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GENEL OPERASYON/KURTARILAN KİŞİ İSTATİSTİKLERİ

HAYVAN
KURTARMA
163/289

SEL

49/371

YANGIN
119/4

DEPREM
32/280

DAĞ VE DİĞER DOĞA
837/538

TAŞIT VE
MEKANİZMA
126/113

CAN KURTARMA
182/535

GÖÇÜK VE
TOPRAK KAYMASI
37/27

KRİMİNAL
57/0

Merhaba Değerli AKUT Dostları,
16 Mart 2014 tarihinde 18 yaşını bitiren AKUT, siz değerli dostlarımızdan aldığı güçle arama
kurtarma çalışmalarına odaklanan Derneği, toplumda güvenli yaşam kültürü oluşturabilmek
için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile sosyal projeler gerçekleştiren Vakfı, farklı
branşlarıyla her geçen gün Türk sporuna yeni sporcular kazandıran ve başarılar elde eden
Spor Kulübü; yurt içi ve yurt dışında acil durum yönetimi ve kurtarma konularında eğitim ve
danışmanlık hizmeti veren Enstitüsü; bilgiyi yayan ve paylaşan Yayınevi, üniversite gençliğini
sosyal sorumluluk projelerine teşvik eden Öğrenci Topluluklarıyla her geçen gün büyümeye
ve farklı alanlarda farklı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir. 2014 yılının ilk altı ayında
gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan derlediğimiz seçkileri sunan bültenimizle sizlere ulaşmanın
mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz.
Güvenli bir gelecek inşa etmek için çalışmalarımızı büyük bir şevkle sürdürürken, 13
Mayıs’ta Soma’dan aldığımız kara haberle hepimiz derin bir yasa boğulduk. Manisa ve İzmir
ekiplerimizden 34 gönüllümüzün katıldığı operasyonda acımızı yüreğimize gömdük ve diğer
kurumların ekipleriyle birlikte madenci kardeşlerimize son görevimizi yerine getirdik.
Bu faciada hayatını kaybeden madenci emekçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır
ve başsağlığı diliyoruz.
İhmalden, tedbirsizlikten, yeterince önlem almamaktan dolayı dünya standartlarının gerisinde
faaliyet gösteren madencilik sektörümüzün ve ülkemizin, bu elim olaydan ders çıkaracağını
umuyor, önlenebilir nedenlerden dolayı daha fazla yaşam kaybedilmemesini diliyoruz.
Afetsiz, kazasız, mutlu ve huzurlu günlerin sizlerle olması dileğiyle.
Ali Nasuh Mahruki

AKUT’a TÜGİAD Desteği

Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için başarılı girişimlere imza
atan Türkiye Genç İşadamları Derneği’nden (TÜGİAD’dan) AKUT’a
değerli bir destek geldi.

TÜGİAD’ın bağışı ile alınan yeni kar motosikleti, Gevaş İlçesi’nin Abalı
Köyü’nde bulunan Abalı Kayak Merkezi’nde düzenlenen törenle AKUT’a
teslim edildi.

Şubat ayında Van’da 1,5 yaşındaki Muharrem’in zamanında yeterli
sağlık müdahalesi yapılamadığı için yaşamını yitirmesinin ardından,
benzer olayların tekrarlanmaması için ne yapılabileceğini araştıran
TÜGİAD, bu tip durumlarda sadece Bingöl’de 150’nin üzerinde
operasyona imza atan AKUT’a destek vermeye karar verdi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Nasuh Mahruki, TÜGİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Yücelen, Güneydoğu Genç İşadamları Derneği
Başkanı Hakan Akbal’ın da katıldığı teslim töreninde, kar motosikleti
ile sedyede hasta kurtarma tatbikatı da yapıldı.

AKUT Spor Kulübü
başarıdan başarıya koşuyor.

AKUT Kar Sporları
MedicalPark-Vbg Denizcilik-Pegasus Havayolları
sponsorluğunda yarışan AKUT Kar Sporları Snowboard ve
Kayak Takımı, katıldığı şampiyonalarda, en fazla madalya
ve şampiyonluk kazanan ekip oldu.
12-13 Mart 2014 tarihlerinde Erzurum/Palandöken Kayak
Merkezi’nde düzenlenen, Türkiye Snowboard Şampiyonası
Yarışmaları’na 13 sporcu ile katılan ve toplamda 12 madalya
toplayan AKUT Kar Sporları Snowboard Takımı, şampiyonaya ismini
altın harflerle yazdırdı.
2013-2014 sezonu Türkiye Alp Disiplini Kayak Şampiyonası ise 27-28
Mart 2014 tarihlerinde, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde yapıldı.
Yarışmalara 31 sporcu ile katılan AKUT Kar Sporları Takımı; toplamda
1 altın, 9 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere 15 madalya
kazandı. AKUT Kar Sporları Takımı 1 Türkiye şampiyonluğu, 6 Türkiye
ikinciliği ve 3 Türkiye üçüncülüğü ile gelecek sezona iddialı giriyor.

Türk sporuna katkı misyonuyla 2009 yılında
kurulmuş olan AKUT Spor Kulubü; kar
sporları, atletizm, dağcılık, bisiklet, motosiklet,
kite sörf, geleneksel Türk okçuluğu gibi
sporun çeşitli dallarında her geçen gün yeni
bir başarıya daha imza atıyor.

