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Dünyamız ve ülkemiz gibi AKUT 
Arama Kurtarma Derneği de hızla 
değişiyor. Bu değişim hep daha iyiye 
daha güzele ulaşmak için yapılan 
gayretler sonucunda oluşuyor. 20 
yıldır dünyadaki en önemli STK’lardan 
biri olan AKUT bu değişimi nasıl 
sağlıyor, bu enerjiyi, bu gücü nereden 
buluyor?

Çağımızda en önemli güçlerden birinin 
sivil toplum örgütleri olduğu artık 
tartışma götürmez bir gerçek. Toplum 
olarak biz ne kadar örgütlü olursak, 
gelecek tepkilere ve zararlara karşı 
direncimiz o kadar güçlü olacaktır. 
Türkiye, jeopolitik konumu gereği tüm 
dünyanın gözünün üzerinde olduğu 
bir ülke. Aynı zamanda jeolojik yapısı 
gereği bir deprem ülkesi. Ülkemiz 
sadece depremle değil, birçok afet ve 
acil durumu oluşturabilecek tehditlerle 
de karşı karşıya. AKUT yıllardır bu 
acil durumlarda hem Türkiye’de hem 
de dünyada; din, dil, ırk, cinsiyet 
ayrımı gözetmeksizin çalışmakta, 
yardım elini her yere uzatmaktadır. 

AKUT bugüne kadar 2500 operasyon 
yapmış, bu operasyonlarda 2485 
insanın ve daha başka bir çok canlının 
hayatına dokunmuştur. Bu kadar 
işi nasıl yapmıştır, gücünü nereden 
almaktadır...

AKUT Arama Kurtarma Derneği 
gönüllülük ilkesi içerisinde çalışan bir 
kurumdur. Burada ‘gönüllük’ en ön 
plandaki kavram olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Gönüllük, güzel 
olduğu kadar sorumluluk isteyen, 
üzerine alınan işin hiçbir bahaneye 
sığınmadan tamamlanması gereken 
bir yapıdır. AKUT’taki gönüllüler de 
tam olarak bu şekilde çalışmaktadır. 
Derneğe üye olup katkı sağlamaya 
başladıktan sonra gönüllü olan bu 
insanlar, inanılmaz bir özveri içinde 
üzerlerine aldıkları tüm işleri en 
ufak bir maddi beklenti taşımadan, 
en mükemmel şekilde yerine 
getirebilmek için çalışmaktadırlar. Bu 
çalışmalar sırasında bazen aileleri ile 
geçirdikleri zamandan, bazen sosyal 
hayatlarından, bazen de işlerinden 

feragat edip, yapacakları gönüllü işlere 
daha çok vakit ayırmaktadırlar. AKUT 
gönüllülerinin canlı hayatına verdikleri 
önem onların en önemli motivasyon 
kaynağı olmakta ve bu motivasyonla 
yapılamaz denilen bir çok işin 
üstesinden gelmektedirler. 

AKUT gönüllülerinin hazırladığı 
bu bültende, Anadolu’nun zorlu 
coğrafyasında gerçekleştirdiğimiz 
operasyonlardan seçkiler de 
göreceksiniz. Afetlere dayanıklı bir 
toplum yaratmak adına yetişkin ve 
gençlere verdiğimiz temel afet bilinci 
seminerleri, sportif  faaliyetlerimizin 
ve daha birçok etkinliğimizi bu bülten 
içerisinde bulacak ve umarız ki gurur 
duyarak okuyacaksınız.

RECEP ŞALCI
AKUT Arama Kurtarma Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı

KÜNYE
DERGİNİN SAHİBİ - SORUMLU MÜDÜR 
RECEP ŞALCI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
TEOMAN EROL

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
AKUT BASIN İLİŞKİLERİ BİRİMİ

GRAFİK TASARIM
AKUT TASARIM BİRİMİ

FOTOĞRAFLAR
AKUT ARŞİV

Yazı, tasarım ve görsellerin her türlü telif  hakları  
AKUT Arama Kurtarma Derneği’ne aittir.

Değerli dostlar, 

Çünkü biz sizi çok seviyoruz.
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Afetlere dayanıklı bir toplum 
yaratmak için tamamen gönüllü 
olarak çalışan AKUT, 17 Ağustos 
kampanyası ile bu yıl da medyada 
yerini aldı. Emeği geçen tüm AKUT 
destekçilerine sonsuz teşekkürler.

İÇİNDEKİLER

2015

2017

2016

İyi Günde
SİZ

Kötü Günde
BİZ

Her bir SMS için bağış bedeli 10 TL’dir. Gönderilen her kısa mesaj, 1 standart SMS olarak ücretlendirilecektir. Bu kampanya tüm GSM operatörleri için geçerlidir. 

akut.org.tr twitter.com/AKUT_Dernegi facebook.com/AKUT instagram.com/AKUT_Dernegi youtube.com/akut akut.web.tr

desteğiyle basılmıştır.

AKUT YAZ

2930’A
MESAJ AT,

GELECEKTE DAHA ÇOK CAN İÇİN UMUT OL! #17Agustos

17 AĞUSTOS’U ASLA UNUTMAYACAĞIZ...
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AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ  
YÖNETİM KURULU

Haziran 2017’de yapılan olağanüstü genel kurul 
sonucu göreve gelen AKUT yeni yönetim kurulu 
hızla çalışmalarına başladı. Uzun yıllar AKUT’a emek 
vermiş, yurt içi ve yurt dışı bir çok operasyona, 
seminere ve etkinliğe katılmış olan yeni yönetim 
kurulu üyelerimizi tanıyalım.

