
Zorda olan insanlar için  
acil yardım ekibi
Teknik Yardım Kurumu...
...zorda kalmış insanlara yardım eder. Misal olarak su yükselmesi yada Deprem gibi, aynı 
zamanda da elektrik kesintisi veya patlama gibi felaketlerde de yardım eder. 
Teknik yardım Kurumu son yıllarda 1999 Türkiye depremi, 1997-2002 Elbe ve Oder 
Nehirlerinin yükselmesi, 2004-2005 Güneydoğuasya Tsunami felaketi, 2005 Münsterland 
bölgesindeki Kar Felaketi, 2006 Saksonya ve Aşağı saksonya da su yükselmesi, 2009 Köln 
şehir arşivinin çökmesi veya 2010 Haiti depreminde acil yardım ekibi olarak görev yapmıştır.
Teknik yardım Kurumu (THW) bir devlet kurumudur. Bu Kurum, bu işe gönül yermiş 
insanlardan oluşup hem Ülke içerisinde hemde Dış ülkelerde görev yapar.

THW’ deki Gönüllüler
80.000e yakın Gönüllü THW’de hizmet eder. Yani, gönüllü olarak hiç bir karşılık beklemeden 
hizmet ederler. Onlar zorda kalmış insanlara tüm yürekleriyle yardım etmek için çalışırlar. 
THW’de gönüllü olmak demek, Toplum için anlamlı bir uğraş ve yeni tecrübelerle beraber 
zorluklarla mücadele edebilmek demektir. 
THW’de alman ve yabancı, genç, yaşlı erkek ve kadınlar aktiftir. Bu kişiler değişik teknik 
yada teknik olmayan Mesleklere sahiptirler.
THW’de gönüllü olarak çalışmak isteyen herkes katılabilir; özel bir önbilgiye ihtiyaç yoktur, 
gereken eğitimi THW vermektedir.

THW Şubelerimiz
Şubelerimiz değişik şehir ve ilçelerimizde toplam olarak Almanyada 668 yerde bulunmaktadır. 
Her Şubemizin kendine ait bir binası ve gerekli acil teknik yardım aletleri bulunmaktadır. �
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THW- Yetkilileri her şubede kendi çalışma hayatını kendileri düzenlerler; her şubede 
mevcut olan teknik temel eğitim programı çalışılarak olası durumlara karşı hazırlık yapılır. 
Bu çalışmalar sayesinde arkadaşlıklar pekiştirilerek acil durumlarda birbirine olan güven 
güçlendirilmektedir. Bununla birlikte dostluklar oluşmaktadır.
Bir Şube'de belirtilen zamanlarda buluşurlar: hafta içi akşama doğru veya hafta sonları. 
THW’deki angaje iş ve meslek ilede kolayca birleştirilmektedir.
Çocuklar ve gençlerede kapılarımız herzaman açıktır. Her şubemizde en azından bir 
tane gençlik gurubu mevcuttur, bu gurup 10 ile 17 yaş arası gençlerden oluşup, bunlar 
halkın korunması eğtimine hazırlanırlar. Teknik eğitimin yanısıra ortak ülkelerle değişik 
uluslararası öğrenci değişimi proğramına katılabilirler. Ama daha görev yapacak yasta 
değildirler. Gerekli bilgi için bakınız: www.thw-jugend.de.

THW’ de eğitim
THW’de Görev için lazım olacak hertürlü eğitim verilmektedir. Birçok THW-Kursu sertifikalı 
olup, IHK tarafından tanınmaktadır. Çoğu ise Meslek hayatınız ve boş zamanlarınızda lazım 
olmaktadır. Teknik temel eğitimin yanısıra değişik bölümlerde uzmanlık eğitimi alınabilir. 
Mesela arama kurtarma, Elektrik- ve İçmesuyu ihtiyacı, Lojistik veya yönetim ve iletişim. 
Ayrıca teknik olmayan uzmalık alanları içinde idaredeki işler için, Aşçılık veya Basın ve 
halkla ilişliler için Eğitim verilmektedir.
Eğitim ve Eğitim malzemelerini THW ücretsiz olarak sunmaktadır. Ayrıca bir üye aylığıda 
ödenmez. 

THW Görevde
Eğer teknik şubelerimizden biri göreve çağrıldıysa hemen üyelere alarm verilir. Bu 
çalışıyorkende olabilir, çünkü afet veya tehlike anının saati belli olmaz, paydos saatimi geldi 
tatildemiyim denmez.
THW yetkilileri bu üyeliklerinden dolayı mesleki dezavantajları yoktur, çünkü bu durumu 
düzenleyen bir yasa vardır. Olası durumlarda ücretler işverene sorunsuz bir şekilde 
ödenmektedir. 
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