AKUT Atletizm
Runtalya’da “Her Adım Bir Nefes” Sloganı ile Koştuk

2 Mart 2014 tarihinde, Antalya’da koşulan Runtalya Maratonu’na AKUT Spor Kulübü Atletizm
sporcuları katıldı ve parkurları başarı ile tamamladı. AKUT Spor Kulübü Adım Adım Oluşumu
ile beraber, “Her Adım Bir Nefes” sloganıyla katıldığı maratonda 70 sporcumuz; 10, 21 ve
42 km koşarak, 755 bağışçıdan, operasyonlarımızda kullanılmak üzere toplamda 49.342 TL
bağış topladı.

4. AKUT Gençlik İçin Spor Koşusu

Ünlüler Etapta
“Ünlüler Etapta” konsepti ile 2014 yılında ünlü
isimleri sağ koltukta co-pilot olarak yarıştıran
AKUT Kuşadası Ekip Liderimiz, ralli pilotu
Dr. Tunç Tuncer, ilk yarışta Model Grubu’nun
solisti Fatma Turgut’tan sonra, 13 Nisan
2014’te yapılan Ege Rallisi’nde Hayko Cepkin
ile yarıştı. AKUT Spor Kulübü ralli yarışçısı
Dr. Tunç Tuncer, hızlı otomobil kullanmanın
trafikte değil, yarış parkurlarında güvenli bir
şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekti.

AKUT Gençlik için Spor Koşusu’nun dördüncüsü, 27 Nisan 2014’te Belgrad Ormanı Neşet Suyu
Parkuru’nda gerçekleştirildi. İki etap olarak düzenlenen etkinlikte, ilk etapta anne ve babalar
çocuklarıyla birlikte 800 metrelik parkurda koştu. İkinci etap ise sporcuların katılımıyla
6200 metrelik parkurda gerçekleşti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden lisanslı üç hakemin
desteğiyle geniş katılım sağlanan etkinlik başarılı bir şekilde tamamlandı.

“Hayata Devam
Türkiye” Projesi
5. yılında 52 il,
174 ilçede toplamda
4 milyon kişiye ulaştı.

Motosiklet sporcularımız rakiplerine fark atıyor

Geçtiğimiz 4 yıl içinde 3 kez ödülle
taçlandırılan “Hayata Devam Türkiye”
Projesi kapsamında 60 bin kilometre yol
kat edildi. Aynı zamanda sosyal medyada
gerçekleştirilen çalışmalarla 1.4 milyon kişi
afetlerle ilgili bilgilendirildi.
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2014 sezonu tarihinde sezonun ilk
Türkiye Pist Şampiyonası 22 Mart
tarihinde İzmir’de başladı. Ülkü Yarış
Pisti’nde gerçekleşen şampiyonanın
üçüncü ayağı tamamlandığında
AKUT Spor Kulubü sporcuları
büyük başarılar elde etti. En fazla
kupa kazanan ekip olan AKUT
Motosiklet, 783 puanla en yakın
rakibiyle arasındaki puan farkını
311’ e çıkararak sezonu birincilikle
tamamlamaya çok yaklaştı.

2013 yılında 2.400 başvurunun yapıldığı
SABRE ödüllerinde Türkiye’den Altın SABRE
2013 ödülünü alan “Hayata Devam Türkiye”
Projesi, aynı yıl Stevie 2013 Uluslararası
İş Ödülleri’nde bronz ödüle layık görüldü.
“Hayata Devam Türkiye” Projesi, 2012 yılında
da Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından
verilen ve Türkiye’nin en prestijli ödülleri
arasında yer alan Altın Pusula Ödülleri’nde
Kurumsal Sorumluluk-Eğitim kategorisinde en
iyi proje ödülünü almıştı.

AKUT Vakfı, güvenli bir gelecek için
farklı çalışmalara imza atıyor
2. RİSK VE AFET BİLİNCİ ÇALIŞTAYI,
KOÇ LİSESİ’NDE DÜZENLENDİ.
Lise Afet Bilinçlendirme Eğitim Projesi’ne dahil olan lise öğrencilerinin
katılımıyla, 7 Nisan tarihinde VKV Koç Özel Lisesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleşen çalıştayda 6 okuldan 50 öğrenci bir araya geldi. Gençler,
bir yandan afet ve risk konusunda bilgilerini tazelerken, bir yandan
da çeşitli kurumların afete yaklaşımı ve müdahalesi konusunu farklı
bakış açılarıyla dinleme şansına sahip oldu. AKUT Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Nasuh Mahruki ve VakıfAy Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Tekin Küçükali’nin katılımıyla gerçekleşen panel boyunca
gençler, her iki başkanı soru yağmuruna tuttu.

ÖĞRENCİLERDEN GERÇEĞİNİ
ARATMAYAN TATBİKAT

AKUT VAKFI, ÇOCUK VE HAKLARINI
KORUMA PLATFORMU’NA KATILDI.

2008 yılında hayata geçirilen Lise Afet
Bilinçlendirme Eğitim Projesi (LABEP), 2014
yılında Koç Özel Lisesi ve Alman Lisesi’nin
ardından Van TeliaSonera Anadolu Lisesi’nde
de gençlerden büyük ilgi gördü. Deprem
sonrasında kullanılamaz raporu verilen bir
lisenin, 4,5 ay içinde yeniden inşa edilmesini
ve 650 öğrencinin interaktif dijital ekipman
desteğiyle öğrenim görebilmesini sağlayan
TeliaSonera şirketi, adını taşıyan okulda
Vakfımız işbirliğiyle Lise Afet Bilinçlendirme
Eğitim Projesi’ni başlattı. 18 hafta süren bir
eğitimin ardından 25 genç, öğrendikleri teorik
bilgileri, başarılı bir tatbikatla pratiğe döktü.
27 Mart 2014 tarihinde eğitmenlerimizin
gözetiminde başarıyla gerçekleşen tatbikat
sonrasında gençler katılım belgelerini alarak,
AKUT’un genç gönüllü ordusuna katıldı.