RECEP ŞALCI
Yönetim Kurulu’ndaki Ünvanı: 
Yönetim Kurulu Başkanı
AKUT’ta Bulunduğu Süre: 15 yıl
İş Hayatındaki Pozisyonu: Öğretmen
Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Geçmişi:
• Ankara Üniversitesi Dağcılık Kulübü,
•  İzci liderliği arama-kurtarma ekibi
• 1999 İzmit depremi, Haiti depremi
• Van depremi
• İkinci Van depremi operasyon lideri 
• Nepal depremi operasyon liderliği ve çeşitli operasyonlar
AKUT’ta Aldığı Görevler ve Eğitimler:
• Kocaeli ekip liderliği • Eğitim bölüm sorumluluğu 
• Operasyon bölümü sorumluluğu 
• ADY (Acil Durum Yönetimi) yardımcılığı

MERİÇ KALAMANOĞLU ŞAHİN
Yönetim Kurulu’ndaki Ünvanı: 
Genel Sekreter
AKUT’ta Bulunduğu Süre: 17 yıl
İş Hayatındaki Pozisyonu: Diş hekimi
Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Geçmişi:
• 2000-2009 Tıbbi Lojistik Sorumlusu
• 2005’den itibaren AKUT İlk Yardım Eğitim Merkezi Sorumlu 
Müdür ve Eğitmeni
• 2004’ten beri Disiplin Kurulu Üyesi
AKUT’ta Aldığı Görevler ve Eğitimler:
• 2003 Bingöl Depremi 
• 2015 Nepal Depremi 

BURAK GALİP AKKURT
Yönetim Kurulu’ndaki Ünvanı: 
Yönetim Kurulu 2. Başkanı
AKUT’ta Bulunduğu Süre: 16 yıl
İş Hayatındaki Pozisyonu:  
Özel bir şirkette yönetim kurulu başkanı
Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Geçmişi:
• 1996-2001 Bilkent Doğa Sporları Topluluğu’nda eğitmen, baş 
eğitmen başkan yardımcısı ve başkan.
• Denizli Başkarcı Dağı Çığ Operasyonu, Gölcük Depremi, 
Düzce Depremi Ağrı Dağı İskender Iğdır Operasyonu, Niğde, 
Aladağlar Kürşat Avcı Operasyonu, Bingöl Depremi, Alibeyköy 
Sel Operasyonu, Van Depremi, Nepal Depremi ve çeşitli doğa 
arama-kurtarma operasyonları
AKUT’ta Aldığı Görevler ve Eğitimler:
•  AKUT Spor Kulübü Üyesi
•  Dağcılık Kulübü Sorumlusu



BELİT TAŞDEMİR
Yönetim Kurulu’ndaki Ünvanı: 
Asil Üye
AKUT’ta Bulunduğu Süre: 9 yıl
İş Hayatındaki Pozisyonu: Özel bir şirkette  
Almanya/Avusturya/İsviçre/Türkiye bölge müdürü
Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Geçmişi:
• INSARAG Operasyonel Odak Noktası,
• AB MODEX tatbikatı temsilcisi
• Dış İlişkiler Birim Sorumlu Yardımcısı
• Seminer Birimi Yabancı Dilde Seminerler sorumlusu
• Teknik Lojistik Birimi Gönüllüsü
AKUT’ta Aldığı Görevler ve Eğitimler:
•  2015 Nepal Depremi AKUT Ekip Lider Yardımcısı
• 2011 Erciş Depremi 2011 INSARAG Sınıflandırma Tatbikatı
• Marmara bölgesi arama-kurtarma operasyonları

ALPER TUNA
Yönetim Kurulu’ndaki Ünvanı: 
Asil Üye
AKUT’ta Bulunduğu Süre: 17 yıl
İş Hayatındaki Pozisyonu: Mimar
Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Geçmişi:
•  YTÜDAK Üyeliği (1994-1997)
• AKUT Üyeliği (1997- ) 
• 1999 Gölcük Depremi 
• 1999 Düzce Depremi 
• Marmara bölgesi arama-kurtarma operasyonları
• 2015 Nepal depremi
AKUT’ta Aldığı Görevler ve Eğitimler:
•  Teknik Lojistik Birim sorumluluğu
• Lojistik Bölüm sorumluluğu
• Bilgi Teknolojileri Birim sorumluluğu

SEMİH EMİROĞLU
Yönetim Kurulu’ndaki Ünvanı: 
Asil Üye
AKUT’ta Bulunduğu Süre: 20 yıl
İş Hayatındaki Pozisyonu: Özel bir şirkette satış müdürü
Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Geçmişi:
• 1997-2000 SAR personeli
• 2000-2003 Acil Durum Birimi Sorumlusu
• 2003-2013 SAR personeli ve Operasyon Yöneticisi
AKUT’ta Aldığı Görevler ve Eğitimler:
•  Yaz Dağcılık eğitimi
• Kış Dağcılık eğitimi
• 1. Sınıf Dalgıç eğitimi
• Basınç Odası Teknisyeni
• Yaz ve kış temel eğitimi, ip teknikleri eğitimi

