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30/278
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812/524
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113/101

GÖÇÜK VE
TOPRAK KAYMASI
34/29

KRİMİNAL
30/0

Merhaba Değerli AKUT Dostları,
Dileriz, son görüşmemizden bu yana hayat sizlere,
sevdiklerinizle birlikte güzel şeyler getirmiştir. 2013’ün
bu son bülteninde, AKUT’tan yine güzel haberlerimiz
var. Arama kurtarma çalışmalarımızın yanı sıra, yıllar
içinde ilerlettiğimiz, Acil Durum Yönetimi, Afetlerle
Mücadele, İlkyardım gibi güvenli yaşam konularındaki
uzmanlığımızla, ülkemizde Afet Bilincini geliştirmek
amacıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim ve bilinçlendirme
çalışmalarımızdan da bahsettiğimiz, dolu dolu bir bültenle
karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerden
aldığımız maddi ve manevi destekle, tüm Türkiye’de
yediden yetmişe, toplumun her kesimini kucaklayan
faaliyetlerimizi artırarak sürdürmekteyiz.
Sevgili Dostlar, bültenimizde, faaliyetlerimizin yanı sıra
2012 yılı ve 2013 yılı ilk altı aylık mali bilgilerimizi de
sizlerle paylaşıyoruz.
2012 yılında sizlerden 145.575 TL bağış geldi AKUT’a.
Bu bağışınızla, Kocaeli ekibimize, Kandıra sahillerindeki
can kurtarma projemizde kullanılmak üzere bir tekne ve bir
bot, İstanbul, Denizli, Seferihisar, Alanya, Manisa ve Mersin
ekiplerimize telsiz, Antalya, Marmaris, Ankara, Bingöl, Bursa,
Trabzon, İzmir, Bodrum, Gaziantep, Rize, Niğde, Kayseri,

Kocaeli, Giresun, Fethiye, Sarıgöl ve Seferihisar ekiplerimize
ise, çeşitli enkaz arama kurtarma ve eğitim malzemeleri
alınmıştır. Bizim için maddi kıymetinin çok ötesinde olan
değerli bağışlarınızla, ülkemizin, bazen de gezegenimizin
belki de hiç görmediğiniz, duymadığınız bir köşesinde, zor
durumda kalan bir insanın, bazen de bu güzel gezegeni
paylaştığımız sevimli bir canlının yaşamının kurtarılmasına
katkıda bulundunuz.
Doğal afetlerde, enkazda, doğada, karda, kışta, gece,
gündüz demeden, zor durumda kalan tüm insanlara, tüm
canlılara yardımcı olan AKUT’a daha fazla destek olmak,
zor durumda kalan daha çok yaşama nefes aldırabilmek,
daha çok hayat kurtarabilmek demektir.
Biz sizlerle birlikte güçlüyüz. Lütfen yanımızda olmaya
devam edin, nice hayatlar kurtarmamıza yardımcı olun
ve küçük bir destekle bir hayat da siz kurtarın, hayat
kurtarmanın olağanüstü güzelliğini bizlerle birlikte
siz de yaşayın...
İçten sevgi ve saygılarımızla,
Ali Nasuh Mahruki
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı

AKUT,
INSARAG
ORTA DOĞU
BÖLGE
TOPLANTISI’NA
KATILDI.
Moskova’da düzenlenen
“INSARAG Afrika, Avrupa,
Orta Doğu Bölge Toplantısı”na
aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu 23 ülkeden
35 temsilci katıldı.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Temmuz
2011 tarihi itibariyle Birleşmiş Milletler’e
bağlı International Search and Rescue
Advisory Group/Uluslararası Arama ve
Kurtarma Danışmanlık Grubu (INSARAG)
tarafından yapılan sınıflandırma tatbikatını
başarı ile tamamlayıp Medium Class/Orta
Sınıf ekip kategorisinde BM onayı alan ilk
Türk Ekibi oldu. Böylelikle AKUT, uluslararası
arama-kurtarma operasyonlarında BM çatısı
altında çalışmaya hak kazandı.
Bu doğrutuda AKUT, INSARAG toplantılarına
katılıp değişim ve gelişim sürecine de
destek veriyor. Moskova’da düzenlenen
bölge toplantısında Amerika, Asya Pasifik
ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Afrika,
Avrupa, Orta Doğu gruplarının genel
olarak çalışmalarından söz edildi. Yıl
boyunca düzenlenen eğitim, simülasyon ve
tatbikatların tarihleri gibi bilgiler ele alındı.
Ulusal USAR (Urban Search & Rescue) ekip
çalışmalarının bölgesele indirgenmesi,

UMUTLU BİR PROJE:
‘UMUT SARININ İÇİNDE’

STFA Yatırım Holding
grup şirketlerinden
SİF İş Makinaları,
Türkiye’de afet
sonrası yapılan arama
kurtarma çalışmaları
konusunda yaşanan sıkıntıları önlemek
amacıyla AKUT işbirliğiyle “Umut Sarının
İçinde” adlı bir proje başlattı. Söz konusu
proje kapsamında İstanbul’un çeşitli ilçe
belediyelerinde çalışan operatörlere arama
kurtarma çalışmalarında iş makinalarının
doğru kullanılmasıyla ilgili eğitimler verilmesi
ve afet zamanında iş makinalarından en
yüksek verimin alınması hedefleniyor.

AKUT Enstitüsü tarafından 15-21 Nisan
tarihleri arasında teorik ve pratik olarak
gerçekleştirilen eğitimlerde 35 iş makinası
kullanan operatör “Afet Lojistik Uzmanı
Sertifikası” almaya hak kazandı. Böylece bu
operatörler, can ve mal kaybına, yaralanmaya
yol açan deprem, heyelan, su baskını, kaya ve
çığ düşmesi gibi doğal afetler esnasında daha
bilinçli bir şekilde arama kurtarma yapacak
ve iş makinalarını daha doğru bir şekilde
kullanacaklar. Eğitim alan operatörler sadece
Türkiye için değil, diğer ülkelerde olabilecek
herhangi doğal afet durumunda da arama
kurtarma ekipleriyle birlikte çalışabilecek.

USAR standartlarının afetten etkilenen
ülkelere yayılmasının sağlanması, kapasite
geliştirmeye yönelik çalışmalar, guideline
(kılavuz kitap) tercümeleri gibi hedefler
konuşuldu.
Toplantılarda, INSARAG’daki başkanlık
sistemine ilişkin detaylar, metodoloji, üyelik,
karar verme süreçleri ve fon konuları olmak
üzere beş ana konu ele alındı.
INSARAG bünyesinde halihazırda 16 heavy
(ağır düzey), 14 medium (orta düzey) ekip
ve sınıflandırma sırası bekleyen 16 ekip
bulunuyor. INSARAG’ın 2015 sonuna kadar
sınıflandırmayı hedeflediği 13 yeni ekip için,
her yıl 60-70 arasında sınıflandırmacı
uzmana ihtiyaç olurken, uzmanların yetişmesi
için üye ülkelerden destek bekleniyor.
AKUT olarak sınıflandırma çalışmalarında
1 ekip üyemiz sınıflandırmacı olarak yer
alıyor.