Çocuk haklarını korumak için aralarında
Vakfımızın da bulunduğu 14 sivil toplum
kuruluşu bir araya gelerek “Çocuk ve Haklarını
Koruma Platformu”nu kurdu. Platform,
çocukların içinde bulunduğu yaşam risklerini,
yoksunluklarını düzeltmenin yanında,
eğitimlerini çocukların üstün yararlarını
gözeterek bilimsel çalışmalarla yerine
getirmeyi amaçlıyor. Farklı sorunlara çözüm
üretmek için farklı komitelerden oluşan
platformda Uluslararası STK İlişkileri Komite
Başkanlığı’nı AKUT Vakfı yürütüyor.

AKUT VAKFI SEMİNER BİRİMİ 2014
YILINDA DA 100.000 +’YI HEDEFLİYOR.
Temel amacı toplumu bilinçlendirmek,
afetlere dayanıklı bir Türkiye yaratmak olan
ve bu amaçla ülke genelinde bilinçlendirme
seminerleri düzenleyen AKUT Vakfı Seminer
Birimi, 2013 yılında 108.754 vatandaşımıza
ulaşarak toplumda güvenli yaşam kültürü
oluşturmak amacına yönelik faaliyetlerine
devam etti. Güzel ülkemizi afetlere karşı
bilinçlendirme yolunda nice yüz binlere
ulaşmak Seminer Birimi’nin en büyük dileği.

AKUT VAKFI VE SARIYER BELEDİYESİ’NDEN
ÖRNEK PROJE
Sarıyer Belediyesi, Vakfımız işbirliğiyle “Öğrenmek
Hayat Kurtarır” sloganıyla ilköğretim öğrencilerine
yönelik “Afet Bilinci ve Önlemler” konusunda bir proje
başlattı. 24 Şubat 2014 tarihinde Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç ve AKUT Vakfı Mütevelli Heyeti
Başkanı Ali Nasuh Mahruki’nin katıldığı tanıtım
toplantısı ile başlayan proje dahilinde, ilçede bulunan
ilköğretim okullarında öğrenim gören toplam 7.000
öğrenciye, deprem, sel ve yangın konularında seminer
verilmesi hedefleniyor.

AKUT ÇOCUK’TAN FARKLI
PROJELER
TAŞ KÖPRÜ PROJESİ
Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan çocukların tekrar
suça itilmesini önleme düşüncesinden yola çıkan ve tutuklu veya
hükümlü olan çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda etkin
bir model oluşturmayı amaçlayan Taş Köprü Projesi kapsamında,
Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda
bulunan 30 çocuğa yönelik eğitimler tamamlandı. Hollanda Baş
Konsolosluğu MATRA Fonu’ndan destek alan projede verilen eğitimler,
tutukluluk/hükümlülük evresinde bulunan çocukların toplumsal
uyumlarının desteklenmesi için psikososyal içerikli ve iş becerilerini
kuvvetlendirecek kapsamda hazırlandı. Projenin bundan sonraki
ayağında ise hukuki yönden görülen eksikliklerin değiştirilmesi ve
düzenlenmesi için mevzuat değişikliği çalışmaları yer alıyor.
Proje kapsamında işbirliği yapılan Hollanda’nın AVANS Üniversitesi
Sosyal Bilim Dalı/Sosyal Hizmetler Bölümü’nden 45 öğrenci ve 3
öğretim görevlisi, 10 Nisan 2014 tarihinde AKUT Genel Merkezi’ni
ziyaret etti; bu ziyaretleri sırasında tanıtım ve bilgilendirme yapılarak,
olası iş birlikleri gözden geçirildi.

GELECEK NESİL
AKUT’LA
AFETLERE
HAZIRLANIYOR
PROJESİ

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve
İstanbul’da deprem riski yüksek olan 8 ilçede (Avcılar, Bakırköy,
Bayrampaşa, Beşiktaş, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe ve Şişli)
9-16 yaş arası çocuklar ve gençlerin 9 ay boyunca eğitildiği projenin
eğitim ayağı, 10 Nisan 2014 itibarı ile tamamlandı. Bir afet anında
daha fazla hayat kurtarabilmek için afet bilinci oluşmuş ve afetlere
hazırlıklı bir toplumun temellerini oluşturmak ve farkındalığı yüksek
bir nesil yetiştirebilmek amacıyla hayata geçirilen projede, toplam
12.335 öğrenci eğitim aldı. Deprem bilinçlendirme seminerleri,
toplumsal değerler eğitimi ve afet bilinçlendirme eğitimleri olmak
üzere 3 başlık altında yürütülen proje kapsamında İstanbul genelinde
15 lise ve 15 ilköğretim okulunda çalışmalar yapıldı.
Projenin sonuçları, 13 Mayıs’ta Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen
bir çalıştayla açıklandı. Çalıştayda; afetler hakkında doğru bilinen
yanlışlar, afet psikolojisi, afet sonrası çocuk ve gençlerde ruhsal
travma, medya yayınlarının çocuklar üzerindeki etkisi konularında
panel ve atölye çalışmaları düzenlendi.