AYDIN KOYUNCU
Yönetim Kurulu’ndaki Ünvanı: 
Üye (Sayman)
AKUT’ta Bulunduğu Süre: 16 yıl
İş Hayatındaki Pozisyonu: 
Özel bir şirkette muhasebe müdürü
Arama-Kurtarma ve Doğa Sporları Geçmişi:
• 2001 Arama-kurtarma operasyonları
• 2011 Van Depremi
• 2015 Nepal Depremi
AKUT’ta Aldığı Görevler ve Eğitimler:
• Ulaşım Birimi Sorumlusu
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KURTARILAN KİŞİ I GENEL OPERASYON İSTATİSTİKLERİ
1996’dan beri

OPERASYONLARIMIZ

hayvan kurtarma 
1150 hayvan

431 operasyon

insan kurtarma  
846 kişi

253 operasyon

dağ ve  
doğa  
703 kişi

1245 operasyon

sel  
456 kişi

61 operasyon

yangın  
10 kişi

177 operasyon

kriminal  
1 kişi

69 operasyon

deprem 
280 kişi

34 operasyon

taşıt ve  
mekanizma 

159 kişi
185 operasyon

göçük ve  
toprak kayması 

30 kişi
45 operasyon

KURTARILAN KİŞİ SAYISI: 2485KURTARILAN

OPERASYON OPERASYON SAYISI: 2500
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BAĞIŞLARINIZLA  
KURTARIYORUZ
Kurulduğu 1996 yılından bu yana, yeni 
gönüllerin katılımıyla her geçen gün büyüyen 
AKUT (Arama Kurtarma Derneği), Türkiye’nin 
29 noktasında bulunan ekipleri ve 2000’in 
üzerinde gönüllüsüyle gerçekleştirdiği 
operasyonlarla yardıma ihtiyacı olan her canlının 
yanında olmaya devam ediyor. 2017 yılının ilk 
altı ayında gerçekleşen operasyonlarımızdan 
örnekleri sizin için derledik. 
Siz değerli dostlarımız, bize yaptığınız bağışlarla 
kimi zaman karda mahsur kalan hasta birinin, 
kimi zaman kuyuya düşen bir köpeğin, kimi 
zaman dağda mahsur kalan birinin, kimi zaman 
ise araç içinde yaşam mücadelesi veren bir 
kişinin görünmez kahramanları oldunuz. Sizlerin 
destekleri sayesinde AKUT hayata can katmaya 
devam edecek. 

AKUT Bodrum Ekibi  
Yalıkavak Gökçebel’de  
Yangına Müdahale Etti

AKUT Kocaeli Ekibi 
Kumcağız Sahili’nde 
cankurtaranlık operasyonları 
ile birçok kişinin  
boğulmasına engel oldu. 

AKUT Bodrum Ekibi, itfaiye ekiplerinden gelen destek çağrısı 
üzerine Yalıkavak Gökçebel mevkiinde çıkan yangına müda-
hale etmek için operasyon düzenledi.  Yedi gönüllüden oluşan 
ekibimiz, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle birlikte yangına 
müdahale ettikten sonra söndürme ve soğutma çalışmalarını 
gerçekleştirdi.

 AKUT KOCAELİ (17-26 Haziran) 

 AKUT BODRUM (20 Mayıs) 

AKUT FETHİYE EKİBİ 
KELEBEKLER VADİSİ’NDE SARP 
KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN 
VATANDAŞLARIMIZI KURTARDI 
Doğası ve denizi ile turistlerin en çok tercih ettiği 
yerlerden biri olan Muğla Fethiye’de, yaz ayları ile 
birlikte Kelebekler Vadisi’nde doğa yürüyüşüne 
çıkan vatandaşlarımızın sarp kayalıklarda mahsur 
kalma haberlerine yenileri eklendi.

19 Haziran günü Muğla Fethiye’de, Kelebekler Vadisi’nde doğa 
yürüyüşüne çıkan iki kişi, sarp kayalıklarda mahsur kaldı. AKUT 
Fethiye ekibimize ulaşan kazazedeler yardım talebinde bulundu. 
Bunun üzerine ekibimizden beş gönüllü kazazedeleri kurtarmak 
için AFAD ekipleri ile birlikte ortak bir operasyon düzenledi.
26 Haziran günü ise jandarmadan gelen ihbar üzerine harekete 
geçen AKUT Fethiye ekibimizden yedi gönüllümüz, mahsur kalan 
iki vatandaşımızı kurtarmak için operasyon düzenledi.
İple kurtarma teknikleri konusunda uzman olan gönüllülerimiz 
her iki operasyonda da, iki saat içinde çeşitli ip teknikleriyle 
vatandaşlarımızın bulunduğu yere ulaştı ve güvenli bölgeye 
nakillerini sağladı.

 AKUT FETHİYE (19 Haziran - 26 Haziran) 

AKUT BURSA EKİBİMİZ  
DEREYE DÜŞÜP AYAĞINI  
KIRAN BİR KİŞİYİ KURTARDI
AKUT Bursa ekibimizi arayan vatandaşlar, Osmangazi İlçesi’nde bir 
kişinin dereye düşerek ayağını kırdığı bilgisini iletti. 
Ayağı kırılan kazazedeyi kurtarmak ve sağlık ekiplerine ulaştırmak 
için ekibimizden dört gönüllümüz AFAD ve UMKE ekipleriyle 
birlikte ortak operasyon düzenledi. Operasyonda kazazede kurta-
rıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. AKUT, hayata değer katmaya 
devam edecektir.