AKUT ENSTİTÜSÜ
SA8000 SERTİFİKALI
KURUMLARIN
ACİL DURUM
DEĞERLENDİRMELERİNİ
YAPAC AK.
2011 yılından itibaren INSARAG onaylı ve
aynı zamanda Uluslararası Ülke Sınıflandırma
Denetmenleri arasına katılan AKUT Enstitüsü,
dünyadaki tüm SA8000 sertifikalı kurumların
Acil Durum değerlendirmelerini de yapacak.
Titiz bir incelemenin ardından seçilen AKUT
Enstitüsü, yalnız Türkiye’de değil, yurt dışında
da pek çok büyük fabrikanın acil durum risk
değerlendirmesini gerçekleştiriyor.

İŞYERİNDE İNSAN HAKLARI İÇİN;
SAI VE AKUT İŞBİRLİĞİ.
İşyerinde insan hakları konusunda dünyanın en itibarlı
kurumlarından biri olan ve 66 ülkede endüstriyel sektörde
hizmet veren SAI (Social Accountability International),
düzenlemekte olduğu risk ve acil durum yönetimi, sağlık
ve güvenlik konularındaki eğitim programlarını bundan böyle
AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin deneyiminden faydalanarak
gerçekleştirecek. İki kuruluş arasındaki işbirliği, risk yönetimi, acil
durum yönetimi ve sağlık ve güvenlik eğitimlerinin yanı sıra bu
konuyla ilgili araştırmaların yapılması ve teknik destek sağlanmasını
da kapsamaktadır.
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nasuh Mahruki: “SAI gibi itibarlı
bir kuruluş ile ortak olarak çalışmaktan ve hızlı gelişen, son derece
dinamik dünyamızda ihtiyaç duyulan bir kuruluş ile işbirliği içinde
olmaktan çok mutluyuz” dedi. SAI’nin kapsamlı uzmanlık alanının ve

insan hakları konusunda tanınmış donanımlarının, toplumsal
güvenlik ve adaletinin AKUT’a olumlu katkıları olacağının
altını çizen Mahruki, AKUT ve SAI’nin kısa bir sürede yüksek
riskli ülkelerde insanları kurtarmak için daha aktif ve pratik
donanımlar geliştireceğinden emin olduğunu ve böylesine önemli,
insan merkezli bir projenin parçası olmaktan gurur duyduğunu dile
getirdi.
SAI CEO’su Eileen Kaufman ise “AKUT’un çalışmalarını takdir ediyor
ve saygı duyuyoruz ve onlarla çalışarak kazandığımız deneyimlerimizi
son derece değerli buluyoruz” dedi. “SAI olarak, işçilere acil durumlar
karşısında nasıl davranılacağı konusunda yardımcı olunması ve
acil durumların azaltılmasına yönelik, iş birliği içinde yaptığımız bu
çalışmaların geliştirilmesi ve genişletilmesi arzusu içindeyiz” cümleleri
ile yapılan işbirliğinin önemine dikkat çekti.

AKUT ÇOCUK AKADEMİSİ “TAŞ KÖPRÜ” PROJESİ İLE
HOLLANDA KONSOLOSLUĞU MATRA FONU’NU KAZANDI.

AKUT ÇOCUK AKADEMİSİ
YOLA DEVAM EDİYOR.
AKUT Çocuk Akademisi’nin ve Çocuk Hakları
Zirvesi Derneği (ÇHZD) ile 2011 yılından bu
yana ortaklaşa yürüttüğü çalışmalara bir
yenisi daha ekleniyor.
ÇHZD ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
arasında 5 yıl sürecek geniş kapsamlı bir
işbirliği protokolü kapsamında özellikle
koruma ve bakım altında çocuklar başta
olmak üzere, ilköğretim çağındaki çocuklara
AKUT Çocuk Akademisi eğitimleri verilecek.
Kendi alanında Türkiye’de bir ilk olan projenin
ana amacı, özellikle yetiştirme yurtları ve
sevgi evlerinden seçilen çocukları deprem,
yangın, sel gibi doğal afetler konusunda
bilinçlendirerek, onlara korunma, koruma
ve yardım etme vasfı kazandırmak
ve çocuklarda güvenli yaşam kültürü
oluşturmaktır. Bu amaç doğrultusunda temel
insan ve çocuk hakları konularında bilgilerin
de aktarılacağı bu çalışmada çocuklar ilk
eğitimlerini AKUT Yönetim Kurulu Başkanı
Nasuh Mahruki’den alacak.

AKUT Çocuk Akademisi tarafından üç ay süreyle Maltepe Çocuk Tutukevi’nde gerçekleştirilen
Taş Köprü Projesi kapsamında verilen “Toplumsal Değerler” eğitimlerinin sonunda, çocuklar
üzerinde özgüven artışı, öfke kontrolü, öğrenme isteği gelişimi ve kişisel gelişimlerinin
olumlu yönde davranış değişikliğine neden olduğu cezaevi psikososyal servisi ve Akademi’nin
psikologları tarafından raporlanmıştır. Bunun üzerine AKUT Çocuk Akademisi uzmanları,
bir örneği Hollanda Retrary Cezaevi’nde uygulanan ve %100 başarı sağlayan çocukların
topluma geri kazandırılması çalışmalarının, AKUT Çocuk Akademisi uzmanlarınca yerinde
incelenerek Türkiye’de uygulanabilirliğinin oluşturulması için bir altyapı oluşturulmasını
hedefleyen bir proje hazırladı ve proje, Hollanda Konsolosluğu MATRA Fonu’ndan destek
almaya hak kazandı.

GELECEK NESİL
AKUT’LA AFETLERE
HAZIRLANIYOR.
İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı ) tarafından fonlanan ve İstanbul’da deprem riski yüksek
olan 8 ilçede 9-16 yaş grubundaki çocuklar ve gençlerin 9 ay boyunca eğitileceği projenin
temel amacı, bir afet anında daha fazla hayat kurtarabilmek için afet bilinci oluşmuş
ve afetlere hazırlıklı bir toplumun temellerini oluşturmak ve farkındalığı yüksek bir nesil
yetiştirebilmektir. Proje dahilinde toplam 30 okulda, 12.000 çocuk ve 850 öğretmene
ulaşılması hedeflenmektedir.