AKUT ÇOCUK’TAN DARÜŞŞAFAKALI ÇOCUKLARA
FARKLI BİR EĞİTİM
AKUT Çocuk Akademisi Ekibi, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda AKUT’un
değerleri, uzlaşma ve paylaşım kültürü üzerine eğitimler verdi. İki güne yayılan
eğitimlerde The Play Barn’ın iş birliğiyle bir çocuk partisi de düzenlendi.
Darüşşafakalı çocuklar eğlenerek öğrenme şansını yakaladı.

Türkiye’nin ilk özel
afet eğitim ve araştırma
merkezi olan AKUT
Eğitim ve Araştırma
Enstitüsü’nden sınır
tanımayan çalışmalar

SURİYE’NİN KENTSEL ARAMA-KURTARMA EKİBİNİ
AKUT ENSTİTÜSÜ YETİŞTİRİYOR
Son yıllarda Suriye’de yaşanan çatışmalar, sivil halkın yaşamsal
kaynaklarını doğrudan etkilemekte; gıdaya, hijyene, sağlık
hizmetlerine erişimi aksatmakta veya engellemekte; bunun yanı sıra
konut ve işyerlerinin yıkılmasına, kullanılamaz hale gelmesine neden
olmakta. Barınma sorunlarının dışında yıkılan binalarda çok sayıda
sivilin enkaz altında kalarak can verdiği de göz ardı edilemeyecek bir
gerçek. Bu nedenle, Enstitümüz, uluslararası yardım kuruluşlarının
çağrısıyla Suriyeli gönüllülere Birleşmiş Milletler standartlarında
“kentsel arama ve kurtarma” eğitimi ile destek olmaya karar
verdi. Eğitimcilerimiz; 7 günlük periyotlarda, toplamda 500 kadar
katılımcıya enkazlarda tahkimat sistemleri, kırma delme ve beton
operasyonları, yangına müdahale eğitimleri, triaj, afetlerde kazazede
nakil teknikleri, acil durum yönetimi ve olay yeri yönetimi konularında
eğitim verdi. Ayrıca 50 Suriyeli vatandaş, Eğitmen Eğitimi’ne katılarak
kendi topraklarında 110’dan fazla insanın hayatını kurtardı.

AKUT’TAN FİLİSTİNLİ GENÇLERE YARDIM ELİ: LÜBNAN / BEYRUT AIN
AL HILWEH KAMPI KURTARMA EKİBİ PROJESİ
İsrail’de Gazze Şeridi ve Batı Yakası’nda, Suriye, Lübnan ve Ürdün’de
bulunan Filistin mülteci kampları 5 milyona yakın Filistinli mültecinin
sürekli yaşam alanıdır. Geçici yaşam alanı olarak kurulmuş, ancak
yıllar içinde kalıcı hale gelmiş olan bu yerleşimlerde, uluslararası
kamuoyunun Birleşmiş Milletler ve insani yardım örgütleri aracılığıyla
vermekte olduğu tüm desteğe rağmen, yaşam koşulları son derece
ağırdır ve zaman içinde insan yaşamı açısından büyük risk taşır.

Son yıllarda giderek daha sık yaşanmaya başlanan yangınlar ve bina
çökmeleri karşısında bir arama-kurtarma ekibinin varlığına ihtiyaç
duyulan kamplardan bir tanesi de Lübnan’da Sidon yakınlarındaki Ain
Al Hilweh (Güzelin Gözü) kampı olmuştur. Uluslararası yardım kuruluşlarının Enstitümüz ile temasa geçmesiyle yaklaşık 70.000 mültecinin
yaşadığı kampta, 25 kişilik bir ekibe, 10 gün süren temel arama-kurtarma eğitimi verildi. Ağırlıklı olarak kentsel arama-kurtarma ve
enkazdan kurtarma tekniklerinin işlendiği eğitimde 25 gönüllü kursu
başarıyla tamamladı.

ŞİŞECAM ACİL DURUM YÖNETİMİ PROJESİ

VODAFONE TÜRKİYE İŞ SÜREKLİLİĞİ PROJESİ

Şişecam’ın Türkiye’de 30, yurtdışında ise 4 işletmesinde 2007 yılında başlayan Acil Durum Projesi çalışmaları son hızla devam ediyor.
Toplam 19 günlük bir programda, katılımcılara Temel Yangın Eğitimi,
İleri Yangın Eğitimi, Çevresel Acillere Müdahale Eğitimi, Dar Alanda
Güvenli Çalışma Eğitimi, Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi, Enkaza
Yaklaşma Eğitimi, Acil Durum Lojistiği Eğitimi, Temel Haberleşme
Eğitimi, Olay Yeri Yöneticisi ve Acil Durum Yöneticisi Eğitimi veriliyor.
Projede enstitü eğitimcileri, toplamda 15.000 saat eğitim, 3.000 saat
risk analizi ve 1.500 saat süren tatbikat ile oldukça önemli ve diğer
kuruluşlara da örnek olacak bir çalışma gerçekleştiriyor.

Dünyanın en önemli mobil telefon ağı işletmecilerinden biri olan
Vodafone’a 2010 yılından bu yana iş sürekliliği alanında destek
vermekte olan AKUT Enstitüsü, bu proje çerçevesinde Vodafone’un
Türkiye ve KKTC’deki santralleri, sayısal depolama birimleri,
çağrı merkezleri ve idari merkezlerinin risk analizlerini ve tahliye
tatbikatlarını da gerçekleştirmeye devam ediyor.
Proje ortaklıklarımız Akçansa, İsdemir, LC Waikiki, SAI ve SIF-JCB ile
çalışmalarımız 2014 yılında da devam ediyor. Aramıza yeni katılan
Anadolu Hayat Emeklilik kurumuna da “hoş geldiniz” diyoruz.