 AKUT BURSA (17 Nisan)        
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AKUT MANİSA EKİBİ ASKERİYEYE DESTEK VERDİ

AKUT Kocaeli Ekibi 
gönüllülerimizin katıldığı 
beş operasyonda, beşi 
çocuk olmak üzere dokuz 
vatandaşımız boğulmaktan 
kurtarıldı.

1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda gıda zehirlenmesi 
nedeniyle birçok askerimiz rahatsızlandı. Askeriye ve UMKE’nin yardım talebi üzerine; 
UMKE, MAT, AFAD ve İHH ekipleriyle birlikte harekete geçen AKUT Manisa ekibimiz, 
rahatsızlanan Mehmetçiğimizin sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için hazırlanan 
çadırların kurulumunda, gurur kaynağı ordumuza destek verdi.
Operasyonda, lojistik destek çalışmalarını üstelenen ekibimizden 28 gönüllümüz görev 
aldı. İki adet acil müdahale ve üç adet hastane çadırı kuran ekibimiz, jeneratörlerimize 
bağlı aydınlatma araçlarıyla ortamın ışıklandırılmasını da sağladı.
Yaklaşık yedi saat süren çalışmalarda ekibimiz, askerlerin bölüklerden kurulan çadırlara 
taşınmasında ve durumu şüpheli olanlarınsa hastanelere sevk edilmek üzere ambulansla-
ra taşınmasında görev aldı.
AKUT ailesi olarak, birlikte çalışmaktan her zaman büyük onur duyduğumuz Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne ve tüm Mehmetçiklerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

AKUT Kocaeli Ekibi, Kocaeli İtfaiye Daire 
Başkanlığı, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları En-
gelleme Merkezi (KOSKEM) Projesi kap-
samında, 2004 yılından beri yaz aylarında 
Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’ne bağlı Kefken 
Mahallesi Kumcağız Sahili’nde, olası boğul-
ma vakalarını önlemek ve müdahale etmek 
için cankurtaranlık desteği veriyor. Ekip bu 
yıl da Haziran ayı itibariyle cankurtaranlık 
operasyonlarına başladı.
KOSKEM çatısı altında bu yıl Kocaeli Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
Personeli, Gönüllü İtfaiyeciler, Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı Ambulans Birimi, 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli ve 
AKUT Kocaeli gönüllüleri görev aldı.
17.06.2017-26.06.2017 tarihleri arasında 
AKUT Kocaeli ekibimizden gönüllülerimi-
zin katıldığı beş operasyonda, beşi çocuk 
olmak üzere dokuz vatandaşımız boğul-
maktan kurtarıldı.

OPERASYONLARIMIZ

AKUT KOCAELİ EKİBİ KUMCAĞIZ 
SAHİLİ’NDE GÖREV BAŞINDA

 AKUT MANİSA (17 Haziran)        

Birleşmiş Milletler 
tarafından akredite edilmiş 
Türkiye’nin ilk, dünyanın 7. sivil 
toplum kuruluşu olan AKUT 
Arama Kurtarma 
Derneği misyonu gereği 
kurulduğu günden bu 
yana, tamamı gönüllülük 
esasıyla geçekleşen arama-
kurtarma operasyonlarında, 
21 yılda toplam 2485 
vatandaşımızın 
hayatının kurtarılmasında 
ve 1150 canlı hayvan 
kurtarılmasında görev 
aldı.  Gücünü vatan 
ve insan sevgisinden 
alan AKUT Arama 
Kurtarma Derneği 
bugün, yarın ve gelecekte 
de profesyonel bir yaklaşım 
ile bilgi ve yeterlilikleri 
dahilinde ihtiyacı olan 
herkesin yanında olmaya 
devam edecek. “

 AKUT KOCAELİ (17-26 Haziran) 
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EĞİTİM VE SEMİNERLERİMİZ

KENTSEL ARAMA VE  
KURTARMA EĞİTİMİ TRAFİK KAZASINA  

MÜDAHALE KURTARMA 
TATBİKATI EĞİTİMİ

28-29-30 NİSAN 2017

5 NİSAN 2017
AKUT

AKUT ESKİŞEHİR

AKUT Arama Kurtarma Derneği 2017 yılı 
eğitim programları kapsamında, bölgesel 
‘kentsel arama ve kurtarma’ eğitimleri, AKUT 
Afyon Ekibi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Eğitimlere; AKUT Denizli, AKUT Bursa, AKUT 
Ankara, AKUT Bozüyük, AKUT Eskişehir 
ekiplerimizle AFAD Afyon Ekibi katıldı. Teorik 
eğitimlerimiz, yaklaşık 60 AKUT gönüllüsü ve 
AFAD Afyon Ekibi katılımcılarıyla 28 Nisan 
günü saat 09.30’da Ticaret Borsası toplantı 
salonunda gerçekleşti. Bu eğitim kapsamında; 
INSARAG Farkındalık Eğitimi, Kişisel Koruyucu 
Malzemeler ve Standartları, Kentsel Arama ve 
Kurtarma çalışmalarında kullanılan malzeme 
bilgisi, enkaza yaklaşma, arama ve kurtarmanın 
genel kavramlarıyla ilgili bilgiler verildi. Eğitim, 
kişisel koruyucu ekipmanların kontrolü ve 
performans testiyle saat 17.00’de son buldu. 
Performans testi, 10 kiloluk bir yük ile 5 km 
yolu, 45 dakikada yürüyüş şeklinde gerçekleşti-
rildi. AKUT ve AFAD ekipleri olarak kurumsal 
sosyal sorumluluklarımızın bilinciyle; ani gelişen 
afet, arama ve kurtarma olaylarına; kısa sürede 
ulaşmak, gereken uygun koşulları yaratmak, 
doğru arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak, 
insan ve diğer tüm canlılara temel ilkyardım 
desteğini sağlamak, emniyetli ortam koşullarına 
nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını 
en aza indirmek, afet bilinci ve arama-kurtarma 
konularında toplumu bilgilendirmek amacımızı 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