AKUT VE LİSE AFET
BİLİNÇLENDİRME
EĞİTİM PROJESİ’NİN
ÖRNEK ÇALIŞTAYI…
AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin liderliğinde ve Alman Lisesi’nin
ev sahipliğinde, 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü “Lise Afet
Bilinçlendirme Eğitim Projesi Buluşması” gerçekleştirildi. Çalıştayda
Koç Lisesi, Avusturya Lisesi, Alman Lisesi, TED Eskişehir Lisesi
öğrencileri bir araya geldi.
Türkiye’de okullara ve kurumlara yönelik olarak kapsamlı afet
bilinçlendirme programlarına sahip AKUT Arama Kurtarma Derneği,
bu çalışma ile okullarımızda afet bilincini artırırken, aynı zamanda
kendi alanındaki deneyimlerini gençlerle paylaşarak, kriz anında
onların uygun davranışlar geliştirmelerini hedeflemekte.
Eğitim anlayışına yeni bir soluk getireceği düşünülen ve 120
öğrencinin katıldığı çalıştayda Özel Alman Lisesi Öğrencileri “Lise
Afet Bilinçlendirme Projesinin Kazanımları”, Koç Lisesi Öğrencileri
“Afetlerde Yardım Organizasyonları”, Avusturya Lisesi Öğrencileri
“Lise Afet Bilinçlendirme Projesi’nin Okullarda Sürdürülmesinin Önemi
ve Yararları”, TED Eskişehir Lisesi Öğrencileri “Afetlerde İletişim”
konularında oluşturdukları
proje ve tanıtımları
sundular.

AKUT İLE ‘HER ADIM BİR NEFES’
35. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu 17 Kasım 2013 Pazar günü
gerçekleştirildi. 10, 15 ve 42 km olarak koşulan maratona, AKUT’un
milli sporcuları, Adım Adım koşucuları ve AKUT Gönüllüleri katıldı.
Doğal afetlerde, enkazda, doğada, karda, kışta, gece gündüz
demeden zor durumda kalan herkese hatta tüm canlılara yardımcı
olan AKUT’un daha çok yaşama nefes aldırabilmesi, daha fazla
hayat kurtarabilmesi için iyilik peşinde koşan AKUT Gönüllülerinin,
elde edeceği bağışlar, arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan
araçlar, tıbbi ve teknik malzeme gibi önemli operasyonel lojistik
ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacak.

AKUT’LA DOĞADA YAŞAM
Beşiktaş Belediyesi, ilçede yaşayan 11-14 yaş arası çocukları
Antalya -Akseki’de AKUT tarafından düzenlenen Doğada Yaşam
Kampı’na götürdü. Beşiktaş Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği
ve büyük ilgi gören “Doğada Yaşam Kampı” etkinliği bu yıl da AntalyaAkseki Hadım Yaylası’nda 1.700 metre yükseklikte gerçekleştirildi.
Kamp süresince çocuklara, AKUT Doğada Yaşam eğitmenleri
tarafından; kaya tırmanışı, kampçılık, drama, uçan tilki, beden
perküsyonu, doğada yön bulma, ip ve düğüm etkinlikleri, afetler
hakkında bilinçlendirme gibi eğitimler verildi. Beşiktaşlı çocuklar bu
kampta, kendileri için özel olarak hazırlanan macera parkurları, gece
yürüyüşleri, açık hava sinema gösterimleri gibi etkinliklerle keyifle
vakit geçirirken aynı zamanda doğada yaşam koşullarını da öğrendi.

S İNAN US ER
Hoş geldiniz.
Öncelikle sizi
tanıyalım.
Adım Sinan User.
1985 İstanbul
doğumluyum.
Işık Üniversitesi
Elektronik
Mühendisliği
mezunuyum.
Şu anda Işık Üniversitesi’nde yüksek lisans
öğrencisiyim. Okurken birçok öğrenci
kulübünde aktif görevler aldım. 2009 yılında
Işık Üniversitesi AKUT Öğrenci Toplulukları’nı
kurarken arkadaşlarım bana kurucu başkanlık
görevini verdi. Mezun olduktan sonra da
yönetim kurulu kararı ile Öğrenci Toplulukları
koordinatörlük görevine getirildim. Öğrenci
Topluluğu koordinatörü olarak görevim
yeni kurulacak toplulukların kurulumunu
sağlamak ve aktif olan kulüplerin merkezle
olan ilişkilerinde köprü görevi görmektir.
Şubat 2012’den sonra AKUT içerisinde yeni
bir şapkaya daha sahip oldum ve Güneş
Merve Aykol ile birlikte AKUT Kent Gönüllüleri
projesinin hem kurucusu hem de koordinatörü
oldum. Aynı zaman da aile firmamızda
elektronik güvenlik sistemleri konusunda
çalışıyorum.
Gerçekten okul da, gönüllülükten
başlayıp ‘profesyonel gönüllülüğe’
devam eden bir yol! Bugünkü konumuz
AKUT’un başlatmış olduğu ama
zamanla galiba AKUT’u da aşacak
olan bir proje. Önce bunun ne demek
olduğunu sizden dinleyelim.
Evet, bahsettiğimiz projenin adı AKUT Kent
Gönüllüleri. Nasuh Abi’nin sıkça katıldığı
seminerlerde ve toplantılarda şirketlerin
genellikle İK direktörleri veya diğer yöneticiler
AKUT ile ortak birşey yapmak istediklerini
dile getiriyorlardı. Ancak arama kurtarma
alanında yapabilecekleri sınırlıydı ve bu
talebe nasıl bir cevap verebiliriz üzerine
düşünürken 2012 Şubat ayında AKUT Kent
Gönüllüleri projesi ortaya çıktı. Projemiz
bireysel gönüllüler ve kurumsal gönüllüler

olmak üzere ikiye
ayrılıyor. Bireysel
gönüllüler, günlük
hayatın yoğun
temposundan
sıyrılıp AKUT isminin
altında gönüllük
esasına dayalı
çalışarak yaşadıkları
şehir için yapılan
projelerde aktif görev alan kişilerdir. Bireysel
gönüllülerimiz websitesi üzerinden ilgi
alanları ve zamanlarına uygun olan projelere
katılarak yaşadıkları kente artı değer
kazandırabilirler.

RÖPOR TA J

AKUT Kent Gönüllüleri Proje Koordinatörü

bireysel gönüllülerimiz ile destek veriyoruz.
Aslına bakarsanız, ihtiyaç sahipleri ile
gönüllüler arasında bir nevi köprü görevi
görüyoruz. Aynı zamanda belirli aralıkla AKUT
Merkezi’mizde proje atölyeleri yapıyoruz.
Mesela bu atölyelerden birinde gönüllülerimiz
çocukları spora yönlendirmek üzerine bir proje
yazdılar. Bu proje kapsamında Eyüp Çocuk
Yuvası’ndan bazı çocukları geçtiğimiz Ekim
ayında dünyanın en iyi 8 kadın tenisçisinin
katıldığı WTA turnuvasına götürdük.