DÜNDAR ŞAHİN

RÖPOR TA J

AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü

AKUT Enstitüsü ne zaman
ve hangi amaçla kuruldu?
AKUT Enstitüsü ya da tam
adıyla AKUT Eğitim ve Araştırma
Enstitüsü, AKUT Arama ve
Kurtarma Derneği’ne bağlı
bir eğitim kurumu ve bilimsel
araştırma merkezidir. Bilimsel,
idari ve finansal açıdan özerk
bir kurum olarak kurulmuş olan
enstitünün yasal statüsü “iktisadi işletme”dir.
Enstitü acil durum ve afetlerle ilgili konularda
bilimsel çalışmaların yanı sıra, danışmanlık
hizmeti ve eğitim vermekte, gerçekleştirdiği
kâr amaçlı bu hizmetlerle AKUT Derneği’ne
maddi destek vermektedir. AKUT Enstitüsü
İstanbul, Ataşehir’de ofis, eğitim salonları,
eğitim ve simülasyon alanından oluşan
kendi yerleşkesinde 9 sürekli personelle
çalışmaktadır. AKUT Eğitim ve Araştırma
Enstitüsü 5 birimden oluşuyor. Bunlar Ulusal
Risk ve Afet Araştırmaları Merkezi, AR-GE ve
Teknik Eğitim Merkezi, Yönetim Sistemleri
Merkezi, Ceyhan Yangın ve Doğal Afet
Eğitim Merkezi, Toplum Afet Bilinçlendirme
Merkezi’dir. Bu merkezler, enstitü yönetimince
çizilen genel programa uygun olarak kendi
yıllık faaliyet programlarını hazırlayan ve
uygulayan yarı-bağımsız ünitelerdir. Her biri
kendine ayrılmış bütçe, malzeme ve insan
kaynağına sahip olan bu merkezler ortak
çalışmalar gerektirdikçe güç birliği yapan
birimler olarak esnek bir yapı meydana
getirirler.
Enstitünün bugünkü faaliyetleri nedir?
Bu yapının ticari bir kurs merkezi değil,
bir enstitü biçiminde kurgulanmış olması
da AKUT’un faaliyet alanları çerçevesinde
bugüne kadar göstermiş olduğu öncü
tutumun bir bakıma doğal sonucudur. AKUT
Enstitüsü, bağlı birimleriyle bilimsel biçimde
veri toplayan, işleyen, bilgi üreten, saha
gerçekliği ile teoriyi eşleştirerek hem bilimsel
yazına katkıda bulunan, hem de kendi eğitim
ve danışmanlık çalışmalarında bu bilgiden
aktif olarak yararlanan bir merkezdir. Bu
yönüyle hem Türkiye’de, hem de dünyada
kendine özgü bir model olduğunu kabul etmek
gerekir.

Enstitüde gönüllüler de görev
alabiliyor mu?
Enstitü bünyesinde profesyonel
kadronun yanında özellikle
bilimsel araştırmalar konusunda
gönüllü bir kadro bulunmaktadır.
Gönüllüler araştırma konusuna
göre ilgi ve bilgi sahibi
akademisyenlerden oluşmaktadır.
Nasıl bir kadroya sahip?
Enstitünün 13 tam zamanlı ve 5 adet
yarı zamanlı olmak üzere 18 personeli
bulunmaktadır. Kadromuz yine uzmanlık
alanlarına göre, baş eğitmen, kıdemli
danışman, danışman ve eğitmenlerden
oluşmaktadır. Ayrıca Finans ve İdari İşler,
URAM (Ulusal Risk Araştırmaları Merkezi)
Sorumlusu ve Projeler Sorumlusuna ek olarak,
her bir projeye özel bir proje sorumlusu da
bulunmaktadır.
Sizin görev alanınız nedir?
Enstitünün sorumlusu görevindeyim.
Enstitüyü hem resmi olarak temsil
ediyorum, hem de tüm enstitü projelerinin
yönetilmesinden sorumluyum.
Bilimsel alanda ne gibi araştırmalar
gerçekleştiriyorsunuz?
Bilimsel alandaki çalışmalarımızı URAM Ulusal
Risk Araştırmaları Merkezi yürütmektedir.
Hakemli dergilere makaleler sunmak, bilimsel
toplantılar, sempozyum ve çalıştaylarda afet,
acil durum ve risk konuları başta olmak üzere,
ilgili diğer sosyoloji araştırmaları konusunda
da bilimsel çalışmalar ortaya koymaktayız.
Mayıs 2012’de İstanbul Üniversitesi ev
sahipliğinde onuncu kez düzenlenen
Milenyumda İletişim Sempozyumunda,
Dr. Çağlar Akgüngör hocamızın “Bir Kamu
Politikası Başarısızlığı: Çernobil Sızıntısı
Sonrası Türkiye’de Kriz İletişimi” isimli
makalesi en iyi makale ödülünü aldı.
Özel sektör için geliştirdiğiniz
projelerden örnekler verir misiniz?
Özel sektör için geliştirdiğimiz yüzlerce proje
bulunmaktadır. Kurumlara özel çözümler
ürettiğimiz başlıca projelere örnek vermek
gerekirse:
Vodafone Acil Durum Yönetimi ve İş