AKUT Eskişehir ekibi, Eskişehir Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiyesi çalışanları ve ESTRAM Arama 
Kurtarma Ekibi’yle birlikte trafik kazasına mü-
dahale tatbikatı gerçekleştirdi. Yapılan tatbikatta, 
senaryo gereği araç içindeki sıkışan yaralıyı 
kesme-ayırma seti kullanarak tahliye etme eği-
timi verildi. Ekipler, senaryo gereği hurda halde 
bir aracın kapılarını keserek içeride sıkışmış olan 
yaralıyı kurtardı. Son model cihazların kullanıldı-
ğı tatbikata ilişkin bilgi veren AKUT Gönüllüsü 
Ahmet Aracı, trafik kazalarında çok sık yaşanılan 
araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarma senar-
yosu gerçekleştirdiklerini, ilk yardım ve ilk mü-
dahalelerin çok önemli olduğunu söyledi. Kaza 
sonrası araç içerisinde sıkışan yaralıyı kurtarma 
tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

KÖPRÜLÜ KANYON’DA  
SEL EĞİTİMİ

5-7 MAYIS 2017
AKUT

Gönüllülerimiz için her yıl düzenlenen; ‘Sel 
Arama Kurtarma ve Kanyoning (Kanyon Geçiş 
Faaliyeti)’ eğitimini, bu yıl da 5-7 Mayıs tarihleri 
arasında Antalya Köprülü Kanyon’da gerçekleş-
tirildi. Üç gün süren eğitime; İstanbul, Eskişehir, 
Trabzon, İzmir,  Antalya, Kuşadası, Kocaeli ve 
Mersin ekiplerimizden gönüllüler katıldı.
Dört eğitmen ve 40 gönüllünün katıldığı eğitim-
ler ; teorik, teknik ve uygulamalı olmak üzere üç 
etaplı olarak gerçekleştirildi.
Akarsuda yüzme, akarsuda arama-kurtarma, 
body raft, akarsuda bot kullanma, akarsu 
okuma, karadan kurtarma, ipi atarak sudaki 
kazazedeyi kurtarma gibi konularda eğitim 
alan gönüllüler, meydana gelebilecek olası sel 
felaketlerine karşı tecrübelerini artırdı. Bu eği-
tim başlıkları doğrultusunda yapılan tatbikatta, 
Zodiac botların yardımıyla Köprülü Kanyon’da 
mahsur kalmış kazazedelere ulaşılmaya, ulaşılan 
kazazedelerin güvenli bir şekilde karaya çıkartıl-
ması üzerine çalışıldı.
AKUT Eğitim Bölümü Sorumlusu Tolga Gözüm: 
“Ülkemizde malesef sıklıkla sel felaketiyle 
karşılaşıyoruz.  Yaralanma ve can kayıpları gibi 
durumların önüne geçebilmek ve olası afetlere 
müdahale edebilmek adına, her yıl ‘Sel Arama 
Kurtarma ve Kanyoning Eğitimi’ düzenliyoruz” 
diye konuştu. Sadece enkazda arama-kurtarma 
yapılmadığına, kazaların veya afetlerin meydana 
gelebileceği her konuda uzmanlaşarak eğitim-
lere aralıksız devam edildiğine değinen Gözüm, 
AKUT’un tamamı gönüllülerden oluşan kadro-
suyla, uluslararası standartlarda arama-kurtarma 
yaptığının bir kez daha altını çizdi.

DEPREM BİLİNÇLENDİRME 
SEMİNERİ

DEPREM BİLİNÇLENDİRME 
SEMİNERİ

DEPREM BİLİNÇLENDİRME 
SEMİNERİ

5-9 MAYIS 2017

27 NİSAN 2017

10 NİSAN 2017

AKUT SEFERİHİSAR

AKUT MERSİN

AKUT TRABZON

AKUT Seferihisar Ekibi, 5-9 Mayıs tarihleri ara-
sında, Muharrem Gülpınar Ortaokulu, Tepecik 
Ortaokulu ve Semiha İrfan Çalı Anadolu Mes-
lek Lisesi’nde 229 öğrenci ve 12 öğretmene 
‘Deprem Bilinçlendirme Semineri’ verdi. Katılım-
cılarımıza AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin 
‘Afet Bilinci ve Önlemler El Kitapçığı’ dağıtıldı.

AKUT Mersin Ekibi, 27 Nisan günü, MTSOB 
Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 
228 öğrenci ve 17 öğretmene ‘Deprem Bilinç-
lendirme Semineri’ verdi.