Bireysel gönüllülerden bahsederken,
etkinlikleri websitesi üzerinden takip
ediyorlar dediniz. Bu yapıdan biraz
bahseder misiniz?
Projeyi yazmaya başlarken en dikkat
Peki ya kurumsal gönüllüler?
ettiğimiz konu katılacak gönüllüleri çok fazla
Kurumsal gönüllülerimiz ise, şirketleri ile
birlikte AKUT çatısı altında sosyal sorumluluk prosedür ile boğmamak oldu. Websitemizi
de bu yaklaşımla oluşturduk. Katılım kolay
projeleri yapan gönüllülerdir. Şirketlerle
olsun dedik. Gönüllü olmak isteyen kişi www.
ilk kontağı kurduktan sonra bir tanışma
toplantısı yapıyoruz. Bu tanışma toplantısında akutkentgonulluleri.org.tr adresinden üye
olduktan sonra etkinlik takvimi üzerinden
AKUT Kent Gönüllüleri projesi hakkında bilgi
veriyoruz ve bizden nasıl bir proje istediklerini tüm planlanan ve gerçekleşen etkinlikleri
görebiliyor ve ilgi alanına göre “projeye katıl”
öğreniyoruz. Çalışmak istedikleri alan nedir?
butonuna tıklıyor, ardından bizimle etkinlik
Hangi gün çalışmak isterler? Yaklaşık kaç kişi
alanında buluşuyor. Bu kadar basit. Etkinlik
katılım gösterirler? Bu soruların cevapları
sonunda da yollarımız yeniden kesişene
doğrultusunda kurumsal gönüllümüze proje
kadar ayrılıyor. Haftalık toplantılar, kağıt
örneklerimizi yolluyoruz ve beğendikleri
kürek işiyle uğraşmıyorlar. Bu websitesinin bir
proje ile ilgili çalışmalara başlıyoruz. Yanlış
diğer özelliği ise üyelerimizin istatisliklerini
anlaşılmaması için önemli bir konun altını
tutabiliyor olması.
çizmeliyim; AKUT
Gönüllümüz kaç
Kent Gönüllüleri
aktiviteye katılmış,
programının
“ASLINA BAKARSANIZ, İHTİYAÇ
hangi görevler
kurumsal ve
almış gibi. Ya da
SAHİPLERİ İLE GÖNÜLLÜLER
bireysel gönüllüleri
etkinliklere yaş
arama kurtarma
ARASINDA BİR NEVİ KÖPRÜ
bazında olan katılımı
faaliyetlerinde
filtreleyebiliyoruz.
GÖREVİ GÖRÜYORUZ.”
kesinlikle
Sitemiz ileride
bulunmazlar.
üyelerin özelliklerinin,
ilgi alanlarının,
Projeleri nasıl
devamlılıklarının, kısaca performanslarının
tasarlayıp,
da takip edilebileceği zengin bir platforma
geliştiriyorsunuz?
dönüşecek.
İşbirliği yaptığımız derneklerin gönüllülere
ihtiyacı var. Örneğin Engellerin Ötesinde
Derneği. Engelliler ile ilgili çok güzel projelere
imza atıyorlar. Biz de onlara kurumsal ve

Peki websitesine üye oldum, hemen
etkinliğe katılabiliyor muyum?
İlk etkinliğe katılmadan önce herkes bir
saatlik bir eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimde,
genel olarak kısaca AKUT’u tanıtıyor,
Kent Gönüllüleri’nin felsefesini, işleyişini
anlatıyoruz. Çeşitli oyunlarla takım çalışması
ve kaynaşma çalışmaları yapıyoruz. Bu
oryantasyondan sonra gönüllülerimiz özgür!
Merkeze gelme ve periyodik toplantılara
katılma gibi zorunlulukları yok. Ama ara
sıra ziyaret etmek isteyenlere de tabi ki her
zaman kapımız açık.
Biraz da bugüne kadar yaptığınız
projelerden bahseder misiniz?
İlk proje uygulamamız Şile’de bir okul
projesiydi. İlçe Eğitim Müdürlüğü’ne gidip
Şile’de çalışmak istediğimizi ilettik ve bizi
Şile merkezine yaklaşık 30 km uzaklıkta Teke
Köyü’ne yönlendirdiler. Orda bir köy okulu var,
önce gittik okul müdürüyle tanıştık, konuştuk,
eksiklere baktık. “Bizden projeksiyon cihazı,
bilgisayar beklemeyin,
biz size insan gücüyle
birşeyler yapabiliriz”
dedik. “Boyaysa,
boyamızı fırçalarımızı
alıp geleceğiz” dedik ve
bireysel gönüllülerden
oluşan 27 kişilik bir
ekip ile köyün yolunu
tuttuk. Bireysel
diyorum, ama aramızda
aslında Kızılay,
İstanbul Diş Hekimi
Odası, Bayrampaşa
Yaşam Derneği, Işık
Üniversitesi Kütüphane
Daire Başkanlığı’ndan
arkadaşlar da vardı.
Okulda iki gün boyunca
yemekhanenin
düzenlenmesi, okul
bahçe demirlerinin
boyanması,
temizlenmesi,
bahçeye basketbol
sahası çizilmesi
gibi işler yaptık. Bu
fiziki çalışmaların yanı sıra bilinçlendirme
çalışması da yapalım dedik. Kütüphane,
kitap okuma alışkanlığıyla ilgili seminer
verdik. Kızılay, ‘kan bağışı nedir?’ başlıklı bir
tanıtım yaptı. Diş Hekimi Odası çocuklara diş
fırçası hediye etti, dişlerini nasıl fırçalamaları
gerektiğini gösterdi. Ve tabii demirleri
boyadık, futbol sahasını ve yemekhaneyi
düzelttik. İki gün sürdü, yine basket sahasının
ancak yarısını tamamlayabilmiştik.

Cumartesi-Pazar çalıştık, ama okulun
çocuklarını da davet ettik ki, yapacaklarımızı
birlikte yaparsak daha çok sahiplenirler
diye. Akşamında ise köyde AKUT olarak
afet bilinçlendirme semineri verdik. İki hafta
sonra karne günü bizi de davet ettiler. Biz de
bu vesileyle basket sahasını da tamamlarız
niyetiyle gittik. Bir baktık ki, çocuklar kendi
paralarıyla boya almış sahanın diğer yarısını
tamamlamışlar. İşte bizim amacımız tam da
buydu! Bu farkındalığı çocuklarda yaratmaya
çalıştık ve başardık.
İkinci olarak Doğa Koleji çalışanları ile birlikte
Yedikule Hayvan Barınağı’nda bağışlanan
yiyecekleri ayırıp toparladık.
Üçüncü projemiz için Temmuz 2012’de
LÖSEV ile bağlantıya geçtik. AKUT Kent
Gönüllüleri projesini anlattık ve onlar için
ne yapabileceğimizi sorduk. LÖSEV tedavisi
tamamlanmış ve belli periyotlarla kontrolleri
yapılan çocuklarla birlikte yaz etkinlikleri
düzenliyor. Bu
etkinlikler kapsamında
Işık Üniversitesi
Şile Kampüsü’nde
çocuklarla birlikte
bisiklete bindik,
tırmanma duvarına
tırmandık, kitap
okuduk, film izledik.
Yani dolu dolu bir
cumartesi geçirdik.
Çok yorulduk ama
onların giderken
teşekkür edip sarılması
bütün yorgunluğumuzu
alıp götürdü. Tarif
edilemez bir his!
Bir diğer çalışmamız
ise, geçtiğimiz Eylül
ayında Engellerin
Ötesinde Derneği
ile birlikte Bağdat
Caddesi’nde flash
mob etkinliği idi.
Bu etkinliğin amacı,
sıradan bir günde bir
anda ortaya çıkarak belirli bir ritim eşliğinde
caddede yürüyenlerin ilgisini çekmekti.
Çok da başarılı oldu. Daha sonra bunun
ikinicisini Kadıköy’de bir alışveriş merkezinde
gerçekleştirdik.
Bu projeler niye hep İstanbul’da
gerçekleşiyor?
Projemizin sloganı “Kentim için gönüllüyüm,
kendim için gönüllüyüm”. Proje şu anda

