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Başkanlığımız tarafından 2012 yılında başlatılan "Ulusal Deprem Araştırma Programı"

(UDAP) ile ülkemizin deprem konusundaki öncelikli alanlarında sonuç odaklı, teknolojik
gelişmelere sorunların çözülmesine yönelik uygulamalann sağlanması, yeni bilgilerin üretilmesi,

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bilimsel araştırmalann desteklenmesi ve bu araştırmaların çok
katılımcr bir yapıya ve uygulamaya aktanlabilen projelere dönüştürerek ülkc kaynaklarııın etkin ve

verimli kullanılması amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda, 20l9 yılı ikinci döneminde, UDAP kapsamında desteklenccek

olan; Kamu kurumlanmız ve iiniversitelerimizden araşhrmacılann önereceği "Çağnlı" ve

Başkanlığımızca kapsamı belirlenmiş olan "Güdümlü" projelerin çağrısı açılmış olup. proje

önerileri için son başıırru tarihi 2 Eylül 2019 olarak belirlenmiştir.
Ulusal Deprem Araştırma progfamt çerçevesinde 20l9 yılında destcklenecek olan projeler

için, Ek'te sunulan "UDAP Çağntı ve Güdümlü Projeler Duyurusunun" üniversitenizin ilgili
bölümlerinc ileti]mesi hususlannı rica ederim.
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L]eiierli Ara ştırına cılar,

f]aşl(;ınlığlmlZ taraIıııdan 2012 yılıılcla başlatılaıı "Ulusal Dü],]rcnı Araştlrına Plogran,}l (UDAP)" ile
ülkcıılizin depremle ilgili öncclikli alanlarıııda yeni bilgilıır üretilmesi, l<urumsal kapasitenin
goIiŞtirilnıesi, teknolojik problcmleriı-ı çözülı,ııcsi için biliıısı:l çalışıııalarııı desteklenmesj ve deprem
koııı.ısundal<i a ra ş t l rll-] iı la rı n çok katlllıllcl yaplya Ve uygula maya al(tarllabilcccl( sonuç oda klı proielere
döniişti]rülerel( i]lko l(aynaklaı-ıı,]ıı] etl(in vc vcrimli küıllanıln]a5ı aı,ııaçlaıııııal<tadır.l}rı aırıaç
cloğrtılLusuı'ıda, 2019 yılı ikiı-ıci rlöııcıııiı,ıcle, UDAP kapsaınıııclı clcsLııl<le ııecek olaıı; |(amtı l<urtıııılarınıız
V(] iil'ıiVcIsitelerimiZcIen araştlrı1-]aCllarııı öncrccclii "Çağrllı" r,ı: l}iışl(anlığlmıZca l(apsamı belirlen|İiş
olaıl "Gt]idül,ı]lii" 1:ırojclerin çağrlsı açlln-]lştlr.

2-019 yı lı Giid ü ıı l ii [)rojeieı l<a psanı ı nc|a :

* 201B Türkiye Bina Deprem Yöııetıııeliği (^l'l]DY) l(onu:iun(la Aı-Ge çalışııalaı.ı,
* Aktif fay lraral<terizasyonu ,
* Deprem zeıtiı-ı etkileşimi,
* Afetlerin eko1-1onıil( etl(ilCriııin ıııodellenmesi,
* Jeomedil(aı afetler,
* 5i8ortacılıl( sektöründe heyelan ve taşkın aJetled içiıı11ıodeIlor ve
'!' istaııbul ili kiiltüfcı ve taı-ilıivıı,lıltların rlcpıcııı zııarlarıılı a..ali]l1ıa caIlşn]alarl
konıılarında pıojclcr desieklel-üccel(tir.

201.9 yılı 2'ııci Döncm Çağrılı })rojeler l<apsaınında:

Türkiye l(apsarnlnda afet zararlarıııln azaltlln-ta5l l<orıusunda ı7alıılacali hel türlü Ar-Ge niteliğindeki
çallşma destcklencccl(tir.

BaŞkanlığımızıı'ı ilgili wcb sitelerin(le (https://www.afad.gov.trl; httos://deprem.afad,qov.trl) detaylü
bilgilerle beraber ulaşabileceğiııiz "I'roje Öncri Frıııııtı"nuı,], t]D^P YönetıncIlğinc]e l-ıelirtilen l<uı,allara

uygun olarak yapılacal< pıoje öı,ıcrileri içiıı, stııl bışvııru tarjhi 2 [yliil 201.9 olarak belirlenmiştir. BLı

tarlhc kadar p[ojc öncrilerinin :l asIl ve 1 !..o1ıı,,a olıııak a]zcıc, ı.]ı ln üzcrinc "Çn ĞRlLl pRoJE" veya
"GÜDÜMLÜ PRoJE" jbafesi yazülalal(, aşağıcla lıc.lirtileıı iİetişiırr ad[esine kar8o ilc jadeli taal-]|)t]tlii Ve

udao@afad.gov.tr adresine elcktroıril< olar;ıl< göııderilırıcsi gerel<mektediı.BilgiIeıinize saygıyla
duyuru lur.
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