AKUT’un sosyal sorumluluk bilinciyle tüm 
yurtta gerçekleştirdiği ‘Deprem Bilinçlendirme 
Seminerleri’ Nisan ayında da devam etti.
AKUT Trabzon Ekibi, 10 Nisan günü, Trabzon 
Yunus Emre Anaokulu’nda 10 öğretmen ve 
143 öğrenciye ‘Deprem Bilinçlendirme Semi-
neri’ verdi.
AKUT Ekipleri, ‘Bilinç Hayat Kurtarır’ sloganıyla, 
yurdun dört bir yanında, her yıl ortalama 2000 
ücretsiz oturumla ortalama 100 bin vatan-
daşımıza ‘Temel Afet Bilinçlendirme’ semineri 
vererek, bilgi paylaşımında bulunmaya devam 
ediyor.
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PROJELERİMİZ

AFET VE ENGELLİLİK 
ÇALIŞTAYI

AKUT, EDUCEN Projesi İstanbul  
Saha Çalışması’yla Ödül Aldı 

AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin ortağı olduğu 
Avrupa Kentsel Merkezleri’nde Afetler (EDUCEN) 
Projesi çerçevesinde 17 Şubat 2017 günü 
İstanbul’da ‘Afet ve Engellilik’ konulu bir çalıştay 
gerçekleştirildi.

Derneğimiz; 1 Mayıs 2017’de tamamlanan EDUCEN Projesi 
kapsamında gerçekleştirdiği  İstanbul Saha Çalışmasıyla, Türkiye 
Engelsiz Bilişim Platformu tarafından verilen Engelsiz Bilişim 
Ödülü’ne layık görüldü.

Bilim insanları, STK temsilcileri, kamu kurumlarının temsilcileri ve 
AKUT’un Seminer Birimi üyeleri, toplantının ilk oturumunda halen 
ülkemizde bu konuda gerçekleştirilmekte olan projeler ve var 
olan uygulamalar hakkında bilgi almak şansını buldular. 2. oturum-
da ise ağırlıklı olarak engellilik alanında çalışan STK’ların görüş ve 
önerilerini içeren sunumlar dinlendi. Soru-cevap ve tartışmalara 
ayrılan son oturumsa katılımcılar açısından bilgilendirici diyaloglara 
sahne oldu.
AKUT, EDUCEN Projesi’nin İstanbul Saha Çalışması kapsamında 
Haziran 2015’ten bu yana engelli bireyleri kapsayan ve erişilebilir 
bir kitlesel afetlere hazırlık semineri üzerinde çalışıyor. Saha çalış-
masının paydaşları olan Altı Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesi, 
Engelsiz Erişim Derneği, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, Türki-
ye Omurilik Felçlileri Derneği, Türkiye İşitme Engelliler Derneği ve 
Sesli Betimleme Derneği’nin katkılarıyla büyük ölçüde tamamla-

AKUT’un altı paydaş dernekle birlikte gerçekleştirdiği ve ‘Kamu Hizmeti’ dalında ödül 
alan İstanbul Saha Çalışması, kapsayıcı (inclusive) ve erişilebilir (accessible) bir kitlesel 
afet hazırlık eğitimi modeli geliştirilmesini amaçlıyor. Altı Nokta Körler Derneği İstan-
bul Şubesi, Engelsiz Erişim Derneği, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, Türkiye İşitme 
Engelliler Derneği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve Sesli Betimleme Derneği’yle 
birlikte geliştirilen yeni afetlere hazırlık semineri ve erişilebilir hale getirilmiş bilgilendirme 
materyalleri, tüm denemeler sonlandıktan sonra, sonbaharda genel kullanıma açılacak.
Ödülü AKUT adına alan Proje Sorumlusu Dr. Çağlar Akgüngör; çalışmanın ödüle layık 
görülmesinden dolayı çok mutlu olduğunu, aynı zamanda da hem ülkemizde hem de bazı 
açılardan dünyada bir ilk oluşturan bu pilot çalışmayı, kapsam olarak genişletmek ve daha 
da yaygınlaştırmak istediklerini belirtti. (25.05.2017)

EDUCEN PROJESİ

‘Kent, Kültür, Afet’ Projesi kapsamında 
üretilen‘Afetlere Hazırlık Semineri,’ 
ilk kez 21-22 Nisan’da AKUT Arama 
Kurtarma Derneği’nin partneri olduğu 
EDUCEN ‘Avrupa Merkezleri’nde 
Kentsel Afetler : 2017’de Eskişehir’de 
verildi. AKUT Eskişehir temsilciliğinin 
organizasyonuyla; Anadolu Üniversitesi 
Engelliler Entegre Yüksekokulu, Eskişehir 
İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik 
ve Spor Derneği, Eskişehir Bedensel 
Engelliler Derneği Spor Kulübü’nden 
katılımcılar semineri izleyerek değerli 
görüşleriyle çalışmaya önemli katkılarda 
bulundular. 

AKUT EDUCEN 
Projesi Afetlere Hazırlık 
Semineri Gerçekleşti

nan çalışmanın sonuçları da gerçekleştirilen çalıştayda ele alındı.
Konusuyla Türkiye’de bir ilk teşkil eden bu toplantının, Türki-
ye’de afet ve engellilik alanında çalışmalar yapmak isteyen kişi 
ve kurumlardan oluşacak bir ağın da temellerini attığını umuyor, 
tüm katılımcılara ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese 
şükranlarımızı sunuyoruz.
Kültür ve afet arasındaki ilişkinin incelendiği ve kültürün afet 
yönetimine yapabileceği katkıların araştırıldığı EDUCEN Projesi 
hakkında daha fazla bilgi almak için projenin web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz: http://www.educenproject.eu

“Bu proje 653874 sayılı hibe 
anlaşması ile Avrupa Birliği 
Horizon 2020 Araştırma ve 
Yenilik Programı’ndan mali 
destek almıştır”.