İstanbul ile sınırlı, ancak geliştikçe diğer illere
de yayılmayı planlıyoruz.
Peki bu emeklerin karşısında AKUT’a bir
gelir sağlayabiliyor musunuz?
Evet. Bildiğiniz gibi AKUT bağışlarla varlığını
sürdürebilen bir dernek. Bu nedenle prensip
olarak, ürettiğimiz tüm projelerimizde
amacımız AKUT’a kaynak yaratmak. Projenin
büyüklüğü, süresi ve katılımcı sayısına göre
değişen kriterler var.
O kriterlere göre kurumlar AKUT’a bağışta
bulunuyor. Ancak bireysel gönüllülükte
kesinlikle bağış almıyoruz.
Bizi şu an okuyan, kurumların
yöneticileri için örnek bir maliyet
söyleyebilir miyiz?
Güzel bir soru. Kurumsal işbirliklerinde,
belli bir sayının üzerinde kişi başına 50 lira
katılım payı alıyoruz. Bu durumda 20 kişilik
bir etkinlik için 1.000 TL bağış alıyoruz. Ama
projenin kapsamına göre bağış oranı da
değişiklik gösterebilir.
Yurtdışında buna benzer platformlar
var mı?
Var. Esasen esinlendiğimiz proje New York
Cares projesi. Şehrin adını taşıyan bu girişim,
New York’lu gönüllüleri harekete geçirerek
şehirde yaşayanların çeşitli gereksinimlerine
çözüm getiriyor. Amerikalıların gönüllülük
anlayışı ve mevcut örgütlenmeleri bize
göre çok daha gelişmiş. Ama işleyiş farklı
olduğundan, sadece fikri aldık demek doğru
olur.
Türk insanı ne kadar gönüllü?
Doğru yerde yakalarsanız gönüllü. Yaklaşık
4 senedir ben bunu AKUT’ta görüyorum. Bir
deprem ya da bir felaketten sonra insanlar
AKUT’a üye olmaya çalışıyor. Sonra tabii bu
yavaşlıyor. Önemli olan o sırada doğru kişileri
yakalayabilmek. Belki 300 kişi başvuruyor,
ama neticede 30 kişi gerçekten size dahil
oluyor. Doğru 30 kişi çok şey katabilir.
Şu anda birey olarak kaç gönüllü var?
Halen havuzda 158 aktif gönüllümüz var.
Bir-iki yıllık bir perspektifte
hedefleriniz neler?
Hedefimiz ilk etapta dört başı mamur,
güçlü referans teşkil edecek nitelikte
kurumsal projelerle çarkı döndürmek.
Sonrasında gelecek taleplerle çarkın kendini
döndüreceğine inanıyoruz.

Dernekler bu işe nasıl yaklaştı?
Dernekler çok güzel yaklaştı, çünkü gönüllüye
ihtiyaçları var. Gönüllüyü AKUT ismiyle
aradığınızda çok rahat bulabilirsiniz, o
nedenle bize çok sıcak bakıyorlar.
Gönüllülüğe devamlılık
kazandırabilecek misiniz?
Kazandıracağız. Hele bir tadını alsınlar.
Üstelik, bir gelen hem bir dahaki sefere
geliyor, hem de yanına bir arkadaşını alarak
geliyor.

“HAYALİMİZ ÇOK BÜYÜK
ASLINDA. HAYALİMİZ, BÜTÜN
İSTANBUL’DAKİ İNSANLARIN BİR
ŞEKİLDE GÖNÜLLÜLÜK YAPMAYA
BAŞLAMASI”.

Hayaliniz ne?
Hayalimiz çok büyük aslında. Hayalimiz bütün
İstanbul’daki insanların bir şekilde gönüllülük
yapmaya başlaması. Tabii bu zaman ister.
Başlarken Tinerci Çocukların Rehabilitasyonu
projesiyle başlamak zorlayıcı olabilirdi, biz
önce daha yumuşak konuları ele almayı tercih
ettik. İlerledikçe konular artacak, gönüllüler
öğrendikçe, geliştikçe adanmışlık ve süreklilik
de artacak. Yapacak çok işimiz var!
Çok teşekkür eder, başarılar dilerim Sinan.

AKUT KENT GÖNÜLLÜLERİ İLE
ENGELLERİN ÖTESİNDE.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, her yıl olduğu gibi bu sene de
birçok etkinlik düzenlendi. Bunlardan en dikkat çekeni ise, Engellerin
Ötesinde Derneği’nin 1 Aralık 2012 tarihinde Kadıköy’de bulunan Tepe
Nautilus alışveriş merkezinde ikincisini düzenlediği ve 300’ü aşkın
katılımcı ile gerçekleşen Flash Mob etkinliği idi.

AKUT Kent Gönüllüleri’nin de desteğiyle gerçekleşen etkinlikte,
ülkemizde her 8 kişiden birinin engelli olduğu bir kez daha hatırlatıldı
ve ülkemizdeki 8,5 milyon engelli vatandaşın sorunlarının çözümü için
Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve halkın birlikte hareket
etmesi gerektiği vurgulandı.

Flash mob, Engellerin Ötesinde Derneği Başkanı Yaşar Morpınar’ın
djembe vuruşu ile başladı. Daha sonra yakın noktalardan gönüllüler
ellerinde darbuka, def ve marakasları ile, alışveriş merkezindeki
ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında, gösterideki yerlerini aldılar.
Ziyaretçilerin de bu coşkuya elleriyle tempo tutarak destek verdiği
gösteri 15 dakika sürdü.

“Farkındalık için birlikteyiz!” sloganı ile yola çıkan dernek, engelli
farkındalığı için, etkinliklerine farklı zamanlarda farklı projelerle
devam edeceğini belirtirken, AKUT Kent Gönüllüleri Proje Direktörü
Sinan User de AKUT Kent Gönüllüleri’nin Engellerin Ötesinde
Derneği’nin projelerine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

EKİPLERDEN OPERASYON HABERLERİ
2013 yılında, 19 Kasım tarihine kadar yurt genelinde gerçekleştirilen 194 operasyonda toplam 280
vatandaşımızın hayatını kurtardık. Kurulduğu günden bu yana AKUT’un gerçekleştirdiği operasyon sayısı 1.484’e,
kurtarılan insan sayısı 1.834’e ulaştı. Yaşamı kutsal ve en değerli olarak kabul eden AKUT gönüllüleri,
aynı zamanda 121 operasyonda 243 hayvanın da kurtarılmasını sağladı.

HOPA’DA DAĞA
ÇIKAN VE SİS NEDENİ
İLE KAYBOLAN 7 KİŞİ,
KANDIRA’DA

131

VATANDAŞIMIZI
BOĞULMAKTAN
KURTARDI.

