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GENEL OPERASYON/KURTARILAN KİŞİ İSTATİSTİKLERİ

Değerli AKUT Dostları,

Acı bir dağ kazasından sonra ülkemiz ve insanımız için çıkmaya 
karar verdiğimiz gönüllü yolculuğun üzerinden 19 yıl geçti. Bu 19 
yıl içerisinde sizlerden aldığımız güçle becerikli bir dağcı grubundan, 
ülkemizin Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış ilk ve en tecrübeli 
arama kurtarma takımına dönüştük. Arama kurtarmanın yanı sıra 
Vakfı, Spor Kulübü, Enstitüsü, Üniversite Toplulukları ve Yayınevi ile bir 
sivil toplum örgütünden ziyade bir sivil toplum hareketine evrildik.
 
Her gün, her yerde aramıza katılan yeni gönüllülerle, bireysel ve 
kurumsal destekçilerimizle beraber öğrenerek, büyüyerek, gelişerek, 
çoğalarak, hayat içinde yeni alanlara girerek, yeni sorumluluklar 
üstlenerek, çoğu zaman yeni çözümler ve daha iyi uygulamalar 
geliştiriyor ve farklı konularda çok çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. 
Koşulsuz ve evrensel insan, doğa ve canlı sevgimiz, merhamet 
duygusuyla, zorda olana yardım etme dürtüsüyle sadece kendi 
ülkemiz için değil, zor durumda kalan diğer ülkelerin de yardımına 
koşuyoruz.  

Elinizde tuttuğunuz bu bülteni, güvenli yaşam kültürünü içselleştirmiş, 
bireyinden toplumuna, alt yapısından üst yapısına her şeyiyle, 
her unsuruyla afetlere dayanıklı ve artık önlenebilir sebeplerle 
insanlarımızın ölmediği bir ülkeye ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz, 
gönüllü ve karşılıksız çalışmalarımızdan derledik. Birbirinden farklı ve 
zorlu operasyonlarımız, yardım eli uzattığımız Nepal’den mektuplar, 

geleceğimizin emaneti çocuklarımıza yönelik sürdürdüğümüz 
çalışmalar, Spor Kulübümüzün başarıları, Eğitim Bölüm Sorumlumuz 
Recep Şalcı gözüyle AKUT gibi başlıkların yer aldığı bu bülteni keyifle 
okumanızı dileriz.

En içten saygı ve sevgilerimizle.

Ali Nasuh Mahruki
AKUT Başkanı
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14 Mart 1996 tarihinde kurulan AKUT Arama Kurtarma Derneği, 
kuruluşunun 19. yılını İstanbul Genel Merkezi’nde kutladı. 
Dernek merkezimiz Esentepe’de 14 Mart 2015 günü gerçekleşen 
kutlamada, çok sayıda gönüllümüz bir araya geldi. AKUT Yönetim 
Kurulu Üyesi ve ikinci başkanımız Cüneyt Koparan; AKUT’un, tamamı 
gönüllü kadrosuyla ve uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği 
arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, 2000’den fazla insanı 
kurtardığını, bunun sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde büyük 
bir başarı olduğunu vurguladı. 
Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Derneğimiz, operasyonlardan 
derlenen fotoğrafları Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sergiledi. 
İstanbul, Kocaeli, Denizli, Isparta, Eskişehir, Tokat ve Mersin’deki 
AVM’lerde açılan sergiler halkımız tarafından büyük ilgi gördü.  
Bu gezici sergi, AKUT ekiplerinin yurtiçi ve yurtdışında 
gerçekleştirdikleri enkaz çalışması, maden kazası, zorlu doğa 
şartlarında gerçekleşen arama çalışmaları ve sel kurtarma gibi 
operasyonlar sırasında yakalanmış çarpıcı görüntüleri gözler önüne 
serdi. Gönüllülerimiz sergi boyunca ziyaretçilere güvenli yaşam 
kültürüne dair bilgiler de aktardı.  

19. YAŞIMIZI KUTLADIK

AKUT gönüllüleri 4 yıldır üst üste Çanakkale 
Zaferi’ni kutlamak ve şehitlerimizi anmak 
için Çanakkale’ye gidiyor. Bu yıl da Çanakkale 
Zaferi’nin 100. yılı için, 17-18 Mart 
tarihlerinde 500 gönüllümüz Çanakkale’de 
buluştu. İki gün boyunca Seddülbahir 
Köyü’nde kamp yapıp çeşitli etkinliklerde 
bulunan gönüllülerimiz gün boyu başta 
57. Alay Şehitliği olmak üzere şehitlikleri 
ziyaret etti. Aynı akşam Seddülbahir 

Köyü’nde bulunan ve Çanakkale Savaşı’nda 
ilk şehitlerin verildiği yer olan, İlk Şehitler 
Anıtı’nda bir anma töreni düzenlendi. 
Ertesi sabah İlk Şehitler Anıtı’nda yapılan 
resmi törene iştirak eden gönüllülerimiz, 
Seddülbahir Köyü’nden başlayıp Çanakkale 
Şehitler Abidesi’nde biten 6 kilometrelik bir 
anma yürüyüşü gerçekleştirdi. Gezi, Anıtta 
yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla sona erdi.  

ŞEHİTLERİMİZİ ANMAK İÇİN ÇANAKKALE’DEYDİK

AKUT İSTANBUL EKİBİNDEN
NEFES KESEN TATBİKAT

Deprem Haftası vesilesiyle Beşiktaş 
Belediyesi tarafından düzenlenen tatbikatta, 
İstanbul ekibimizden 20 gönüllü görev 
yaptı. Kent yaşamını tehdit eden unsurların 
başında yer alan deprem ve yangın riskine 
karşı yapılması gerekenlerin önemine 
dikkat çekmek için düzenlenen tatbikat, 
Beşiktaş Belediyesi’nin binasında gerçekleşti. 
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 
Başkanımız Ali Nasuh Mahruki, İstanbul 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Deprem 
Uzmanı Oğuz Gündoğdu ile belediye 
personelinin tam kadro katıldığı tatbikatta, 
AKUT gönüllüleri ipli sistem ile binanın 
5. katından yaralı tahliye etti ve yangına 
müdahalede itfaiye ekiplerine destek verdi. 
Bunun yanı sıra AKUT deprem simülasyon 
TIR’ında 7,4 şiddetinde bir deprem halinde 
sabitlenmiş eşyalar ile sabitlenmemiş eşyalar 
arasındaki fark gösterildi.  

MNG KARGO’DAN BÜYÜK DESTEK 

Yenilikçi ve yaratıcı hizmetleriyle ülkemizde kargo sektöründe önemli bir yere 
sahip MNG Kargo ile yurtiçi gönderimlerimiz için yeni bir iş birliği başlattık.   
Yakın zamanda gerçekleşen iş birliğiyle MNG Kargo, Türkiye’nin dört bir 
yanına gönderimlerimizi ücretsiz olarak taşımaya devam ederken, gönüllü 
eğiticilerimiz de yıl boyunca MNG Kargo çalışanları için afet bilinçlendirme 
seminerleri düzenleyecek.  
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25 Nisan tarihinde Nepal’de meydana gelen 
7,9 şiddetindeki depremin ardından, Nepal 
hükümetinin yapmış olduğu uluslararası 
yardım çağrısına ilk koşan ekiplerden biri de 
AKUT oldu. Merkez üssü, Katmandu’nun 80 
km doğusu Lamjung olan deprem bölgesine, 
THY’nin tarifeli seferiyle yola çıkan 20 kişilik 
ekibimiz, yanında 1.5 ton ağırlığında teknik 
ve tıbbi malzeme de götürdü. Kerpiç ve taş 
binaların yıkıldığı, betonarme yapıların ise 
ağır hasar gördüğü bölgeye, Nepal yerel 
saati ile 07.00’da ulaşan ekibimiz, UNDAC 
(United Nations Disaster Assessment and 
Coordination – Birleşmiş Milletler Afet 
Değerlendirme ve Koordinasyon) ekibinin 
yönlendirmesi ile ana kamp alanına giderek 
arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Dağlık arazi yapısıyla, heyelan ve artçı olma 
riskine sahip olan ülkenin depremden en 
fazla etkilenen bölgeleri Sinahara, Gongabur,  
Pokhara, Dhulikhel, Thankot, Sankhu, 
Sanghachok ve Dolacha’da, 6 gün boyunca 
gece gündüz demeden çalışan ekibimiz, 
yürüttüğü arama çalışmalarıyla Nepal 
yetkililerinin ve UNDAC’ın takdirini kazanarak 
2 Mayıs tarihinde ülkemize geri döndü.  

