sürekli olarak uluslararası diyalog içinde olarak 
toplumsal duyarlılık ile ihtiyaç olunan toplumsal konularda liderlik etmeye ve rol 
model olma yönünde hareket edeceğiz. 
 
 
“Tüm Yaşam Döngüsüne Yönelik Artan Farkındalık ile 8 Mart Dünya Kadınlar 
Gününü Kutluyoruz!” 
 
EWMD Türkiye olarak kadınların tüm yaşam döngüsüne yönelik artan farkındalık 
kazandırmak için çalışıyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. 
 
Sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde değil, tüm zamanlarda kadınların etkin 
varlığı ve çeşitliliği ile kadınların toplum içindeki varlıklarının artırılabileceğine ve 
zenginleştirilebileceğine inanmaktayız.  
 
EWMD Türkiye misyonu sınırlar olmaksızın, sınırların ötesinde düşünmeye ve 
hareket etmeye dayanmaktadır. 
 

 

 
 

 


