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KURTARILAN KİŞİ

10 kişi

172 operasyon

dağ ve diğer doğa

682 kişi

1198 operasyon
GENEL OPERASYON

Değerli Dostlar,
Dünyanın ve ülkemizin zorluklar içinde mücadele
ettiği bir dönemden geçiyoruz. Bir yanda
ekonomik sorunlar, bir yanda terör, diğer bir
yanda da savaşlar ve bunun sebep olduğu göçler...
Ülkemizde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde olumsuz
şartlardan daha iyi şartlara ulaşmaya çalışan
insanlar, yeni hayatlar kurmak için göç ediyor,
yeniden kök salmaya gayret ediyor.
Bu sürecin getirdiği zorluk nedeniyle, 20.
yılımızı coşku ve heyecanla kutlama planlarımızı
gerçekleştiremedik. Ama Türkiye’nin dört
köşesinde, 7/24, zor durumda kalanların yardımına
koşmaya devam ettik. Gerçekleştirdiğimiz
birbirinden zorlu ve farklı 2.426 operasyonda
2.419 insanın hayatını kurtardık.
Birleşmiş Milletler tarafından orta seviyede
sınıflandırılmış bir ekip olarak çalışmalarımızı
uluslararası seviyede de sürdürmeye devam
ediyoruz. 2017 yılının ortalarında, Portekiz’de
gerçekleştirilecek tatbikata katılarak, yeniden
sınıflandırmamızı gerçekleştireceğiz.
AKUT Enstitüsü olarak, özellikle ağır sanayide iş
sürekliliği alanında yaptığımız çalışmaları Ten
Squared Projesi ile başka sektörlere taşıdık. Nihai
amacı belirli bir iş sağlığı ve iş güvenliği sorununu
gidermek için, çalışan-yönetici entegrasyonunun
sağlanabilmesi olan proje; demir-çelikten ilaç

taşıt ve
mekanizma

159 kişi

183 operasyon

kriminal

1 kişi

68 operasyon

sektörüne uzanan geniş bir yelpazede önemli
çalışmalar gerçekleştirdi.
AKUT Spor Kulübü olarak hem Kar Sporları, hem
Motosiklet hem de Atletizm branşlarında çok iyi
dereceler aldık. Spor kulübümüz kurulduğunda
Kar Sporları en iddialı ekibimizdi, olimpiyatlara
sporcu yetiştirmek en önem verdiğimiz konuydu.
Millî takıma her yıl sporcu veren Kar Sporları,
bu hedef inde ilerleme yönünde sağlam ve emin
adımlarla çalışmalarına devam ediyor. Motosiklet
branşında özellikle pist yarışlarında madalya ve
kupa almaya devam eden ekibimiz, bu sene de
Türkiye Birinciliğini başka kulübe kaptırmadı.
Atletizm’de ulusal ve uluslararası yarışlarda
dereceye girmeye devam eden her yaş grubundan
atletimiz var.
Vakfımız ise afetlere dayanıklı bir toplum yaratmak
için topum bilinçlendirme seminerlerini ve eğitim
projelerini aralıksız olarak sürdürüyor. Bu sene de
okullarda gerçekleştirdiğimiz seminerlerde 100
bini aşkın kişi özellikle yapısal olmayan hasarların
önlenmesi konusunda bilgilendi.
Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, ilkeli ve azimli
yapısı ve vizyonu ile AKUT’un dünya çapında
tanınan ve takdir edilen bir STK olmasında büyük
paya sahip kurucumuz ve başkanımız Ali Nasuh
Mahruki, bundan sonra Onursal Başkanımız olarak
AKUT için çalışmaya karar verdi. 15 yılı aşkın
bir süredir tanıdığım ve yol arkadaşı olduğum

sevgili dostum Nasuh’tan devraldığım başkanlık
bayrağını, üstlendiğim bu görev ile AKUT’un
gelecek 20 yılında daha etkin ve donanımlı hale
gelmesi için var gücümle çalışacağım.
Elinizde tuttuğunuz 2017 yılının bu ilk bülteninde,
yine birbirinden farklı ve önemli çalışmalarımızdan
seçtiklerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık. 2017
yılının ülkemiz ve dünyamız için daha mutlu, daha
huzurlu ve daha güvenli geçmesini diler, sizlerle
olduğumuz için duyduğumuz mutluluğumu ifade
etmek isteriz.
Saydun GÖKŞİN
AKUT Arama Kurtarma Derneği