Nepal’de 82 yıl sonra meydana gelen 7,9 şiddetindeki depremde  
6 bin 204 kişi hayatını kaybetti; 13 bin 932 kişi yaralandı. Ölü ve 
yaralı sayısı artabilir. 24 bin 832 kişi evsiz kaldı. Nepal hükümet 
yetkilileri, deprem için 65 arama kurtarma ve 30 sağlık (medikal) 
ekibinin geldiğini açıkladı.
Türkiye’den gelen arama kurtarma ekibi AKUT’la görüştüm. 20 kişilik 
ekiple gelmişlerdi. 10’u dün Türkiye’ye döndü; 10’u ise bu sabah 
dönecek. Oradayken ‘’Arama kurtarma nasıl geçti?’’ diye sorduğumda, 
‘’İstediğimiz ve beklediğimiz gibi çalışamadık. Bizler insanları canlı 
kurtarmak isteriz.’’ cevabını verdiler. Onlara ‘’Neden istediğiniz gibi 
çalışamadınız?’’ diye sordum. Bana ‘’Koordinasyon iyi değil. Hasarın 
Katmandu dışında daha büyük olduğunu sonra öğrendik. Katmandu 
dışına yönlendirilseydik, daha çok can kurtarırdık’’ dediler. Bunun 
üzerine ‘’Sindupalçok, Gorka gibi tehlikeli yerlere gider miydiniz?’’ 
sorusunu yönelttim. Cevap olarak ‘’Biz buraya can kurtarmaya 

NEPAL’İN YARDIM ÇAĞRISINA 20 GÖNÜLLÜMÜZLE KOŞTUK

NEPALLİ BİR REHBER KESHAB RAJ POUDEL’İN 
KALEMİNDEN NEPAL DEPREMİ 

geldik. Zor ya da kolay fark etmez’’ dediler. ‘’Biz bunu yapabilirdik 
diyebileceğiniz çalışma nedir?’’ dedim; bana “Çatara ya da Çatura diye 
bir bölge vardı; 4 gündür enkazda olan bebeği canlı çıkarabilirdik.’’ 
yanıtını verdiler. 
Sonra bölge komutanı Nepalli General Uttam Giri ile sohbet ettim. 
Generale ‘’Komutansınız ama arama kurtarma beklendiği gibi olmadı. 
Arama kurtarma ekipleri bundan şikayetçi’’ dedim. ‘’Evet, bazı 
hatalarımız oldu. Ekiplerle iyi iletişim kuramadık. Çok grupla geldiler, 
devlet nereye göndereceğini bilemedi. Oysa hem Katmandu hem de 
başka bölgelere yönlendirmek gerekirdi’’ dedi. Generale ‘’İlk günden 
beri gelen ekipleri komuta ediyorsunuz; en iyi ekipler hangileriydi?’’ 
diye sorduğumda General ‘’Herkes var gücüyle çalışıyordu. Ama bana 
göre AKUT, Norveç ve Çin ekipleri çok iyiydi.’’ dedi. ‘’Neden AKUT’’ 
dedim; cevabı ‘’Hepsi gönüllüymüş. Her yere gitmek istiyorlardı. 
Gorkha, Sindgupalçok, Dolkakhaha büyük hasar görmüş dediğimde, 
hemen oralara gitmek istediler. Sindhupalçok ile Dolkakha’ya gittiler. 
Çatura’ya giderken 14 saat çalıştılar. Görevlerini ciddiyetle ve gayretle 
yapıyorlar’’ yanıtını aldım.  

AKUT Search and Rescue Association 

03.05.2015

Nepal Devleti    
İçisleri Bakanlığı

Konu: Çabalarınız için Takdir

Nepal Devleti, 25 Nisan 2015 tarihinde meydana 
gelen depremden sonra, yıkılmış yapıların altındaki 
kazazedeleri arama ve kurtarma çalışmalarına 
yardımcı olduğunuz için teşekkür eder ve 
çabalarınızın en samimi takdirleri ile karşılandığını 
kayıtlara geçirmek ister.
Nepal Devleti, ekibinizin Nepal’e seyahat etmesi ve 
ülkemizin bu döneminde ihtiyaçlarımızı karşılamak 
yönünde çabalarınız için minnettardır. Nepal 
milleti, bu dönemdeki katkılarınızı her zaman 
hatırlayacaktır.
Teşekkürlerimizle, evinize emniyetli seyahatler.

Saygılarımla.

Rameshwor Dangal
Ulusal Afet Odak Noktası

Gerek coğrafi yapısı, gerekse bölgedeki yapı stokları nedeniyle dünya tarihinin en az canlı 
kurtarılan depremini yaşayan Nepal’de ekibimiz, iki kişinin cansız bedenini enkazdan çıkararak 
ailelerine teslim etti ve üçü çocuk olan beş Nepal vatandaşına tıbbi müdahalede bulundu. 
Operasyonda kullanılmayan tüm tıbbi malzemeler, Nepal yetkililerine teslim edildi.   
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20 Nisan 2015 tarihinde, AKUT ile hayvan dostlarımızın hakları 
için çalışan HAKUT (Hayvan Arama Kurtarma Timi), Türkiye’de ilk 
kez bir Hayvan Kurtarma ve Hayvan Hakları Çalıştayı düzenledi. 
TBMM’de bekleyen hayvan hakları yasa tasarısı için ünlü sanatçıların 
da desteğiyle, hayvanseverler ile bir araya gelerek Uzlaşı Bildirgesi 
hazırladı.
İTÜ Ayazağa Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen, sunuculuğunu Çiğdem Tunç’un üstlendiği 
organizasyonda AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, HAKUT Başkanı, 
değerli sanatçı Yonca Evcimik, Devlet eski Bakanı Tınaz Titiz, Hollanda 
Hayvan Partisi Bilim Bürosu Yöneticisi Kareen Soeters, Büyükbaş 
Hayvan Teknik Kurtarma Şirketi Başkanı Dr. Rebecca Gimenez,
Prof. Dr. Tamer Dodurka ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu 

HAYVAN KURTARMA VE HAYVAN HAKLARI ÇALIŞTAYI 
İÇİN HAKUT’LA BİR ARAYA GELDİK 

Üyesi Ayça Sümerra Oruç gibi birbirinden değerli isimler ülkemizde 
hayvan sevgisinin büyük eksikliği ve bunun neden olduğu sorunlar 
hakkında görüşlerini aktardılar.
Marmaris ve Bodrum ekip liderlerimiz çalıştayda, AKUT’un kurtardığı 
hayvanlar arasında yaban domuzu, eşek, at, inek, porsuk, tilki, kedi, 
su kaplumbağası gibi çok farklı türlerden toplam 885 hayvan 
olduğunun altı çizildi ve zorlu operasyonlardan örnekler sundu.
Toplantıda söz alan Ali Nasuh Mahruki ise hayvanlara yapılan kötü 
muamelelerin önüne ancak topluma doğru rol modelleri sunarak 
geçilebileceğinin önemine dikkat çekti ve AKUT’un yaşam hakkına 
duyduğu saygı çerçevesinde, zor durumda olan her canlının her 
zaman yanında olduğunu belirtti.   

AKUT, 19 yıl boyunca edindiği engin bilgi birikimini, Türkiye’de ve 
özellikle nüfusun yoğun olduğu İstanbul’da faaliyet gösteren gönüllü 
arama kurtarma birimleriyle paylaşmayı ilke edinmiştir.

BİRİKİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

Bu kapsamda sürdürülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da desteğini 
alan çalışmalardan biri olan “Arama Kurtarma Sivil Örgütlerinde 
Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi tamamlanmak üzere.
1 Eylül 2014 tarihinden bu yana yürütülen projenin genel amacı, 
AKUT’un arama kurtarma konusunda sahip olduğu bilgi birikimini 
kamu yararına yaygınlaştırmak, olası bir afet anında can kayıplarını 
azaltmak ve bu alanda çalışmalar yapan gönüllü örgütlere destek 
sağlamak. Proje çerçevesinde, İstanbullu 5 sivil toplum kuruluşundan 
40 arama kurtarma personeline operasyonel alanda uygulamalı 
olarak eğitimler verildi ve bu kuruluşlara mentorluk desteği verildi.
Projenin önemli etkinliklerinden biri 26-27 Haziran tarihinde, Şişli 
Marriot Otel’de gerçekleştirilen “Arama Kurtarma Sivil Örgütlerinde 
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Kongresi” oldu. Türkiye’de 
arama kurtarma gönüllü örgütlenmelerinde kurumsal kapasitenin 
güçlendirilmesine yönelik workshop’larla bir yol haritası çıkartmak ve 
INSARAG (International Search And Rescue Advisory
Group) standartları hakkındaki bilinirliği artırmak amacıyla 
düzenlenen kongreye, paydaşlar yoğun katılım ve ilgi gösterdi. 
Aralarında uzman konuşmacıların da bulunduğu 100 katılımcı 2 gün 
boyunca bilgilerini tazeledi ve deneyimlerini paylaşma şansı buldu.  
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“AKUT Dağı’nda Şaşkın Kral” adlı kukla tiyatrosu, 
çocuklarla buluştu

‘Geleceğimizi birlikte kurtaralım’ sloganıyla geliştirdiğimiz “AKUT 
Dağı’nda Şaşkın Kral” adlı kukla tiyatrosunu, Kartal Belediyesi’nin
11 Çocuk Gelişim Merkezi’nde sahneledik.
Oyun içinde geçen hikaye sayesinde, deprem öncesi, deprem anı ve 
sonrasında nasıl hareket edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgi sahibi olan 
çocuklar, gösteri sonrasında sordukları sorularla bilgilerini pekiştirdi. 
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Başkanımız Ali Nasuh 
Mahruki, kreş öğretmenleri ve öğrencilerinin birlikte izlediği “AKUT 
Dağı’nda Şaşkın Kral” adlı oyun, eğlenceli anlara sahne oldu.   

AKUT VAKFI, ÇOCUKLARIMIZI
GELECEĞE HAZIRLIYOR!

2014 yılı Haziran ayında kuruluş çalışmaları başlayan ve o tarih 
itibariyle dağ ve doğa kazaları nedeniyle ihtiyaç duyulan arama 
kurtarma çalışmalarının yanı sıra Kentsel Arama Kurtarma (enkaz)
ve Yangın Müdahale eğitimlerini de başarı ile tamamlayan
AKUT Afyon ekibimizin resmi açılışı 30 Mayıs Cumartesi günü 
gerçekleşti. AKUT Afyonkarahisar Aziz Doğan Acil Durum 
Koordinasyon Merkezi’nin ve AKUT Afyon Lojistik Merkezi’nin açılışını 

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Osman İşşen, Afyonkarahisar 
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve AKUT Başkanı Ali Nasuh 
Mahruki birlikte gerçekleştirdiler. Bozüyük, Eskişehir, Bursa, 
Ankara, İstanbul, Denizli, Tekirdağ, Sarıgöl ekiplerinden 100’ü 
aşkın gönüllümüzün de katıldığı açılış, Afyon halkının ve kamu 
kuruluşlarının yanı sıra Afyon iş dünyasının da yoğun ilgisine
mazhar oldu.  

 35. EKİBİMİZİN KURULUŞU İÇİN AFYON’DAYDIK



6

AKUT, GAMA Enerji’nin desteğiyle, 2014 
yılında başlayarak şirketin Artvin, Mersin, 
Manisa ve Çanakkale’de yatırımlarının 
bulunduğu bölgelerdeki ilköğretim 
okullarında, 35 ayrı oyun ile 4.000 öğrenciye 
afet bilincini aşıladı. “Sallanacak Vakit 
Yok” adlı, eğlendirici olduğu kadar öğretici 
bir tiyatro oyunu ile AKUT, son derece 
yıkıcı afetler olan deprem, yangın ve sel 
durumlarında kayıpları en aza indirecek ve 
hayat kurtaracak önlem ve bilgiler aktardı. 
Oyun sonrasında çocuklara dağıtılan hediye 
çantanın içinde bir AKUT yayını olan Afet 
Bilinci ve Önlemler El Kitabı da yer aldı.
Projenin Çanakkale, Ezine’de 25-27 
Mayıs tarihlerinde gerçekleşen son 
ayağında Başkanımız Ali Nasuh Mahruki 
ve GAMA Enerji Genel Müdürü Sıtkı 
Şerifeken, öğrenciler ile bir araya geldi, 

basın mensuplarıyla da sohbet imkânı 
buldu. GAMA Enerji Genel Müdürü Sıtkı 
Şerifeken yaptığı açıklamada “GAMA Enerji, 
yurtiçinde ve yurtdışında yatırımlarını 
gerçekleştirirken, uluslararası kuruluşların, 
proje finansmanında sosyal sorumluluk ve 
çevre riskinin yönetilmesinde kabul ettiği 
kurallar olan “Ekvator Prensipleri”ne uygun 
hareket etmektedir. Dolayısıyla çevreye 
duyarlı bir yatırım ve işletme politikası 
izlerken kurumsal vatandaşlık görevlerinin de 
bilinciyle, çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk 
projeleri yürütmeyi görev bilmektedir. Bu
çerçevede AKUT ile amacına ulaşan bir 
projeyi tamamlamaktan mutluluk duyuyor, 
kendilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Ali Nasuh 
Mahruki de sorulara cevap verirken, “Arama 
kurtarma operasyonlarından sonra,

afetlere dayanıklı bir toplum oluşturmak 
için AKUT’un en önemli görevlerinden 
birisini eğitim olarak görmekteyiz. 1996 
yılında kurulduğumuz günden bu yana bir 
yandan operasyonlarda hayat kurtarırken, 
bir yandan da yediden yetmişe toplumun 
her kesimine, afet bilinçlendirme seminerleri 
verdik. Ülkemizin geleceğinde temel rol 
oynayan çocuklar ise bizim en öncelikli 
hedef grubumuz oldu. Afet bilinçlendirme 
seminerlerini, çocuklarımıza daha etkili ve 
kalıcı bir şekilde aktarabilmek için ‘Sallanacak 
Vakit Yok’ isimli tiyatro oyununu geliştirdik. 
‘Geleceğimizi birlikte kurtaralım’ sloganıyla 
geliştirdiğimiz oyunumuzu, GAMA Enerji’nin 
desteğiyle 4.000 çocuğa ulaştırdık; 4.000 
çocuğumuzu afetler konusunda bilgilendirdik. 
Bu önemli işbirliği için GAMA Enerji’ye çok 
teşekkür ederiz.” açıklamalarında bulundu.   

GAMA Enerji desteğiyle, 4.000 öğrenciye afet bilinci eğitimi verdik

“Haklarımı Biliyorum, Bilerek Büyüyorum”

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilen ve AKUT 
Vakfı önderliğinde yürütülen “Haklarımı 
Biliyorum, Bilerek Büyüyorum Projesi”, 28 
Mayıs tarihinde Kadir Has Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen bir çalıştayla tamamlandı.
Vakfımızın, Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma 