AKUT yaz 2930’a gönder, 10TL destek ol ya da AKUT.org.tr’ye gir, istediğin kadar, istediğin süreyle destek ol.
AKUT, Bakanlar Kurulu’nun 15.01.1999 tarihli kararıyla, Kamu Yararına Çalışan dernektir.
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Bir sevdiğiniz kaybolduğunda,
bir can dostunuz yaşam mücadelesi 
verirken ya da kazada, afette hayatta 
kalmak dakikalara bağlıyken...
AKUT gönüllüleri var. 

Peki siz şimdi onlara  
destek olmak için var mısınız?
 AKUT VAR
HAYAT VAR!

akut.org.tr twitter.com/AKUT_Dernegi facebook.com/AKUT instagram.com/AKUT_Dernegi youtube.com/AKUT akut.web.tr

AKUT yaz 2930’a gönder, 10TL destek ol ya da AKUT.org.tr’ye gir, istediğin kadar, istediğin süreyle destek ol.
AKUT, Bakanlar Kurulu’nun 15.01.1999 tarihli kararıyla, Kamu Yararına Çalışan dernektir.
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Sizi tanıyabilir miyiz? 
1978 Ankara doğumluyum. Üniversite 
yıllarımda aktif olarak dağcılık sporu ile 
ilgilendim ve Bilkent Üniversitesi Doğa 
Sporları Topluluğu’nda başkanlık ve eğit-
menlik yaptım. 2001 yılında AKUT Arama 
Kurtarma Derneği’ne gönüllü olarak 
katıldım. Bilkent Üniversitesi’nden mezun 
olduktan sonra ticaret hayatına atıldım, 
2011 yılındaysa motosikletle İstanbul’dan 
Katmandu’ya bir yolculuk yaptım, halen 
motosikletle yurt içi ve yurt dışı seyahatlar 
yapmaya devam ediyorum. Ortağı oldu-
ğum Motosiklet Akademisi’ndeki çalışmala-
rıma ve sahibi olduğum tekstil firmalarıyla 
ticari faaliyetlerimi sürdürüyorum. Evliyim 
ve bir çocuk babasıyım.

AKUT ile ilişkiniz nasıl başladı? 
Sizin için ne ifade ediyor bu kuruluş? 
97 yılında Denizli’de Başkarcı Dağı’nda 
gerçekleşen çığ kazasında AKUT Arama 
Kurtarma Derneği’yle birlikte ilk ope-
rasyonuma katıldım. Bilkent Üniversitesi 
Doğa Sporları’nda başkanlık ve eğitmenlik 
yaptığım yıllar içerisinde meydana gelen 
doğa kazalarında ve doğal afetlerde, AKUT 
Arama Kurtarma Derneği ile birlikte pek 
çok operasyona katıldım. Halen aktif olarak 
görev yapıyorum. Benim için AKUT, en zor 
günün, güçlü sivil toplum kuruluşu.

“İNSANLIK 
GÖREVİMİ  

YERİNE 
GETİRİYORUM”

AKUT’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. Başkan olarak görev yapan Burak Galip Akkurt’a, AKUT’taki 
çalışmaları hakkında sorular sorduk. Yeni üye olacaklara tavsiyelerini de paylaştık.

RÖPORTAJ

AKUT’taki görevlerinizden  
kısaca bahseder misiniz?
AKUT Arama Kurtarma Derneği’nde 
yönetim kurulu üyesi ve 2. Başkan olarak 
görev yapıyorum. Eş zamanlı olarak da 
AKUT Spor Kulübü’nün Dağcılık Birim 
Sorumlusu ve Eğitmeni olarak çalışmaya 
devam ediyorum. 

AKUT’un ülke genelinde 29 ekibi 
var. Diğer AKUT ekipleriyle ne 
sıklıkta ve ne tür ortak çalışmalar 
yapıyorsunuz?  
AKUT Spor Kulübü Dağcılık Birim So-
rumlusu ve Eğitmeni olduğum için, birimin 
gerçekleştirdiği eğitim ve faaliyetlerde 
diğer ekiplerle birlikte çeşitli çalışmalar 
yapıyoruz. Aynı zamanda afetlerde ve doğa 
kazalarında gerçekleştirilen operasyonlarda 
diğer ekiplerin üyeleriyle birlikte operas-
yonlar düzenliyoruz.

Sizi çok etkileyen bir 
operasyonunuzdan anılarınızı 
bizimle paylaşır mısınız?
En çok etkilendiğim operasyon 1999 
Gölcük depremi oldu. Sanıyorum operas-
yonun 5. günüydü, ve Yüzbaşılar Mahalle-
si’nde bir enkazın içerisinde uzun süredir 
çalışıyordum. Ekip arkadaşlarımdan biri, 
“Biraz dinlen, bir şeyler iç” dedi. Yorul-

muştum; “Tamam” dedim. Dışarı çıktım, 
çalıştığım yerin yakınında su içiyordum; bir 
an babamın sesini duyar gibi oldum. Dö-
nüp baktığımda gerçekten babam karşım-
daydı. İstanbul’dan Gölcük’e insani yardım 
TIR’ı getirmiş ve beni görüp durmuş. Çok 
şaşırmıştım… Çok kalmadı yanımda, biraz 
konuştuk, sarıldık, “Aferin oğlum” dedi ve 
araca binip gitti, ben de görevime devam 
ettim.
Ancak hala merak ederim, onca enkaz ve 
kalabalık arasında beni nasıl buldu diye.
Benim için unutulmaz anlardan biri buy-
du…