Türkiye’nin AKUT’undan “hayat” fotoğrafları

Ülkemizin alanında öncü ve lider kuruluşu olarak 20 yıllık
tarihimiz boyunca yaşadığımız gerçek olayları yansıtan
fotoğraflardan oluşan, “Türkiye’nin AKUT’u 20 yaşında” isimli
fotoğraf sergisi, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde Le
Meridien İstanbul Etiler Otel’de açıldı. Doğa kazalarında ya da
doğal afetlerde başı dertte olanlara en kısa sürede ulaşmak
amacıyla kurulduğumuz 1996 yılında bu yana hayat kurtarmayla
dolu 20 başarılı yılımızın adeta özetlendiği, 70’den fazla
fotoğraftan oluşan serginin açılışına yönetim kurulu üyelerimiz
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ve gönüllülerimizin yanı sıra ünlü sanatçı Atilla Atasoy, tiyatro ve
dizi oyuncusu Şahnaz Çakıralp ve Vakko’nun ortağı Jeff Hakko
gibi iş ve cemiyet dünyasından önemli isimler katıldı.
Binlerce farklı hikayeye şahitlik ettiğimiz 20 yıl boyunca
biriktirdiğimiz fotoğrafları İstanbul’da Le Meridien İstanbul
Etiler’in yanı sıra, Maltepe Park AVM, Silivri, Mersin Forum ve
Denizli Forum Çamlık AVM’de sergiledik.

INSARAG için çalışmalarımıza hız verdik
Birleşmiş Milletler’e bağlı INSARAG (Uluslararası AramaKurtarma Danışma Kurulu) tarafından akredite edilmiş,
uluslararası standartlarda arama-kurtarma yaptığını, zorlu
sınavları başarı ile geçerek ortaya koyabilmiş Türkiye’nin
ilk arama-kurtarma takımı olan Derneğimiz, 2017 yılında
yapılacak olan INSARAG yenileme sınavı hazırlık çalışmalarını
yıl boyunca sürdürdü. Gönüllülerimiz, 2016 yılının başından bu
yana Kocaeli ekibimizin yerleşkesinde eğitimlerini başarıyla
tamamladıktan sonra birbirinden zorlu tatbikatlara hız verdi
gönüllülerin eğitimlerini tamamlayarak tatbikatlara ağırlık
vermeye başladı. yılın son tatbikatını Kurtköy’de 8 Ekim’de
gerçekleştirdi. 8 Ekim Cumartesi günü saat 07:00’da AKUT
Ataşehir İskender Iğdır Lojistik Merkezi’nde toplanan 35 kişilik
ekibimiz, malzeme naklinin ardından Kurtköy’de bulunan VKV
Koç Özel Lisesi yerleşkesinde Ana Kamp Kurulum Tatbikatı’nı
gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında gönüllülerimize yurt dışı
afetlerde ana kamp kurulumu, konaklama ve görev dağılımı,
operasyonlarda kullanılan teknolojiler, arama-kurtarma ve
ilk yardım malzemeleri, arama-kurtarma araçları hakkında
bilgiler verildi.

Tatbikatların yanı sıra INSARAG toplantılarına da aktif
katılım gösteren derneğimiz, 2-3 Kasım tarihleri arasında
dönem başkanlığını yürüten Hollanda’nın ev sahipliğinde
Amsterdam’da gerçekleştirilen INSARAG AEME (Afrika, Avrupa,
Orta Doğu) Bölgesel Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, INSARAG
kriterlerinin yanı sıra bir afet sırasında bölgesel farklılık
olmadan tüm ekiplerin ortak bir dil kullanarak çalışmasının
önemine vurgu yapıldı.