Derneği ile AKUT Arama Kurtarma Derneği 
ortaklığında, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın desteği ile yürüttüğü projenin 
genel amacı, haklarını bilen ve başkalarının 
haklarına saygı duyan, güvenli yaşam ve 
afetler konusunda bilinçli bir yeni nesil 
yetiştirmek için eğitim modülü geliştirmek ve 

uygulamak. Bu kapsamda geliştirilen eğitim, 
devlet koruması altında bulunan 200 çocuğa 
verildi.
Proje sayesinde, Afet ve Güvenli Yaşam, 
Yaşayan Değerler, Demokratik Yaşam ve 
Çocuk Hakları gibi konuların benimsenmesi
ve yaygınlaştırılmasına yönelik STK’lar arası 
diyalog ve iş birliğinin artırılması da artı bir 
kazanım olarak sağlandı.
Geliştirilen eğitim modülü, 4-5 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenen Eğitici Eğitimi ile 
aralarında çocuk ve hak temelli çalışan
STK temsilcilerinin bulunduğu 20 kişiye 
tanıtıldı.
Projenin en önemli çıktılarından biri de, 
çocuklara hak konusunda bilgi veren, 
Haklarımı Biliyorum isimli kutu oyunu oldu. 
Bu oyun aracılığı ile çocuklar, haklarını ve bu 
hakların getirdiği sorumlulukları öğrenme 
şansını elde ettiler.   
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Arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra, yurdumuzun yardıma 
ihtiyacı olan bölgelerinde destek çalışmalarını yılmadan sürdürüyoruz. 
2005 yılından bu yana sürdürdüğümüz Anadolu’yla El Ele Projesi 
kapsamında, ulusal ve uluslararası üreticilerin ve hayırseverlerin 
AKUT’a karşı duydukları güven ve teveccühle, ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmak üzere derneğimize iletilen her türlü malzeme 
değerlendirilmekte ve bütün yardım dağıtımı çalışmalarımız 
bu başlık altında toplanmaktadır.
Bu kapsamda 2015 yılında ilk projemiz, Motorola Solutions desteğiyle 
gerçekleşti. İlkokul çağındaki 3.000 çocuğa, içinde ilkyardım 
malzemeleri ve kırtasiye ürünlerinin yanı sıra afet bilinci ve önlemler 
kitapçığının da yer aldığı çantalar dağıtıldı. Aynı zamanda öğrenci 
ve öğretmenlere deprem öncesi, anı ve sonrasında neler yapması 
gerektiği ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgileri içeren deprem 

Arama kurtarma operasyonlarından sonra en önemli görevlerimizden
biri de afetlere dayanıklı bir toplum yaratmak. Bu amaçla bilgilendirme 
ve bilinçlendirme çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. AKUT 
Anadolu TIR’ı ile başlayan eğitim çalışmaları, bugün vakfımız çatısı 
altında, yediden yetmişe toplumun her kesimini kapsayacak şekilde 
çeşitlendirilerek ülke geneline yayılmış bulunmakta. 
Yılın ilk yarısını tamamladığımız şu günlerde, ülke genelinde 
ekiplerimizin yoğun gayretleri neticesinde 50.000 kişi; deprem öncesi, 
anı ve sonrası konusunda yapılması gereken konularla ilgili temel 
bilgileri içeren seminere katıldı.   

Anadolu’yla el ele verdik

Yılın ilk yarısında Deprem Bilinçlendirme
Seminerleri ile 50.000 kişiye ulaştık

bilinçlendirme semineri verildi. Projenin ilk etabı 19 Ocak tarihinde, 
Rize Valisi Ersin Yazıcı, Motorola Solutions Türkiye Ülke Müdürü Bora 
Gürçay, AKUT Başkanı Ali Nasuh Mahruki‘nin de katılımıyla düzenlenen 
bir toplantı ile Rize’nin Çayeli ilçesinde başlatıldı. Rize’yi Trabzon ve 
Çanakkale illeri takip etti. 
Bu kapsamda ikinci proje, Ontex Tüketim Ürünleri San. Tic. A.Ş.  
iş birliğiyle gerçekleştirildi. 310 kg çocuk bezi ve 8.640 adet ıslak 
mendil, Giresun ve Bingöl ekiplerimiz aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıldı. Anadolu’yla El Ele’nin üçüncü projesi ise Filli Boya’nın 
desteğiyle, Adnan Menderes Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu 
tarafından gerçekleştirildi. Öğrenci topluluğundan 20 genç, Çine 
ilçesinde bulunan Umurköy İlköğretim Okulu’nun bütün sınıf ve 
odalarını boyadı, kırık camları değiştirdi. Okula bir kütüphane kuran 
gençler okuldaki Atatürk köşesini yenileyerek, bahçedeki Atatürk 
büstünü boyayıp, bakımını yaptı.   
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AKUT Kar Sporları Bölümü Ankara Şubesi 
sporcularından milli kayakçımız Kaan Şamgül, 
66 sporcunun yarıştığı Fransa’daki Praloup Sauze 
Yarışları’nda, U16 Erkekler Kategorisi’nde,  
Slalom Disiplini’nde üçüncülüğe uzanarak, ay 
yıldızımızı kürsüye çıkardı. Milli Takımımızın bu 

yarışlarda kazandığı tek madalyanın, AKUT Kar Sporları 
sporcusundan gelmesi, bizi daha da gururlandırmıştır.  
U14 Kadınlarda Yael Sadioğlu’nun 5.’liğe ulaştığı kupada, Ay-Yıldızlı 
takımımız yarışmayı 13 takım arasında 5. sırada tamamladı. Uzun 
vadeli çalışmanın, inancın, disiplinin ve sonunda gelen başarının 
gururunu yaşıyoruz. Devamının gelmesi için, çalışmaktan, inanmaktan, 
disiplinden taviz vermeden ileriye bakmalıyız.  

AKUT Kar Sporları Avrupa’da
bayrağımızı kürsüde dalgalandırdı

AKUT Spor Kulübü

AKUT Spor Kulübü Motosiklet Bölümü, 2014 yılında elde 
ettiği şampiyonluklarını 2015 yılında da sürdürüyor. 
İzmir’de yapılan 2015 Türkiye Pist Yarışı’nda, AKUT 

Motosiklet Şubesi gönüllüsü motor sporcumuz Tolga Uprak 
1000 cc sınıfında birinci, Sinan Şenel ikinci oldu ve 600 cc sınıfında ise 
AKUT Spor Kulübü sporcularımız Aras Özkaçar, Furkan Eryılmaz, 
Muammer Karakaya ilk üç sırayı paylaştılar.
Bir diğer güzel haber de 9-10 Mayıs tarihleri arasında Romanya’da 
yapılan FIM Avrupa ve Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası’ndan 
geldi. Sporcularımız, Öncü kardeşlerden Deniz Öncü’nün birinci, 
Can Öncü’nün ise ikinci olduğu şampiyonada milli marşımızı  
Romanya’da dinlemekten büyük onur duyduk. Başka bir şampiyonluk 
ise Türkiye Motosiklet Federasyonu Ulusal Süpermoto 2. Ayak Yarı-
şı’ndan geldi. Akyazı Kenan Sofuoğlu pistinde 30-31 Mayıs tarihleri 
arasında koşulan yarışta genç sporcularımız Öncü kardeşler, aldıkları 
kupalarla yarışa isimlerini altın harflerle yazdırdılar.     

2015’te 10. yılını kutlayan Antalya Maratonu 
‘Runatolia’ adıyla 1 Mart Pazar günü gerçekleşti. 

AKUT, Adım Adım ile başlattığı yardımseverlik koşularının 
beşincisini, Runatolia Maratonu ile tamamladı. 2008 yılından 
beri yardımseverlik ilkesiyle koşmayı hedef alan Adım Adım, tüm 
sporculara ve sporseverlere iyilik için koşmanın mutluğunu yaşatırken, 
AKUT, Runatolia’da elde edilen 34.900 TL tutarındaki bağışla, ülke 
genelinde 10 arama kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Siz de 
Adım Adım oluşumuna katılın, İstanbul Maratonu’nda koşun veya 
yürüyün, AKUT’a bağışta bulunun, bir canlının kurtarılmasına  
siz de destek olun.   

Motosiklet Şubesi
başarıdan başarıya koşuyor 

AKUT Atletizm Takımı 
Runatolia Maratonu’nda

     M
OTOSİKLET 
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AKUT Atletizm Takımı 
Runatolia Maratonu’nda

Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Nerede, ne zaman 
doğdunuz? Hangi okullarda okudunuz? 

5 Mart 1971’de Erzurum’da doğdum. İlkokulu Kocaeli’de okudum; 
daha sonra Kocaeli Anadolu Lisesi ve ardından Gazi Eğitim 
Fakültesi’nden mezun oldum.

AKUT’a nasıl dahil oldunuz?
1999 Depremi’nden sonra Kocaeli’de bireysel olarak bir şeyler 
yapmanın çok zor olduğunu, ekip ve malzeme olmadan bu tür 
çalışmalarda başarılı olunamayacağını gördüm. 2003 yılında 
Kocaeli’de AKUT ekibi kurulunca da ekibe dahil oldum.