Devamlılığı Projesi (2010-Devam ediyor)
Şişecam Endüstriyel Acil Durum Yönetimi ve
İş Devamlılığı Projesi (2007-Devam ediyor)
İSDEMİR Endüstriyel Acil Durum Yönetimi ve
İş Devamlılığı Projesi (2010-Devam ediyor)
ALSTOM Endüstriyel Acil Durum Yönetimi ve
İş Devamlılığı Projesi (2013-Devam ediyor)
Primark Kritik Tedarik Zinciri Acil Durum
Yönetim Projesi (2011-2014)
SIF-JCB İş Makinası Operatörleri Afet
Müdahlale Eğitimi (2013-Devam ediyor)
Başka kurum / kuruluş / STK’larla iş
birliği yapıyor musunuz?
Elbette, bizi ilgilendiren konularla alakalı çok
sayıda yerli ve yabancı kurum ve kuruluş ile
iş birliği halindeyiz. Bunlar arasında yerel
yönetimler olduğu gibi, önemli know how
sahibi eğitim kurumları ve akreditasyon
merkezleri de yer alıyor, aynı şekilde çeşitli
vakıflarla da yan yana durmayı seven bir
kurumuz. Merkezimizin bulunduğu Ataşehir
Belediyesi, Mayday International, SOLO
Wilderness and Emergency Management
School, NARI North American Rescue Institute,
Tohum Otizm Vakfı, NATO, BM OCHA, SAI
Social Accountability International, SAAS
Social Accountability Accreditation Services,
USAID, CSO, OTI başlıca iş birliği içinde
olduğumuz kurumlar.
Enstitünün yayımları var mı, hangi
alanlarda?
Enstitü kurulduğu günden bugüne kadar
hakemli dergilerde yer almış 15 adet makale
yayımlamıştır. Yayımlarımız genel olarak Risk
ve Afet Araştırmaları alanlarındadır.
Toplum bilinçlendirme çalışmalarına
dair örnekler verebilir misiniz?
Stratejik olarak iş birliği içinde olduğumuz
Ataşehir Belediyesi ile beraber birçok çalışma
gerçekleştirmekteyiz. Belediye sınırlarındaki
tüm lise, ilk ve orta dereceli okullarda Erken
Afet Eğitimleri’ne ek olarak, yine Ataşehir
Belediyesi Konferans Merkezi’nde her
hafta halka açık ücretsiz afet ve deprem
bilinçlendirme seminerleri düzenlemekteyiz.
Web sitenizin sadece üyelere açık
olduğunu görüyoruz, neden? Nasıl üye
olunabiliyor?

Web sitemize özel bir veritabanı
çalışmasından dolayı sitemiz dış kullanıcılara
geçici olarak kapanmıştı. Altyapı çalışmamız
sonlandı ve şu an sitemiz herkese açık olarak
yayındadır.

Hayalinizi süsleyen bir proje var mı?
Türkiye ve dünyada afet ve acil durum
politikalarına destek verebilecek her
türlü projede yer almak bizim hayalimizi
süslemektedir.

Enstitü, AKUT’un bütçesine nasıl bir
katkı sağlıyor?
AKUT Enstitüsü AKUT Arama Kurtarma
Derneği’nin en önemli gelir kaynaklarından
biridir. Türkiye’de bağış sistemi sivil toplum
kuruluşları için ne yazık ki sürdürülebilir bir
yöntem olamamıştır. AKUT ise, 33 bölgede
1500’den fazla gönüllü ile operasyonlarını
sürdürebilmek için ciddi boyutta bir maddi
kaynak ihtiyacındadır. Buna kamu yararına
bir dernek olmamıza karşın AKUT’un vergi
ödeme yükümlülüğünün de eklenmesi, AKUT
Enstitüsü’nün kazandığı her kuruşu daha da
değerli hale getirmektedir.

Dündar Şahin’i kısaca tanıyalım.
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Kamu Yönetimi Bölümü mezunuyum.
Ardından ise, Harvard Üniversitesi John
F. Kennedy School of Government’da Kriz
Yönetimi Liderliği konusunda lisansüstü
diploma aldım. SOLO Wilderness Medicine
School’da, WEMT Eğitmenliği ve Endüstriyel
Acil Durum Planlama üzerine çalışıp tecrübe
kazandıktan sonra, BP-AIOC, SAI (Social
Accountability International), SAAS (Social
Accountability Accreditation Services),
DuPont Sustainable Solutions, World Bank
IFC gibi uluslararası kurumlarda Acil Durum
Yönetimi, Kurumsal Acil Durum Planlama, Risk
Uygulamaları gibi konularda çalıştım. 1997
yılından bu yana, AKUT Arama Kurtarma
Derneği üyesiyim ve halen BM OCHA INSARAG
Ülke Sınıflandırmacısı olarak derneği temsil
ediyorum.

5 yıl içinde AKUT Enstitüsü’nü nerede
görmek istersiniz?
Önümüzdeki 5 yıl için AKUT Enstitüsü’ne
koyduğumuz hedef; uzman olduğu konularda

tüm dünyaya yayılmış araştırma ağına ek
olarak, küresel kurum ve organizasyonlara
hizmet sağlayan ve AKUT’a daha çok gelir
sağlayabilen bir yapı haline gelmesidir.
En çok gurur duyduğunuz projeniz/
çalışmanız nedir?
Aslında tüm projeler bizim için gurur kaynağı
ama bizi en çok gururlandıran gelişme,
Suriye’de yaşanan olaylar ve bombalamalar
neticesinde oluşan enkazlara müdahale
etmek üzere yetiştirdiğimiz 500’ün üzerindeki
Suriyeli vatandaşın bugüne kadar 110’un
üzerinde insanı enkazdan sağ olarak
kurtarmış olmasıdır. Eğitimlerimiz sayesinde
dolaylı da olsa bir cana dokunmak konusunda
destek olabilmekten ötürü çok mutluyuz.