İLE KURTULDU.
3 AĞUSTOS 2013 | CUMARTESİ

AKUT Kocaeli Ekibi, Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi KOSKEM Projesi kapsamında
yürütülen Kandıra Cankurtaranlık
Projesi’nde Ağustos 2013 tarihine kadar,
boğulma tehlikesi geçiren toplam 131
vatandaşımıza müdahale edip sağlık
ekiplerine teslim etti. AKUT Kocaeli Ekibi,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KOSKEM ile
birlikte, 8 yıldır olduğu gibi, bu yaz sezonu
boyunca da her hafta sonu can kurtarma,
ikaz ve bilinçlendirme çalışmalarına devam
ediyor.

Derede balık avlamak için köyden ayrılan ve
daha sonra bölgedeki kötü hava koşulları ve
sis nedeniyle yollarını kaybeden 7 kişi, cep
telefonuyla Jandarma’dan yardım istedi.
Cep telefonu sinyaliyle yerleri belirlenen
amatör avcıları kurtarmak için Artvin Sivil
Savunma Müdürlüğü ve AKUT Rize ekibi yola
çıktı. Sis nedeniyle askeri helikopterlerden de
destek alarak kurtarılan 7 gence ilk müdahale yapıldıktan sonra gençler Hopa Devlet
Hastenesi’ne götürüldü.

KAYBOLAN YAŞLI KADININ İMDADINA

KAYIP 2 KİŞİYİ BULDU.

KELEBEKLER VADİSİ’NDE
YETİŞTİ.

25 NİSAN 2013 | PERŞEMBE

25 HAZİR AN 2013 | SALI

AKUT Fethiye Ekibi’ne jandarmadan gelen
ihbarda, Fethiye İlçesi, Kemer Beldesi, Ören
Köyü yakınlarında 2 şahsın kayıp olduğu
bilgisi aktarıldı.
Kayıp kişilerden birinin kalp hastası olması ve
tıbbi müdahale gerekebileceği bilgisi üzerine
Fethiye AKUT Ekibi, 112 ekipleri ile birlikte
bölgeye doğru hareket etti. Yapılan arama
çalışmalarının ardından sabah saatlerinde
kayıp şahıslara ulaşan ekibimiz şahısları
112 ekiplerine teslim etti ve operasyonu
sonlandırdı.

Marmaris merkeze bağlı Gazeller köyünde
yaşayan ve en son evinin bahçesinde görülen
81 yaşındaki yaşlı kadından haber alamayan
yakınları, durumu Jandarmaya bildirdi.
Dağlık ve ormanlık alanda köpekli tim ile
arama yapan Jandarma ekipleri yaşlı kadına
ulaşamayınca AKUT Marmaris ve Muğla İl Afet
Acil Durum Müdürlüğü’nden yardım istedi.
Yapılan aramalar sonucunda, geniş bir ormanlık
alan taranıp, kayıp şahıs bulunarak gerekli tıbbi
müdahale yapıldıktan sonra 112 ekiplerine
teslim edilerek, hastaneye sevk edildi.

KAYBOLAN
ÖĞRENCİLERİ

BULDU.

22 TEMMUZ 2013 | PAZ ARTESİ

Fethiye’nin Kelebekler Vadisi’nde gezerken
kaybolan iki öğrenci, Fethiye ekibi tarafından
bulundu ve 112 ekiplerine teslim edildi.

DİK KAYALIKTA
MAHSUR KALAN
ÜNİVERSİTE
ÖĞRENCİSİNİ

KURTARMA
VE HASTA NAKİL

HİZMETLERİ İLE

KURTARDI.

9 KİŞİYE

YARDIMCI OLDU.

13 AĞUSTOS 2013 | SALI

Bingöl’ün çeşitli ilçe ve köylerinde bulunan
ve acilen hastaneye ulaştırılması gereken
hastaların imdadına AKUT Bingöl ekibi
yetişti.. Kış aylarında yoğun kar yağışı
nedeniyle yolları kapanan ve ulaşımın
sağlanamadığı bölgelere kar motoru ile
ulaşan Bingöl ekibi, 9 Ocak-15 Mart tarihleri
arasında acil durumda olan toplam 9
hastanın sağlık merkezlerine ulaştırılmasında
destek sağladı.
21 Haziran 2013 tarihinde ise Genç ilçesinde
meydana gelen trafik kazasında AKUT Bingöl
ekibi, 2 kişiyi kaza yerinde müdahale ederek
sağlık görevlilerine teslim etti.

Fethiye’de 3 kilometre yüzerek gittiği Cennet
Koyu’ndan Kabak Koyu’na çıplak ayakla
yürüyerek dönmeye çalışan üniversite
öğrencisi, iniş yaptığı 120 metrelik dik
kayalığın 50’nci metresinde mahsur kaldı.
Bağırarak yardım isteyen öğrencinin
çığlıklarını duyan Kabak Koyu sakinleri,
Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı’ndan
yardım istedi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, dik
kayalıkların donanımsız kurtarmaya müsait
olmaması nedeniyle, AKUT Fethiye Ekibi’ni
desteğe çağırdı. Bölgeye gelen 8 kişilik
AKUT ekibi, 4 saatlik yürüyüş ve tırmanışın
ardından genç kızın mahsur kaldığı
kayalıklara ulaştı ve yorucu bir yürüyüşün
ardından sağlık görevlilerine teslim edildi.

HAYVAN OTLATIRKEN
HASTALANAN ÇOBANI

AĞAÇTA ASILI
KALAN TURİSTİN
YARDIMINA

ALEVLERLE
BOĞUŞAN
BODRUM’A

KOŞTU.

DESTEĞİ.

KURTARDI.

29 HAZİR AN 2013 | CUMARTESİ
19 AĞUSTOS 2013 | PAZ ARTESİ

Kara yolunun bulunmadığı, sarp arazi yapısına sahip Çabuklu Yaylası’nda çoban rahatsızlanınca yakınları sağlık görevlilerinden yardım
istedi. Hastaya müdahale için yönlendirilen
AKUT Rize Ekibi araç yoluna 4 saat mesafedeki yaylaya yaya olarak ulaştı. Hastaya ilk
müdahaleyi yapan ekip, ambulans, helikopter
istedi, ancak sis nedeniyle helikopter ulaşamadı. Rize Valisi Nurullah Çakır, Giresun
Jandarma Bölge Komutanlığı ile temasa
geçerek askeri helikopter ayarladı ve çoban
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

5 MAYIS 2013 | PAZ AR

Fethiye’nin Ölüdeniz beldesindeki
Babadağ’dan yamaç paraşütüyle atlayış
yapan Ukraynalı bir turist, 1200 rakımdaki
sarp kayalıklara düştü. Telsizle yaralandığını
bildiren paraşütçüyü kurtarmak için Fethiye
Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Ambulans
ve AKUT görevlileri seferber oldu. Sağlık
ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı operasyon,
8 kişilik AKUT Fethiye üyelerinin yaralıyı sarp
ve kayalık araziden 6 saat sedyeyle taşıyarak
ambulansa ulaştırmasıyla son buldu.