Kocaeli Ekip Lideri’siniz. Kocaeli Depremi üzerinden 16 yıl 
geçti. Kocaeli’de bugün hayat nasıl? Allah korusun, ama 
yeniden bir deprem olsa, Kocaeli hazır mı?

Üzülerek söylemeliyim ki Türk toplumu olarak biraz balık hafızalıyız. 
Olayları çok çabuk unutuyoruz. Olay anında verdiğimiz aşırı tepki 
daha sonra boşvermişlikle devam ediyor. Kocaeli Depremi’nin yaraları 
Kocaeli’de sarıldı. Ekonomi ticari ve mimari olarak toparlandı. Hâlâ 
depremde ölen insanlarımızın acılarını duymaktayız. Hâlâ her 17 
Ağustos’ta birçok evde aynı acılar tazeleniyor. Kocaeli, depreme diğer 
illere göre daha hazır ama yeterli mi? Maalesef yeterli değil. Kamu 
kurumları açısından daha iyi bir durumda. Yeni yapılan evler deprem 
yönetmeliğine göre yapılmakta. Ancak 1999 Depremi öncesinde 
yapılmış birçok ev basit tamiratlarla hâlâ kullanımda. Hatta bazı 
hasarlı binalar boya badana yapılarak öğrencilere kiralanmakta. 
Umarım yeni bir deprem olmaz ama Türkiye’de bir deprem gerçeği var 
ve yakın tarihte olursa aynı büyüklükteki bir depremle başa çıkamayız. 

AKUT Kocaeli Ekibi’nden bahseder misiniz? Kaç kişi, 
kimlerden oluşuyor, aranızda büyük depremde kurtarılan 
gönüllü var mı? 

Kocaeli Ekibi, Kocaeli halkından oluşuyor. Halk kelimesini özellikle 
kullandım. Aramızda her meslekten birileri var. Marangozu, öğretmeni, 
hemşiresi, motorcusu... Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Bu 
meslek grupları kendi alanlarındaki bilgi ve becerilerini arama 
kurtarmaya taşıyor. Örneğin gönüllülerimizden Muhammet Ali Çelik 
iyi bir marangoz ve bu becerisini kurtarmada tahkimat konusunda 
uzmanlaşmaya yöneltti. Şu an dünyanın en iyi tahkimat yapan 
kurtarma personellerinden biri. Bunun gibi birçok örneğimiz var. 
1999 Depremi’nde enkaz altında kalmış ve daha sonra kurtarılmış 
4 gönüllümüz bulunmakta. Bu gönüllülerimiz o acıların, o korkuların 
tekrar yaşanmaması için karanlıkta kalanlara o aydınlık alandan 
uzanan el olmak için uğraşıyorlar. Hepimiz bunun için uğraşıyoruz. 
Tek bir can bile olsa, o yardım isteyen ele uzanabilmek.  

Coğrafya bilginizin AKUT’ta, özellikle doğa ile mücadele 
ederken işinize yaradığı oldu mu hiç? Örnekler verebilir 
misiniz? 

AKUT’ta iyi bir operasyonel personel olmamın en önemli sebebi 
sanırım coğrafya öğretmeni olmamdan kaynaklandı. AKUT’un en çok 
operasyon yaptığı alan doğada kurtarmadır. Harita ve navigasyon 
konusunda okul bilgilerim çok işe yaradı. Hemen haritanın başına geçip 
arazi hakkında bilgiler vermeye başladım. 

Coğrafya bilgim özellikle arama mantığı ile birleştiğinde çok faydalı 
olmakta. Örneğin doğa olaylarındaki en önemli safha planlamadır. 

 RECEP
ŞALCI

R Ö P O R T A J 

AKUT Eğitim Bölümü Sorumlusu
ve Kocaeli Ekip Lideri
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Haritanın başına geçtiğiniz zaman araziyi çok net okuyabiliyor ve 
kazazedenin psikolojisini de göz önüne alarak birçok kez kazazedenin 
nereye gidebileceğini anlayabiliyorsunuz. Bu şekilde birçok kurtarma 
yapıldı.

1999 İzmit Depremi hepinizin ilk deprem operasyonu 
deneyimiydi. O günden bugüne uzun bir zaman ve birçok 
operasyon geçti. Neler değişti, gelişti, farklılaştı? 

Aslında 99 Depremi, AKUT’un ilk operasyonu değildi. Öncesinde 
1998 Ceyhan Depremi ilk büyük enkaz tecrübesi. Afet boyutundaki 
ilk tecrübe ise evet 1999 İzmit Depremi’dir. Arama kurtarma ekipleri 
artık daha bilgili, daha donanımlı, daha organize şekilde hareket 
ediyorlar. AKUT ekipleri de bu süre içerisinde hiç durmadılar. Hem 
bilgi hem de donanım olarak çok geliştik. Yurtiçinde ve yurtdışında 
gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla sahip olunması güç bir tecrübe 
kazandık.

Enkaz altından ilk kez bir depremzedeyi kurtardığınızda 
neler hissettiniz? 

Sanırım burada çok havalı şeyler söylemem gerekiyor, ama sesini 
duyduğum ve kurtarılması gereken başka biri daha vardı ve benim 
bir şey hissetmeye zamanım yoktu. Çalışmaya devam etmem 
gerekiyordu.

AKUT olarak Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilen 
bir arama kurtarma ekibisiniz ve her yıl düzenli eğitimler 
almanız gerekiyor, bize bu eğitimlerin içeriğinden bahseder 
misiniz? 

Birleşmiş Milletler’e akredite olmak bizi çok gururlandırdı ama 
bizim asıl işimizin o zaman başladığını fark ettik. Yoğun bir eğitim 
programımız var. USAR dediğimiz Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri 
malzemeleri tanımayla başlıyor; daha sonra beton operasyonları 
dediğimiz beton bloklarını kırma delme ve kesme işlemlerini 
öğretiyoruz. Bu kursu bitirenler tahkimat eğitimi dediğimiz, yıkılmış 
binaların nasıl destekleneceğinin anlatıldığı bir eğitim alıyorlar. 
Bunların dışında özel görevi olan personellerimizin eğitimleri var. 
Örneğin arama eğitimi, enkaz altında kalmış birinin yer tespitini 
yapabilmek için hassas aletlerle yapılan bir çalışmayı içeriyor. 
Bunun dışında K9 ekiplerinin eğitimleri mevcut. Kısacası bizde 
eğitimler hiç bitmez.

Yurtdışında da depremlerde arama kurtarma ekiplerine 
katıldığınızı biliyoruz. En son Nepal Depremi’nde  
yaşadıklarınızdan bize bahsedebilir misiniz?

Nepal’e gitmeden yaptığımız çalışmalarla nelerle karşılaşacağımızı 
aşağı yukarı biliyorduk. Yurtdışı operasyonları streslidir. Bilmediğiniz 
bir ülkede bilmediğiniz insanlarla çalışmanız ve organizasyon 
yapmanız gerekmekte. Kurtarma işin kolay kısmıdır. Araç ayarlamanız, 
doğru bilgi almanız çok önemli. Nepal’de de bu sıkıntılarla karşılaştık. 
Maalesef toplumun inancı gereği ölümlerden çok etkilenmiyorlar. 
Kurtarılacak insanlarla ilgili bilgi akışı da bu sebeplerden çok yavaştı. 
Yeterli ihbar gelmedi; gelen ihbarlarda ise insanlar yapı stoklarının 
yığma tuğla ya da kerpiç olması sebebi ile çoktan hayatını kaybetmişti.
Nepal’de daha çok arama çalışmalarında, 2 cenazenin çıkarılması ve 
tıbbi destekte bulunduk. 

Nepal Depremi’nde, 20 gönüllüden oluşan ekibe liderlik 
etmek nasıl bir tecrübeydi? Genel olarak ekibi görev 
başında nasıl motive ediyorsunuz? Çok uluslu bir arama 
çalışmasında görev dağılımı nasıl sağlanıyor?