AKUT Doğada Yaşam projemizle ilklere imza
atmaya devam ediyoruz
Çocuklarımızın afetler ve acil durumlar karşısında hazırlıklı
olması, doğa ile iç içe yaşamanın verdiği farkındalık ile doğaya
saygılı ve afetlere dayanıklı bir nesil yetiştirilmesi ilkesinden
yola çıkarak geliştirilen AKUT Doğada Yaşam, 2016 yılında
çalışmalarına ara vermeden devam etti.

Doğada Yaşam ekibimiz yaz tatili boyunca Marmaris’te kampçılık
eğitimi, kano, yüzme, ip parkurları, kaya tırmanışı, at safari gibi
etkinliklerin yer aldığı kampta 8-17 yaş katılımcılarını ağırladı.
Bununla birlikte ilk kez Babalar Günü’nde gerçekleştirilen
Baba-Çocuk Kampı’nın yanı sıra Anne-Çocuk Kampı’nı da
hayata geçiren ekibimizin yürüttüğü programların, farklı açık
hava oyunları ile ebeveyn-çocuk iletişiminin güçlenmesine
büyük ölçüde katkı sağladığı da tespit edildi.

2017 yılında 22 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında Isparta
Davraz’da, 8 – 17 yaş grubuna yönelik olarak gerçekleştirilecek
Sömestir Kış ve Kayak Kampımızda ise millî kayakçılar ve
uzman eğitimcilerimizden oluşan kadromuzla kayak ve
snowboard eğitimi başta olmak üzere pek çok farklı konuda
eğitim verilecek. Kış koşullarında hayatta kalma teması ile
diğer kamp aktivitelerinden farklı bir içerik sunan kampımızda
gençler bir yandan spor yaparken bir yandan da pusula
kullanımı, yön bulma, kar mağarası yapımı gibi farklı konularda
eğitim alarak kış koşullarında hayatta kalma becerilerini
güçlendirecekler.
Gençlerin ve çocukların yanı sıra yetişkinler için de Doğada
Yaşam Kamplarımız yetişkinler için de liderlik ve takım
çalışması gibi temalarla farklı alternatifler sunuyor.
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EDUCEN Projesi İstanbul Saha Çalışması:
Engellilik ve Afet Üzerine İlk “Dahil Edici”
Çalışma
AKUT, 1 Mayıs 2015’ten bu yana Avrupa Birliği’nin Horizon
2020 Araştırma Programı çerçevesinde desteklediği
EDUCEN Projesi’nin ortağı. Tam adı dilimize “Avrupa Kentsel
Merkezlerinde Afetler: Bir Kültür Uzmanlık Ağı” olarak
çevrilebilecek bu projenin temel amacı, afet ve kültür arasındaki
ilişkiyi incelemek, 7 Avrupa kentinde gerçekleştirilecek saha
çalışmaları ve oluşturulacak uzmanlık ağı ile afet yönetiminin
iyileştirilmesine katkıda bulunmak.
Projenin Türkiye ayağını ise derneğimizin İstanbul’da
gerçekleştirdiği, engellilik ve afet temalı saha çalışması
oluşturuyor. Dr. Çağlar Akgüngör’ün yürütücülüğünü yaptığı
çalışmada amaç, engelli paydaşlarla birlikte karma gruplara
hitap edebilecek bir afet hazırlığı bilinçlendirme modeli
ortaya çıkarmak, ancak elbette bu aksiyonu engelliliğe ilişkin
çağdaş ilkeler dahilinde gerçekleştirmek. Başka bir deyişle
yaklaşımımız, engelliliği çoğulculuk temelinde düşünerek;
başka konularda olduğu gibi, afetlere hazırlanmak konusunda
da erişilebilirliğin bir hak olduğunu kabul ederek; ve bizzat
yararlanıcıları yani engellileri çözüm sürecine dahil etmeye
çalışarak ilerlemek. Çalışmanın bu anlamda ülkemizde bir ilk
olduğunu söyleyebiliriz.
Şu ana kadar bize destek veren Altı Nokta Körler Derneği
İstanbul Şubesi, Engelsiz Erişim Derneği, İşitme Engelliler ve