Bodrum’un Ortakent ilçesi ile Bitez
Beldeleri’nde Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde
başlayan ve 8 saat boyunca tüm ilçe halkına
korkulu anlar yaşatan yangının, kontrol altına
alınmasında, Bodrum AKUT ekibi, canları
pahasına büyük rol oynadı. Arazözlerin
çıkamayıp, hortumların da ulaşamadığı
bölgedeki alevlerin arasına korkusuzca dalan
16 kişilik Bodrum ekibi ellerinde bulunan ve
‘Şapşap’ adı verilen aletlerle yangının önünü
kesti. Müdahale esnasında ekipten 4 gönüllü
hafif yaralandı.

AKUT Gezi Parkı Eylemlerinde
Yaralılara İlk Yardım Desteği Verdi.

AYDIN’DA 3 GÜNDÜR
KAYIP OLAN YAŞLI KADINI

1-16 HAZİR AN 2013

KURTARDI.
Alzheimer hastası olan 70 yaşındaki kadın Aydın’ın Buharkent
ilçesine bağlı Savcıllı köyündeki evinden yakınlarına haber vermeden
ayrılan ve köylülerin ve jandarma ekiplerinin aradığı ama bulamadığı
yaşlı kadını AKUT Denizli ekibi, yoğun bir arama faaliyeti sonucu
köyün yakınlarındaki dağlık bir bölgede ağacın altında baygın şekilde
bulundu. Ayşe Deniz’e ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri tarafından yapılırken, yaşlı kadın daha sonra Nazilli Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı.

17 yıla ulaşan deneyimi ile ülkemizde ve
dünyanın her yerinde afet ve acil durumlara
koşarak giden ve Türk Milleti’nin özverisi,
sorumluluk anlayışı, çalışkanlığı ve insan
hayatına verdiği değerle hayat kurtarmaya
çalışan AKUT, Gezi Parkı olayları sırasında
dernek merkezimize ulaşan ihbarlar ve
yardım çağrıları üzerine yaralılara ilkyardım
desteği sağladı. Ekiplerimiz, ihtiyacı olan
yurttaşlarımıza, kamu görevlisi ya da sivil
yurttaş ayırımı yapmaksızın gerekli ilkyardım ve tıbbi müdahaleleri
gerçekleştirdi.

GÖNÜLLÜLERİMİZ HAYVAN DOSTLARIMIZ
İÇİN DE GÖREVE HAZIR
AKUT için her canlının hayatı
çok kıymetli! Kurulduğu günden
bu yana AKUT’un kurtardığı
hayvan sayısı 243’e ulaştı.
Nesli tükenmekte ve korunmaya
alınan canlılara da ilk yardım
AKUT’tan geldi.

CARETTA , AKUT
TARAFINDAN
KURTARILDI.
HAZİR AN 2013

K AYALIKLARDA
MAHSUR K ALAN
KEÇİLERİN İMDADINA

KOŞTU
16 EYLÜL 2013 | SALI

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Kabakaya Köyü’nde
yaklaşık bir hafta önce kaybolan keçilerin
köylüler tarafından 70 metrelik kayalıklarda
mahsur halde görülmesinin ardından;
kendilerine gelen ihbarı değerlendiren 7 kişilik
AKUT Bingöl Ekibi, mahsur kalan keçileri
kurtarmak için köye ulaştı ve 4 saat süren
kurtarma operasyonu sonunda 9 keçiyi sağ
salim kurtararak sahibine teslim etti.

AKUT Mersin Ekibimiz, Mersin Serbest Bölge
Limanı’nda kayalıklara sıkışan carettayı
kurtarmak için 2 dalgıç 2 kara personeli ile
çıktığı operasyonu sonlandırdı. Ekibimiz ile
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin
ortak yürüttüğü operasyon sonucu Caretta
sıkıştığı kayalıktan sağ olarak kurtarıldı.

K AYBOLAN
YAVRU KEDİYİ

KURTARDI.
AKUT Bodrum Ekibimiz, Bodrum
Bitez Beldesi’nde bir binanın altındaki
kullanılmayan ve girişleri daha önceden
kapatılmış olan su deposunda mahsur kalan
kedi için alınan ihbar üzerine 5 gönüllüsü
ile başlattığı operasyonda, su deposunun
içerisine ulaşılamadığı ve karanlık olduğu
için Sea Garden Otel teknik servisinden
temin edilen kanal kamerası ile depo içerisini
inceleyerek yavru kedinin 10 cm çapındaki
boş bir boru parçası içerisinde olduğunu
tespit etti. Başka her hangi bir giriş yeri
bulunmayan depoya pencere açılarak içeriye
giren ekip, atık su borusu içerisindeki 1 aylık
yavru kedi 1,5 saatlik çalışma sonucunda
kurtarılarak sahibine teslim etti.

AKUT’A İNGİLTERE’DEN
TEŞEKKÜR MEK TUBU
10 EYLÜL 2013 | SALI

Muğla’nın Datça ilçesinde kayalıklara çarpan teknede mahsur kalan 3
İngiliz turistin yardımına koşan AKUT Marmaris Ekibi’ne İngiltere’den
teşekkür mektubu geldi. AKUT Marmaris Ekibi, Datça İlçe Jandarma
Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleriyle beraber
saatler süren çalışmaların ardından kurtarılan üç İngiliz vatandaşı,
sağ salim sağlık ekiplerine teslim etti.
Gelen teşekkür mektubunda AKUT tarafından kurtarıldıkları için
çok şanslı olduklarını belirten İngiliz turist, AKUT üyesi sekiz kişiyi
gördüklerinde çok rahatladıklarını ifade ederek, “Ekip üyeleri yanımıza
geldiğinde sergiledikleri profesyonellik inanılmazdı. Derhal kontrolü
ellerine aldılar ve durumumuzla ilgili sorular sordular. Bize sıcak
içecek ve yiyecek temin ettiler, durumumuzu değerlendirdiler, iyi
olduğumuzdan emin oldular” dedi.
AKUT ekibinin başarılı çalışmasının yanı sıra bütün gece yanlarında
kalarak morallerini yükselttiğini belirten İngiliz turist mektubunu şu
cümlelerle tamamladı: “Eğer onlar olmasaydı eminim hipotermi baş
gösterecekti ve sonuçları felaket olacaktı! Bütün ekip üyelerinize ve
örgütünüze yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum zira biliyorum
ki siz olmasanız bu mektubu yazıyor olamayacaktım. En içten
teşekkürlerimle.”

SÜPER TOTO
SÜPER LİG
TAKIMLARINDAN
AKUT’A
ANLAMLI DESTEK!
1999 yılında Türkiye’nin yaşadığı en büyük
felaketlerden biri olan 17 Ağustos Marmara
Depremi’nin yıldönümünün Süper Toto Süper
Lig 2013-2014 sezonunun ilk haftasına
gelmesi nedeni ile duyarlı takımlardan
AKUT’a büyük destek geldi. Takımlar,
ülkemizin deprem gerçeğine karşı toplumsal
bilincin canlı tutulması ve güvenli yaşam
kültürü oluşturma konusunda Türkiye’nin
en önde gelen sivil toplum kuruluşlarından
biri olan AKUT’a destek vermek amacı ile
“AKUT Var, Hayat Var. Geleceğimizi Birlikte
Kurtaralım” pankartı ile sahaya çıktılar.