EKİPLERDEN OPERASYON HABERLERİ
2014 yılının ilk 6 ayında yurt genelinde gerçekleştirilen birbirinden farklı ve zorlu 98 operasyonda toplam
22 kişinin hayatı kurtarıldı. Trafik kazasında, selde, doğa sporları kazasında, çocuk veya yetişkin kaybolduğunda,
akla gelebilecek her türlü zor durumda vatandaşlarımız önce bizden yardım istedi. Kurulduğumuz günden bu yana
gerçekleştirdiğimiz operasyon sayısı 1.602’ye, kurtarılan kişi sayısı ise 1.863’e ulaştı.

UÇURUMDAN DÜŞEN
YARALIYI,

DAĞDA MAHSUR
KALDI,

KALP HASTASINI,
HASTANEYE

KURTARDI

KURTARDI

YETİŞTİRDİ

15 OC AK 2014 | Ç ARŞAMB A

13 ŞUB AT 2014 | PERŞEMBE

27 OC AK 2014 | PAZ ARTESİ

AKUT Bursa Ekibimiz, 8 gönüllüsüyle Uludağ
Eteği Zeyniler Mevkii’nde kayalıklardan düşüp,
30 metre aşağı yuvarlanarak yaralanan şahıs
için operasyona çıktı. Operasyona katılan
diğer ekiplerin de yardımı ile yaralı vatandaş,
sağ salim kurtarılarak sağlık görevlilerine
teslim edildi.

Menderes Görece’nin Kale Mevkii’nde dağlık
alanda mahsur kalan 1 kişiyi kurtarmak
üzere 6 gönüllüsü ile operasyona çıkan AKUT
İzmir Ekibimiz, Menderes İlçe Jandarma
Komutanlığı’nın desteğiyle kazazedeye ulaştı
ve güvenli bir yere naklini sağladı.

Bingöl’ün Karlıova İlçesi Kızılağaç Köyü’nde
bulunan ve kar nedeniyle hastaneye
ulaştırılamayan bir kalp hastasını, AKUT
Bingöl Ekibimiz kar motoru ile 112 Acil Servis
Ekibi’ne teslim etti.

EKİBİ‘NDEN

MAĞARADA SIKIŞAN VE
YARALANAN KİŞİNİN
İMDADINA KOŞTU

ARAÇTA SIKIŞAN
KAZAZEDEYİ KURTARDI

TRAFİK KAZASINA
ANINDA MÜDAHALE

31 OC AK 2014 | CUMA

10 NİSAN 2014 | PERŞEMBE

AKUT Bingöl Ekibi, Bingöl Düzağaç
Köprüsü’nde şahit olduğu bir kazaya anında
müdahale ederek araçta sıkışan kazazedeyi
yaralı olarak 112 Acil Servis Ekibi’ne teslim
etti.
18 NİSAN 2014 | CUMA

Eskişehir’in Mihalgazi İlçesi’nde Yarasaini
Mağarası’na girerek sıkışan bir kişi, 83
saat süren zorlu bir operasyonun ardından
kurtarıldı. 13 Nisan’da arkadaşlarıyla girdiği
mağarada sıkışan ve yaralanan kişi, yapılan
ihbar üzerine aralarında Jandarma, Eskişehir
AFAD, AKUT Eskişehir Ekibi, Nilüfer Arama
Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma
Ekibi’nin bulunduğu ve oldukça zorlu geçen
bir operasyonun ardından kurtarılarak
sağlık görevlilerine teslim edildi. Düştüğü
6 metrelik dehlizden çıkarılan kazazedenin
kurtarılmasında AKUT Eskişehir Ekibi 25
kişilik geniş gönüllü kadrosuyla önemli bir
görev üstlendi.

UÇURUMDA ASILI KALAN
PARAŞÜTÇÜYÜ,

KURTARDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen ihbar
üzerine Aydın Davutlar Manastır Bölgesi’nde
meydana gelen ve 11 kişinin yaralandığı trafik
kazasında, ağaçlık bölgeye düşen kazazedeyi
kurtarmak üzere operasyona çıktı.

KAYIP DEDEYİ
EKİBİ

KAYIP ÇOCUĞU
BULDU

BULDU
16 NİSAN 2014 | Ç ARŞAMB A

İzmir’in Buca İlçesi’nde yaşayan ve yaklaşık
3 gün boyunca kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki şahıs, ormanlık bir alanda
AKUT İzmir Ekibi tarafından bulunarak askeri
helikopterle hastaneye kaldırıldı. Ormanlık
alanda köylülerin de desteğiyle aranan yaşlı
şahıs, üçüncü günün sonunda İzmir Ekibimiz tarafından Gökdere Mevkii’nde donmak
üzereyken bulundu ve Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

16 HAZİR AN 2014 | PAZ ARTESİ

İstanbul’da Kirazlıbent/Belgrad Ormanı civarında ailesiyle birlikte piknik yapan bir çocuğun
kaybolması üzerine AFAD’dan alınan çağrı neticesinde başlatılan operasyona AKUT İstanbul
Ekibi, 3 MEDAK Üyesi ile beraber toplam 21
kişilik bir ekiple katıldı. Yaklaşık on dört saat
süren aramanın ardından Ekibimiz, Çevik Kuvvet iş birliği ile çocuğu sağlıklı olarak buldu ve
operasyonu tamamladı.