Operasyonların duygusal boyutuyla 
nasıl başa çıkıyorsunuz?
Tüm ekip üyelerimiz gibi elbette ben de 
duygusal olarak etkileniyorum. AKUT, gö-
nüllülük ilkesi üzerine kurulu ve profesyo-
nel sorumlulukla işini yerine getiren üyeler-
den oluşuyor. Görev anında duygularımı 
bir kenara bırakıyor, konuya görev bilinciyle 
yaklaşıyor, operasyonun amacının dışına 
çıkmamaya özen gösteriyorum. Fakat tek 
başıma yapabileceklerim oldukça sınırlı.
Biz AKUT’ta birey olarak değil, ekip olarak 
çalışıyoruz. En zor anlarda birbirimize 
destek oluyoruz ve zor şartlarda görev 
yaptığımızın bilincindeyiz. Birimiz zayıf 
düştüğünde veya duygusal olarak yıpran-



dığında bir diğerimiz işe koyuluyoruz. İşte 
işin sırrı bu.

Size sohbetlerde  
en sık sorulan soru nedir?
“Size para ödüyorlar mı?” Bana en sık 
sorulan soruların başında bu geliyor. Hayır 
vermiyorlar, bir de üzerine asil üyeler ola-
rak yıllık dernek aidatı ödüyoruz dediğim-
de, ikinci bir soru geliyor : “Neden yapı-
yorsun?”. Ben de “İnsanlık görevimi yerine 
getiriyorum” diyorum. “O dağda kalan, ya 
da enkazın altında yardım eli bekleyen kişi 
ben de olabilirdim. Yapabiliyorken yapmak 
ve elimizdeki imkanları kullanmak lazım, 
gücüm yettiğince devam edeceğim” diye 
cevap veriyorum. Bu sefer sonraki soru 
“Nasıl üye olabilirim?” oluyor genelde.

AKUT’u bilen, ama gönüllü 
olmamış kişilere önerileriniz neler?
AKUT sadece doğal afetler ve doğa kaza-
larında görev almıyor, pek çok sosyal konu-
da da görevler alıyor. Misyonumuz, afetlere 
dayanıklı bir toplum inşa etmek. AKUT 
milletine ve devletine hizmet ediyor; dil, 
din ya da siyasi görüş gözetmeksizin, her 
canı kıymetli ve vazgeçilemez buluyor. 
AKUT Arama Kurtarma Derneği, herkese 
açık ve Türkiye’nin en güçlü sivil toplum 
kuruluşu. Hepimiz bu çatı altında bir zorlu-
ğun ucundan tutarak her geçen gün daha 
güçlü ve daha hazırlıklı olabiliriz.

Son olarak neler  
söylemek istersiniz? 
AKUT Arama Kurtarma Derneği bugün 
21 yaşında ve ülke genelinde 29 ekibi ve 
2000’in üzerinde gönüllüsüyle vatanına 
milletine hizmet etmek adına bir araya 
gelmiş bir topluluk. Sadece Türkiye’de 
değil tüm dünyada ülkemizi ve bayrağımızı 
gururla temsil etmekte. 
AKUT aynı zamanda enkaz arama-kur-
tarma konusunda Birleşmiş Milletler’in 
belirlediği uluslararası standartlara uyum 
sertifikasına hak kazanan ilk Türk ekibi 
olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz 21 yıl 
içerisinde 2500 operasyonda 2484 can 
kurtarıldı veya güvenli bölgelere nakledildi. 
Bu başarılı geçmiş sadece AKUT’un değil. 
Kurtarılan her canın, gerçekleştirilen her 
operasyonun arkasında, bağışlarıyla bize 
destek olan milletimiz var. Bugüne kadarki 
maddi ve manevi destekleri ve yarınlarımızı 
güvence altına alan milletimize sonsuz 
teşekkürlerimi sunarım.

BİZE DESTEK OLUN,
BİR HAYAT DA 
SİZ KURTARIN

Tüm GSM  
operatörlerinden  

AKUT yazıp 2930’a  
SMS göndererek 10 TL  
bağışta bulunabilirsiniz.

Kredi kartınızla düzenli ya da tek 
seferlik bağışta bulunmak için  
akut.org.tr adresini ziyaret  

etmeniz yeterlidir.

akut.org.tr

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ
BANKA ADI ŞUBE ADI TL HESABI USD HESABI EURO HESABI

TÜRKİYE İŞ 
BANKASI

Gayrettepe 
Şubesi

IBAN: TR14 0006 
4000 0011 

0800 6666 63

IBAN: TR48 0006 
4000 0021 0806 

6666 60

IBAN: TR12 0006 
4000 0021 0806 

6661 44

FİNANS
BANK

Gayrettepe 
Şubesi

IBAN: TR81 0011 
1000 0000 0000 

0029 30

IBAN: TR82 0011 
1000 0000 0032 

4941 29

IBAN: TR66 0011 
1000 0000 0032 

4941 26

GARANTİ  
BANKASI

Ortaklar 
Cad. Şubesi

IBAN: TR26 0006 
2000 3570 0000 

0029 30

IBAN: TR83 0006 
2000 3570 0009 

0813 95

IBAN: TR56 0006 
2000 3570 0009 

0813 96
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