Nepal Depremi’nde bulunan 20 gönüllü daha önce beraber çok 
çalıştığım arkadaşlarımdı. Bir karar alınana kadar herkesin fikri 
sorulur; ancak yaptığımız iş gereği, karar alındığı noktadan sonra, 
işleyişimiz demokratik değildir. Alınan kararı herkes uygular, yapılması 
gerekene odaklanır. Bu sebepten yönetim konusunda çok rahattım. 
Gelen tüm arkadaşlarım çok tecrübeliydi ve herkes yapması gereken 
şeyi biliyordu. 
AKUT olarak çok eğitim yaptığımızdan, takım içindeki görevler herkes 
tarafından bilinir. Ekip içinde görevlendirmeler operasyon öncesinde 
belirlenir ve tebliğ edilir. Herkes de görevini eksiksiz yerine getirdi.
Bir operasyonda en az sıkıntı çektiğimiz konu motivasyondur. AKUT 
ekipleri bir enkaz gördüklerinde onların motivasyona ihtiyaçları yoktur. 
O enkazda canlı olma umudu bitene kadar hiç durmadan çalışırlar.

Görev aldığınız depremler arasında sizi en çok etkileyen 
ve zor koşullarda arama kurtarma çalışması yaptığınız 
hangisiydi?

Sanırım Haiti Depremi en zorlandığımız depremdi. Çok sıcak bir 
ortamda çalışmamız gerekiyordu. Ciddi su sıkıntısı çekilmekteydi.  
Çok zorlu günlerin sonunda depremin 7. günü mucize gibi, 21 yaşında 
bir kızı canlı olarak kurtarmak tüm bunları unutturmuştu.
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AKUT hayat kurtarıyor ama siz yeri geliyor, hayatınızı 
tehlikeye atan işler yapıyorsunuz. Görünürde tezat olan bu 
iki olguyu nasıl bağdaştırdınız? 

Teoride şunu söyleriz: Önce kurtaran kişinin güvenliği. Kendinizi 
tehlikeye atmayın. Ama öyle bir an gelir ki; kazazedeyi orada kaderine 
bırakamazsınız. Risk almanız gerekebilir ve alırsınız. Bunun mantıklı 
bir açıklaması olduğunu sanmıyorum. Bizler insanların kaçmaya 
çalıştığı yerlere koşarak gidiyoruz. İnsanların korktuğu yerlerde can 
kurtarıyoruz. Çok normal olduğumuzu düşünmüyorum.

Unutulmayacak hikayelerinizden örnek verebilir misiniz?
Çok acıklı hikayeleri anlatmayı sevmiyorum. Ama sevdiğim bir 
hikayem var. Biz Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’nde her yıl cankurtaranlık 
yapmaktayız ve 2005 yılından beri yüzlerce can kurtardık. Bir gün bir 
çift boğulma tehlikesi geçirmekteydi ve bunu fark ettik. Boğulanlar 
50 yaş üstü bir çift. Beyefendi kıyıya daha yakın, eşi daha derinde; 
eşi tutunmak için kocasına doğru hamle yapıyor; beyefendi de kıyıya 
hamle yapıyor. Tam bir can pazarı. Ben uzaktaki hanımefendiyi 
alacağım; arkadaşım da yakındaki beyfendiyi. Ancak beyefendi ölüm 
korkusu ile bana sarıldı; ben de iterek arkadaşıma yönlendirdim ve hızlı 
bir şekilde hanımefendiyi kıyıya çıkardım. Tabi biraz su yutmuş ve çok 
korkmuşlardı. Hanımefendi hanımefendilikten vazgeçip, kocasına “Sen 
ne biçim adamsın? 40 yıldır aynı yastığa baş koyduk!” diye saydırmaya 
başladı. Ben de beyefendiyi kurtarmak için “Hanımefendi; kocanız
öyle yapmasa sizi göremezdik. En doğrusunu yaptı; yoksa ikiniz de
boğulurdunuz.” dedim ve böylece durumu kurtardık. Çift sakinleşti ve 
ayrıldılar. 1 saat sonra beyefendi geldi; “Kurtardığınız için teşekkür 
ederim.” dedi. Biz de “Olur mu? Görevimiz...” dedik ama adam “Sudan 
değil; eşimden kurtardınız.” dedi. “Erkek dayanışması; olacak o 
kadar.” diye sohbeti noktaladık. Akşamüzeri hanımefendi geldi 
elinde meyvelerle. Emekli öğretmenmiş. Biraz sohbet ettik. Giderken 
kulağıma eğilip; ‘’Evladım o adamı kurtarmak için iyi denemeydi 
ama yemedim ben. Onun burnundan fitil fitil getireceğim.’’ dedi. O an 
kadınlardan neden korktuğumu bir kez daha anladım. 

Sadece deprem için değil; bunun dışında da birçok farklı 
alanda eğitim verdiğinizi biliyoruz. Biraz da bunlardan 
bahseder misiniz?

Arama kurtarma işine bulaşınca hep “Şu da olsun; bunda eksik 
kalmayalım.” demeye başlıyorsunuz. Bu da eğitimlerle gerçekleşiyor. 
AKUT içinde harita pusula konusunda, doğada arama teknikleri, dağ 
arama kurtarma, akarsu kurtarma ve cankurtaranlık konularında da 
eğitim vermekteyim.   
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SİZİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ OPERASYON HABERLERİ 

Türkiye’nin ilk, öncü ve en geniş kurtarma ağına sahip arama kurtarma grubu olan AKUT, kurulduğu 1996 yılından 
bu yana gönüllülük ve karşılıksız yardımseverlik ilkeleriyle gerçekleştirdiği arama kurtarma operasyonlarını 
aralıksız sürdürüyor. Yalnızca ülkemizde değil dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanan afetlere yardım eli 

uzatmaya devam ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz 1.932 operasyonda 2.094 insanın 
hayatını kurtardık. Bu süre zarfında aynı zamanda 247 operasyonda 918 hayvan dostumuzun yardımına koştuk.

AKUT Bursa ekibimiz, Bursa Uludağ’da zirve yaptıktan sonra dönüş 
yolunda yoğun sis nedeniyle kaybolan 4 dağcı için seferber oldu. 
İstanbul’daki bir dağcılık kulübüne üye olan 4 dağcı, gece saat 
00.00 civarı kaybolduklarını jandarmaya bildirdi. Dağcılar için 
harekete geçen AKUT Bursa ekibimiz, ihbardan kısa süre sonra 
bölgeye ulaşarak arama çalışmalarına başladı. Ekibimize Jandarma, 
AFAD, NAK ve UMKE ekipleri de eşlik ederken çalışma sabaha karşı 
sonuç verebildi. Kardan yaptıkları ev sayesinde hayatta kalmayı 
başaran dağcılara ulaşan ekibimiz, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 
1 saatlik dönüş yolunu dağcılarla birlikte, yaya olarak tamamladı. 
Öncelikle Soğukpınar Köyü’ne gelip sağlık kontrolleri yapılan dağcılar 
kahvaltı ettikten sonra şehir merkezine döndüler.  

ULUDAĞ’DA KAYBOLAN 
DAĞCILARIN YARDIMINA KOŞTU.

5 OCAK 2015 | PAZARTESİ

KUYUYA DÜŞEN PORSUĞU 
KURTARDI.

AKUT Bodrum ekibi, Gümüşlük 
Mahallesi’ndeki bir mandalina bahçesi 
içindeki 15 metrelik kuyuya düşen porsuğu 
kurtarmak için seferber oldu.
Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine 4 kişilik 
ekip ile hızlıca bölgeye intikal eden ekibimiz, 
açlıktan halsiz düşen porsuğa gıda attıktan 
sonra ipli sistem kurarak kuyuya girdi ve ağ 
kullanarak yakaladığı porsuğu halat yardımı 
ile dışarıya çıkartmayı başardı. 1 saat süren 
operasyonun sonunda sağlık kontrolü yapılan 
porsuk, müdahalenin ardından doğaya 
bırakıldı.  

5 OCAK 2015 | PAZARTESİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Köyü’nde, yoğun kar 
yağışı nedeniyle çatısı çöken ahırda 356 küçükbaş hayvan göçük 
altında kaldı. Jandarma ve AKUT’tan yardım istenmesi üzerine 
operasyona çıkan AKUT Bursa ekibimiz, AFAD ve NAK ekipleri ile 
birlikte titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin hassas çabalarıyla 4 saat 
süren kurtarma çalışmasında karlar temizlenerek çatının parçaları 
kaldırıldı. Zamanla yarışan ekibimiz koyunların daha fazla zarar 
görmemesi için var gücüyle çalıştı. Çalışmalar sonucunda göçük 
altında kalan koyunların büyük bir kısmı sağ olarak çıkarılırken, 
9 koyun ise telef oldu. Ahırın sahibi hayvanlarının kurtarılmasında 
büyük çaba gösteren ekiplere ve Jandarma’ya teşekkür etti.  