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN
3 FOTOĞRAFÇIYI KURTARDI

27 NİSAN 2014 | PAZ AR

26 NİSAN 2014 | CUMARTESİ

AKUT Fethiye Ekibi’nden 9 gönüllümüz,
Babadağ’dan bir gün öncesinde yamaç
paraşütü ile atladıktan sonra kaybolan
yabancı uyruklu kişinin yerinin tespit edilmesi
üzerine gece geç saatlerde çıktıkları,
UMKE Ekibi ile ortak yürütülen operasyonu
başarıyla sonuçlandırdı. Ekibimiz, UMKE Ekibi
ile birlikte, sisli hava sebebi ile helikopter
desteği olmadan, tamamen teknik kurtarma
ve taşıma sonucunda kazazedeyi kurtarmayı
başardı.

Fethiye’de fotoğraf çekmek için çıktıkları 230
metre yüksekliğindeki kayalıkta mahsur kalan
3 kişi, Fethiye Ekibimiz tarafından 12 saat
süren bir operasyonla kurtarıldı. Kayaköy’den
doğa yürüyüşüne çıkan üç doğasever, patika
yoldan yürümek yerine, yolu kısaltarak
kayalıklara tırmanmayı seçti. Kayalıklarda
mahsur kalan fotoğrafçılar, Jandarma ve
AKUT’tan yardım istedi. Zorlu bir operasyonun
ardından kurtulan üç fotoğrafçı, AKUT
gönüllüsü olmaya karar verdi.

25 NİSAN 2013 | CUMA

ARAÇTA SIKIŞAN
YARALIYI KURTARDI

KÖPEK VE YAVRUSUNUN
YARDIMINA KOŞTU

YARALI CARETTA
CARETTA’YI KURTARDI

31 OC AK 2014 | CUMA

8 MART 2014 | CUMARTESİ

Ergene İlçesi’nde, çöken bir evde mahsur
kalan köpek ve yaklaşık bir haftalık yavrusu,
AKUT Tekirdağ Ekibinin 2 saatlik çalışması
sonucunda kurtarıldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çöken ve kullanılmayan evden
sesler geldiğini duyan vatandaşlardan gelen
yardım talebi üzerine çatının yıkılan bölümünden içeriye giren ekibimiz, köpek ve bir
hafta önce doğduğu tahmin edilen yavrusunu
dışarıya çıkardı.

Bodrum’un Gündoğan Beldesi Sahili’nde
sabah saatlerinde avlanmaya çıkan amatör
balıkçılar, deniz üzerinde hareketsiz halde
buldukları Caretta Caretta için Bodrum
AKUT Ekibinden yardım istedi. Ekibimiz,
yaralı kaplumbağayı bir halıya sararak susuz
kalmaması için üzerine deniz suyu döktü.
Yaralı Caretta Caretta, daha sonra Deniz
Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve
Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.

KUYUYA DÜŞEN
KUZUYU KURTARDI

28 MART 2014 | ÇUMA

Manisa’nın Sarıgöl İlçesi’ne bağlı Özpınar
Köyü Ağıllı Deresi Mevkii’nde, kuyuya düşen
bir kuzuyu AKUT Sarıgöl Ekibi kurtardı. Kuzusu
kaybolan çoban, AKUT Sarıgöl Ekibi’ni aradı.
Hızlıca olay yerine ulaşan dört gönüllümüz,
kuyunun içine iple inerek, 30 dakikada, 18
metre derinliğindeki kuzuyu kuyudan çıkarak
sahibine teslim etti.

Lösemiyle Adım Adım
Mücadele
Mersin Ekip Liderimiz Hakan Topal, 7
yaşındaki oğlu Batuhan’ı lösemi sonucu
kaybettikten sonra bu hastalıkla mücadele
eden çocukların ve ailelerinin sorunlarına
dikkat çekmek amacıyla “Adım Adım
Lösemiyle Mücadele” adı altında 3 Mayıs’ta
Mersin’den başladığı yürüyüşünü 12 Mayıs’ta
Ankara’da tamamladı. Ekip liderimiz, bu
amansız hastalığa karşı kamuoyunda
farkındalık yaratabilmek için daha başka spor
etkinlikleri de gerçekleştireceğini açıkladı.

Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde, bir minibüsün
TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana
gelen trafik kazasında minibüs içinde sıkışan
kazazedeyi, Rize Ekibimizden 3 gönüllümüz,
25 dakikalık bir kurtarma operasyonu ile
bulunduğu yerden çıkartmayı başardı.
Yaralı olarak kurtarılan kazazede hastaneye
kaldırıldı.

KEÇİ KURTARMA OPERASYONU

9 MART 2014 | PAZ AR

Mersin’in Erdemli İlçesi Çıtak Yaylası’nda, 50
metrelik yamaca düşen ve iki gün mahsur
kalan keçi, Mersin Ekibimiz tarafından 2,5
saat süren bir operasyonla kurtarıldı. Keçisine
kavuşan çoban, AKUT Ekibini davul-zurna
eşliğinde uğurladı.
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AKUT Arama Kurtarma Derneği
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Ali Nasuh Mahruki
Genel Yayın Yönetmeni
Saydun Gökşin
Yayın Koordinatörü
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Fotoğraflar
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Basım Yeri
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Yılda iki kez yayımlanır.
AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin ücretsiz
iletişim bültenidir. Yazı ve görsellerin her türlü
telif hakları AKUT Derneği’ne aittir.