From: denismaher95@hotmail.co.uk
Date: Thu, 12 Sep 2013 18:52:22 +0000

Regarding land rescue 8th/9th September 2013
Dear members of AKUT, on the above night I was fortunate
enough to be rescued by members of your team. My friends
and I were shipwrecked on some rocks opposite Kos and your
organisastion were informed of our flight. You can imagine our
relief when we were told of your impending arrival.
Obviously we had to wait a while because as we found out
later your team had to come from Marmaris and trek across
two mountains to find us. The relief we felt when eight torch
lights appeared over the top of the rise was enormous.
Once the team members were with us,their profesionalism was
unbelieveable. They immediately took control and inquired
of our condition. Hot drinks and food were supplied and
our condition was asessed and verified to be ok. All our wet
clothes were removed and new ones were supplied and a fire was
built to dry us and them out.
We thought once this was done they were going to leave whilst
we waited for the coast guard to arrive. To their credit they
stayed with us all night keeping our spirits up and looking
after us.If it had not been for them I am sure hypothermia
would have set in and the end result would have been
disasterous!!
My heartfelt thanks are sent to all your team members and your
organisastion as without you I am sure I would not be writing
this letter. THANK YOU FROM THE BOTTOM OF MY HEART!
Denis Maher

17 AĞUSTOS’U
UNUTMAYIN,
UNUTTURMAYIN!
Tam on dört sene geçti Marmara Depremi’nin ardından. 17 Ağustos 1999’da
yaşanan felaket sonrasında bölgeye giden ilk ekiplerden biri AKUT’tu. Afet
öncesinde yapılan hazırlıklar, alınan eğitimler ve uygulanan tatbikatlar ve en
önemlisi felaket anında insan hayatı kurtarmaya yönelik psikolojik olarak hazır
olmanın verdiği güçle AKUT başarılı ve inisiyatifli bir arama kurtarma örgütü
örneği verdi. Sadece arama kurtarma değil, deprem bölgesine gönderilen
tıbbi malzeme ve diğer yardım malzemeleri felaketzedelere doğru bir şekilde
ulaştırdı, Kızılay, TSK ve Kriz Masaları’na yardımcı oldu. AKUT Gönüllüleri 220
vatandaşımızı göçük altından canlı kurtardı.
Bu büyük afetin 14. yıl dönümünde AKUT, toplumda deprem bilinci ve güvenli
yaşam kültürü oluşturma kapsamında ulusal, yerel ve sosyal medyada yer
alan kampanyalar gerçekleştirdi. Türkiye’nin 1.105 noktasında yer alan afişler
ve billboardlarda deprem kuşağında yaşayan bir ülke olduğumuzu ve depreme
karşı hazırlıklı olmamızı hatırlatan mesajlar verdi.

HAYATA DEVAM TÜRKİYE PROJESİ
ALTIN SABRE ÖDÜLÜ KAZANDI.

AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ
GELİR GİDER TABLOSU
1 Ocak31 Aralık 2012

AKUT’un AkSigorta işbirliği ile toplumu başta deprem olmak üzere
sel ve yangın gibi doğal afetler konusunda bilgilendirmek amacıyla
gerçekleştirdiği “Hayata Devam Türkiye” projesi, iletişim sektöründe
dünyanın en prestijli ödüllerinden SABRE AWARDS’da birincilik ödülü
kazandı. 2010 yılından bu yana yürütülen proje, 2.400 başvurunun
yapıldığı SABRE ödüllerinde finale kalarak, Türkiye’den Altın SABRE
2013 ödülünü alan proje oldu.
Marmara ve ardından yaşanan
diğer depremlerde toplumun bilgi
yetersizliği nedeniyle kayıpların daha
da arttığı gerçeğinden yola çıkılarak
2010 yılında başlatılan ve 5 yıllık bir
kurumsal sosyal sorumluluk projesi
olarak tasarlanan “Hayata Devam Türkiye” Projesi ile geçtiğimiz üç
yıl içinde 30 il, 150 ilçede yaklaşık 3 milyon kişiye afetler konusunda
eğitimler verildi. 45.000 kilometre yolun katedildiği proje kapsamında
3 boyutlu “G-Force Deprem Tırı” ile vatandaşlara 45 saniye süresince
7,4 şiddetindeki Marmara depremi yaşatıldı ve doğal afetlerin
öncesinde, doğal afet sırasında ve sonrasında neler yapmaları
gerektiği anlatıldı. 2013 Nisan ayında başlayan ve 7 Haziran
tarihinde son bulan 4. etabın sonunda da 23 il, 24 ilçede yaklaşık
1 milyon kişiye ulaşıldı.

2014

1 Ocak31 Haziran 2013

Gelirler
Bağış ve Yardımlar
Faiz Gelirleri
Menkul Kıymet Satış Karları
Kambiyo Karları
Diğer Gelir ve Karlar
Diğer Olağandışı Gelirler

1,550,906.46
1,449,048.63
77,029.69
2,086.58
13,825.37
4,566.51
4,349.68

479,809.01
443,748.48
15,043.59
549.90
13,983.22
5,323.05
1,160.77

Giderler
Genel Yönetim Giderleri
Amaca Yönelik Giderler
Diğer İndirimler
Kambiyo Zararları
Diğer Olağandışı Giderler
Geçmiş Yıl Giderleri

1,224,950.77
252,800
900,665.99

473,277.08
84,212.32
383,847.2

30,979.55
22,818.82
17,686.41

3,477.79
1,739.77
0

Dönem Net Geliri veya Zararı
Dönem Net Gelir Fazlası

325,955.69
325,955.69

6,531.93
6,531,93

AKUT DOSTU
KURUMSAL ÜYELER
Tekfen Holding A.Ş.
Deloitte
Solmaz Gümrük Müşavirliği
The Marmara
(İstanbul Turizm ve Otelcilik A.Ş.)
Esas Holding
Eczacıbaşı
Cömertler Matbaacılık
Koç Holding
Yapı Kredi Portföy Yönetimi
Taşdelen Tekstil
ENKA İnşaat
Doğuş Holding

Ramiz Basmakçı
Araştırmacı İlaç
Firmaları Derneği
İş Bankası
Boydak
Ayen Enerji
Orta Gayrimenkul / İstinye Park
Feniş Holding
Orjin Deri
Torunlar GYO
Akfen Holding
Turkcell

KÜNYE
AKUT Derneği Adına Sahibi
Ali Nasuh Mahruki

Fotoğraflar
AKUT Görsel Arşivi

Genel Yayın Yönetmeni
Saydun Gökşin

Basım Yeri
Ofset Yapımevi

Yayın Koordinatörü
Dori Kiss Kalafat
Grafik Tasarım
KAT Design Office

Yılda iki kez yayımlanır. AKUT Derneği’nin
ücretsiz iletişim bültenidir. Yazı ve
görsellerin her türlü telif hakları
AKUT Derneği’ne aittir.