356 CAN IÇIN
SEFERBER OLDU.

5 OCAK 2015 | PAZARTESİ

AKUT BURSA EKİBİ AYNI GÜNDE
2 OPERASYONA ÇIKTI
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KAYALIKLARA DÜŞEN 
KADINI KURTARDI.

5 OCAK 2015 | PAZARTESİ

Muğla’nın Dalaman ilçesinde, keçilerini otlatmak üzere dağlık araziye 
giden bir vatandaş, kayalıklara yuvarlanınca yardımına AKUT Fethiye 
ekibi koştu. 55 yaşındaki kayıp vatandaş, sabahın erken saatlerinde 
Dalaman’ın Kızılkaya mevkiine giderek keçilerini otlatmak istedi. 
Bir anlık dalgınlıkla 6 metrelik yükseklikten kayalıklara düşen kadın, 
vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hareket edemediği için cep 
telefonu ile yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının 112’ye haber 
vermesi sonucu Muğla İl Afet Müdürlüğü ve AKUT Fethiye ekibi 
devreye girip yaralı kadını bulmak için harekete geçti.
Havanın kararmaya başlaması operasyonu geciktireceğinden, 
Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’ndan helikopter destek talebinde 
bulunan ekipler, cep telefonundan alınan koordinatlar doğrultusunda 
yaralı vatandaşın olduğu bölgeye ulaştı. Halatlarla aşağıya inen 
ekibimiz yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan hemen sonra 
sedye ile helikoptere naklini sağladı. 6 saat sonra kurtarılan 
yaralı kadın Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.   

Beypazarı İlçesi, Çengelli Köyü yakınlarında, bir mermer ocağında 
çalışan bekçi, yoğun kar yağışı nedeniyle mermer ocağına ulaşamadı. 
Bir müddet sonra köye geri dönmeyi başarabilen bekçi kendi hayatını 
kurtarmıştı ancak aklı iş yerindeki mahsur kalan hayvanlarındaydı. 
Soğuktan dolayı halsiz düşen bekçi tedavi altına alınırken yetkililere 
ocakta bulunan hayvanlarının da açlıktan ve soğuktan ölebilecekleri 
bilgisini ileterek yardım etmelerini istedi. 
AKUT Bozüyük’ten yardım talep edilmesi üzerine, ekibimiz 
6 gönüllüsüyle ocakta mahsur kalan hayvanları kurtarmak üzere 
operasyona çıktı. Şiddetli fırtına ve tipiye rağmen mermer ocağına 
ulaşabilen ekibimiz, ocaktaki hayvanlara yardım elini uzattı.
1’i yavru olmak üzere 3 köpek, 2 güvercin ve 1 keklik, hava şartları 
normale dönene dek, güvenli yaşam imkânı sağlanmak üzere koruma 
altına alındı. Ekibimizin zorlu hava şartlarında gerçekleştirdiği 
operasyonda AKUT 6 canı daha yaşamla buluşturdu.  

8 OCAK 2015 | PERŞEMBE

HAYVAN DOSTLARINA 
YARDIM ELI

ÇÖKEN BINADA
KALANLARI KURTARDI.

5 MART 2015  | PERŞEMBE

AKUT Didim Ekibi, Didim Altınkum’da çöken binanın enkazında kalan 
işçileri kurtarmak için seferber oldu. Altınkum Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen “Altınkum’u Güzelleştirme Projesi” kapsamında yapılan 
yıkım çalışmaları sırasında 2 katlı bir binada yıkım meydana geldi. 
Didim Belediyesi tarafından acil bir çağrı ile operasyona çağırılan ve 
bölgeye kısa zamanda ulaşan AKUT Didim Ekibimiz, yıkılan binada 
mahsur kalanları kurtarmak için üstün bir çaba gösterdi. Didim 
itfaiyesi ve emniyet güçleriyle ortak çalışma sonucunda enkaz altında 
kalan 6 vatandaşımızdan 5’i sağ, 1 vatandaşımız ise yaşamını 
kaybetmiş olarak çıkartıldı.   



14

Antalya’nın Kemer İlçesi’nde bulunan Göynük Kanyonu’nda 
Likya Yolu üzerinde doğa yürüyüşü yapmak isterken kaybolan 
1 İngiliz, 2 Hollandalı, 22 yaşlarında 3 öğrenci; aralarında AKUT 
Antalya Ekip Lideri Yılmaz Sevgül’ün de bulunduğu  

İzmir’in Ödemiş İlçesi’ndeki Bozdağ’da 
düzenlenen İdadik Kış Dağcılığı Şenliği’nde 
bir grup dağcı, zirve tırmanışından 
döndükleri sırada tipiye ve sise yakalanarak 
mahsur kaldı. Yollarını bulamayan dağcılar 
donmamak için iki kayalık arasına sığınarak 
yardım istedi. Kayıp dağcılardan gelen 
yardım çağrısı üzerine çalışmalara hızla 
başlandı. Bozdağ’a ulaşan kurtarma 
ekipleri, Vali Mustafa Toprak başkanlığında 
kurulan kriz masasının yönlendirmeleriyle 
çalışmaya başladı. Kayıp dağcıların 
şarjlarının bitmemesi için kısa süreli 
yapılan konuşmalarla bulundukları alanın 
koordinatları belirlenmeye çalışıldı.
19 dağcıyı kurtarma çalışmalarına Jandarma, 
UMKE ve AFAD ekipleriyle beraber AKUT 
Kuşadası ekibimiz de katıldı. 4 gönüllüsü ile 

KAYIP ÖĞRENCILERI 
BULDU.

21 OCAK 2015 | ÇARŞAMBA

10 ŞUBAT 2015 | SALI

SISTE MAHSUR KALAN 
DAĞCILARIN YARDIMINA 

KOŞTU.

EKIBI

170 kişiden oluşan 8 ekip ile 3 gün süren aramalar sonucunda, 
yürüyüşe başladıkları noktanın 20 kilometre uzağında bulundu.
Kayıp öğrencileri bulmak için yapılan arama çalışmaları, arazi 
şartlarının zor olması sebebiyle karadan ve havadan polis helikopteri 
ile gerçekleştirildi. 
AKUT Antalya Ekip Lideri Yılmaz Sevgül, 300-400 metrelik uçurumun 
üzerinde yerleri tespit edilen öğrencilere ilk etapta helikopterden 
yiyecek attıklarını, AKUT Antalya ekibinden teknik kurtarmada 
uzman 10 kişilik bir ekibin de karadan müdahale etmek için hazır 
bekletildiğini anlattı. Operasyonu yürüten kadronun yer tespitinin 
hemen ardından hızlıca tüm senaryoları değerlendirerek havadan 
müdahale etme kararı aldıklarını açıkladı.   
Hayli zorlu bir coğrafyada, vinç ve halatlar yardımıyla büyük uğraşlar 
sonucu kurtarılan öğrencileri, gözyaşlarıyla bekleyen aileler, Türk 
yetkililere bu çabalarından dolayı her zaman minnettar olacaklarını 
söylediler.  

AKUT Manisa ekibimiz, 16 Mart’ta Spil Dağı’nda trekking grubuyla 
yürüyüş yaptığı sırada kaybolan 2 kişiyi 12 saatlik arazi arama 
çalışması sonucu buldu.
AKUT Manisa Ekip Liderimiz Hakan Özcan, akşam 20.30’da başlayan 
arazi taramasında arama kurtarma operasyonunun sabah 08.30’da 
sonuç verdiğini ve kayıp kişileri sağlıklı bir şekilde bulduklarını 
açıkladı. 18 kişilik ekibimize AFAD ve Jandarma’dan da 9 kişilik 
görevlinin eşlik ettiği operasyon başarıyla sonuçlandı.
Yoğun sis nedeniyle kaybolan şahıslar, Nur Kadın Mağarası’na 
inişe geçtikleri sırada kaybolduklarını, 3 kez rota değiştirdiklerini, 
telefon şarjları bittiği için yardım talep edemediklerini belirterek 
AKUT’a teşekkürlerini ilettiler.  

KAYIP DAĞCILAR IÇIN
OPERASYONDAYDI.

16 MART 2015 | PAZARTESİ

arama kurtarma çalışmalarında bulunan 
ekibimiz, kurulan kriz masasıyla sürekli 
irtibatta kalarak operasyon sonlanana kadar 
kurtarma çalışmasına destek verdi.
Dağcılara özverili bir çalışma ile 
15 saat sonra ulaşılabildi. Bulundukları 
alandan alınan dağcılar, kurtarma ekiplerinin 
desteğiyle Bozdağ yerleşim yerine getirildi. 
Dağcıların ilk sağlık kontrolleri Bozdağ’da 
bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı, 
önemli bir sağlık sorunları olmadığı belirtildi. 
Aynı gün Bozdağ tırmanışı esnasında düşerek 
yaralanan dağcı Dürdane Seringeç ise 
hayatını kaybetti.
AKUT Ailesi olarak, başarılı dağcı Dürdane 
Seringeç’in vefatından duyduğumuz 
üzüntüyü belirtir; ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
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YIKILAN BINADA MAHSUR
KALANLARIN YARDIMINA KOŞTU.

6 ŞUBAT 2015  | CUMA

27 MAYIS 2015 | ÇARŞAMBA

Akdeniz İlçesi Bahçe Mahallesi’nde bulunan, 2 ailenin yaşadığı eski bir 
binada, gece geç saatlerde, henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı 
çökme meydana geldi. Bunun üzerine yıkılan binada bulunanları 
kurtarmak üzere mahalleli seferber oldu. Emniyet güçleri, itfaiye, 
sağlık ve arama kurtarma ekiplerine mahalle sakinleri yardım 
çağrısında bulundu.
AKUT Mersin ekibimizden 8 gönüllümüz de bölgeye ulaşarak arama 
kurtarma çalışmalarına destek verdi. Olay anında mahalle halkının ilk 
müdahalesi sonucunda aileler enkazdan çıkarılarak kurtarıldı. Yaralı 
olarak kurtarılan 5 kişi bölgede hazır olarak bekleyen sağlık ekiplerine 
teslim edildi. AKUT Mersin Ekibimiz, enkaz altında kalan başka 
kişilerin olabileceği ihtimali üzerine de tedbir alarak, AFAD ekibiyle 
ortak gerçekleştirdiği çalışma ile kontrollerini tamamladı.
Çalışmalar sonucunda binada hiçbir canlının kalmadığı ev sahiplerinin 
de bilgisi dâhilinde kesin olarak belirlendikten sonra iş makineleri 
tarafından binanın yıkımı gerçekleştirildi.   

AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir Ekibi, Paşabahçe cam 
fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarında itfaiye 
ekiplerine destek verdi. Fabrikanın mamul ambarında akşam 
saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı haberini alan 
ekibimiz olay yerine kısa sürede ulaşarak çalışmalara başladı. 
AKUT Eskişehir Ekip Liderimiz Mete Kızıl, 13 gönüllümüzle 
birlikte itfaiye ekiplerine destek vererek soğutma çalışmalarında 
liderlik yaptı. Duman zehirlenmesi yaşayan 10 fabrika çalışanı 
sağlık ekiplerine yönlendirilerek tedavi altına alınırken, can 
kaybının olmadığı bilgisi verildi. AKUT Eskişehir Ekibimiz yangının 
kontrol altına alınmasının ardından sabah saatlerinde görevini 
tamamlayarak ekip merkezine geri döndü. Yangın nedeniyle ambar 
bölümünün çatısı çöken fabrikada kısa süreli patlamalarla birlikte 
maddi hasar oluştuğu gözlendi.   

FABRIKA YANGININA 
MÜDAHALE ETTI. 

Aynı gün içinde 3 farklı operasyona çıkan Bingöl ekibi, 10 saat süren 
operasyonların sonunda 7 kişiyi sağ olarak kurtarma mutluluğuna 
erişti. 200 küçükbaş hayvanı da telef olmaktan kurtaran ekibimiz, 
Bingöl ve civar iller için umut olmaya devam etti.
AKUT Bingöl ekibimiz öncelikle sabahın erken saatlerinde, AKUT 
Bingöl yerleşkemize gelen ihbar üzerine harekete geçti. İhbarı yapan 
Harita Mühendisi M. D., mesai arkadaşı M. A. Y. ile Bingöl’ün Merkez 
İlçesi Çatalkaya Köyü’ne bağlı dağlık alanda yoğun kar nedeniyle 
mahsur kaldıklarını bildiriyordu. 3 kişilik ekiple yola çıkan AKUT, 
80 km’lik yolu 2 saatte aşabildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle aracın 
giremediği dağlık alanda 20 km de kar motoru ile yol alan ekibimiz, 
45 yaşındaki iki harita mühendisine sağ olarak ulaştı. 3 saat süren 
operasyon sonucunda mühendisler ilkyardım müdahalesinin ardından 
kar motoru ile Yayladere’ye ulaştırıldı. 

OPERASYONDAN 
OPERASYONA KOŞTU. 

30 OCAK 2015 | CUMA

Ekiplerimiz mühendisler ile birlikte dönüş yolundayken, Bingöl Merkez 
ilçesi Alınyazı Köyü Muhtarı Zülfü Çoban, ikinci yardım çağrısında 
bulunan isimdi. KOAH (Kronik Obstruktif Akciğer) hastası 55 yaşındaki 
Z. Ü. fenalaşmıştı ve acilen hastaneye ulaşması gerekiyordu. Kardan 
kapanan yollar sebebiyle köye ulaşamayan yakınları, kendisini ana 
yolda bekliyordu. 3 kişilik ekibimiz mühendislerin güvenli noktaya 
naklinin hemen ardından muhtarın yardımına koştu. Evinden kar 
motoru ile alınan muhtar, ana yolda bekleyen yakınlarına teslim edildi 
ve 2,5 saat süren 2. operasyonun ardından ekiplerimiz dönüş yoluna 
geçti.
AKUT Bingöl yerleşkesine dönen ekibimiz, çok geçmeden gelen 3. 
yardım çağrısını aldı. Bingöl-Elazığ yolu 15. km Bilaloğlu mevkiinde, 
küçükbaş hayvan yüklü bir tır, buzlanma nedeniyle devrilmişti. 3 
gönüllüsü ile yardıma koşan ekibimiz, 54 yaşındaki M. Y.,  
50 yaşındaki M. Y., 30 yaşındaki M. G. ve 8 yaşındaki F. Y.’yi devrilmiş 
araçtan sağ olarak çıkarttı. Kazazedelere yapılan ilkyardımın hemen 
ardından; 200 küçükbaş hayvanı da devrilmiş araçtan tek tek dışarıya 
çıkartan ekibimiz, kazazedelerin yakınlarının olay yerine gelmesi ile 
3 saat sonunda 3. operasyonu da noktaladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan AKUT Bingöl Ekip Lideri Ahmet Buzrul, 
“Yoğun ve yorucu bir gündü ancak bu gece hepimiz çok huzurlu 
bir şekilde uyuyacağız. Yine güzel işler başardık. Ekibimle gurur 
duyuyorum.” dedi ve yardıma ihtiyacı olan herkese el uzatmaya 
devam edeceklerini belirtti.  
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19 MAYIS 2015 | SALI

AKUT Arama Kurtarma Derneği, Kütahya’nın 
Domaniç-Tavşanlı arasında bulunan 
Karaköy’deki HES inşaatı şantiyesinde 
meydana gelen göçük nedeniyle çıktığı 
operasyonda AKUT Afyon, AKUT Bursa,  

Ekiplerimizden
Ortak Operasyon

AKUT Eskişehir ve AKUT Bozüyük 
ekiplerimizden toplam 31 kişilik gönüllü 
kadromuz 48 saat aralıksız olarak görev 
yapmıştır. Türkiye Kömür İşletmeleri 
liderliğinde yürütülen operasyonda, 
19 Mayıs günü 05.30’da 32 yaşındaki kayıp 
işçinin cansız bedenine ulaşılmıştır. Emekçi 
kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileriz.   