Aileleri Derneği (İED), Türkiye İşitme Engelliler Derneği (TİED)
ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD) üyeleri ve
bireysel olarak bize ulaşan katılımcılarla AKUT’un var olan
kitlesel afet hazırlığı materyalinin yenilenmesi konularında
önemli yol alındı. Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER) ise
materyallerin görme ve işitme engelliler için erişilebilir hale
getirilmesi konusunda bizim için çok önemli olan bir desteği
veriyor.
Proje sonunda, İstanbul Saha Çalışmasının tüm dünyada
engelli bireylerin afetlere hazırlanmasında kullanılacak bir
yöntem olarak kayda geçmesini amaçlıyoruz. Aynı zamanda,
oluşturmakta olduğumuz bu yerel ağın, EDUCEN uzmanlık
ağının bir parçasına dönüşerek başka toplumlarda, benzer
sorun alanlarında çalışacaklara destek vereceğine de
inanıyoruz.

38. İstanbul Maratonu’nda
252 koşucumuz “Her Adım Bir Hayat”
diyerek koştu
Mart 2008’te, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen
kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve
yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu olan
Adım Adım’a 2013 yılında dahil olan AKUT, 2013 yılından
bu yana her yardımseverlik koşusunda gittikçe artan
sayıda koşucu kazanmaya ve destek toplamaya başladık.
2016 yılının son yardımseverlik koşusu olan ve 13
Kasım’da düzenlenen 38. İstanbul Maratonu’na katılan
252 gönüllü koşucumuz, Her Adım Bir Hayat Projesi’ne
destek sağlamak için koştu. Tüm bireysel koşucularımız
ve kurumsal takımları ile bizleri destekleyen Betek Boya
ve Kimya A.Ş., BP Türkiye, Borusan Holding, Burgan
Bank, ENKA InteractRotary, Four Seasons Gönüllüleri,
İSTEK Semiha Şakir Okulları, Ontex Türkiye, Renkli
Kampüs ve Xerox Türkiye sayesinde 194.122 TL’lik bir
kaynak yaratıldı. Elde edilen bu kaynak ile 36 bölgede
gerçekleştirilen 61 arama kurtarma faaliyetine destek
sağlandı.
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İlk kez Türkiye’den ulusal bir sivil toplum
kuruluşu olarak Yüz Yüze Proje’sine
başladık

deprem bilinçlendirme seminerlerine katılarak, deprem
öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili
doğru bilgileri aldı.

1990’lı yılların başından beri dünyada, son 10 yıldır
da Türkiye’deki uluslararası sivil toplum kuruluşları
tarafından örnekleri görülen ve sivil toplum kuruluşlarının
düzenli destek programları arasında önemli bir yere sahip
olan yüz yüze projemizi 14 Ekim 2016 tarihinde hayata
geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Öğrenci Bilinçlendirme Programları başarıyla
devam ediyor

Türkiye’de ilk kez ulusal bir sivil toplum kuruluşu olarak 20.
Yılımızda hayata geçirdiğimiz proje kapsamında yüz yüze
saha ekibimiz aracılığıyla çalışmalarımız ve düzenli destek
programlarımız hakkında bilgi verme fırsatı buluyoruz.
Şu anlık İstanbul Kadıköy ve Beşiktaş bölgelerinde
yürüttüğümüz çalışmamızı ilerleyen zamanlarda farklı
sahalarda da hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Afetlere hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum
oluşturmak için AKUT Vakfı durmak bilmiyor

Afet ve güvenli yaşam konusunda çocukluk çağından
itibaren verilecek eğitimlerin çeşitliliğin arttırılmasının
gerekliliğine ve önemine inanarak, bilgilendirici
seminerlerin yanı sıra örgün eğitim kurumlarında yaş
gruplarına göre uygulanacak kulüp faaliyetleri şeklinde
tasarlanmış programlar geliştiren Vakfımız, 2016-2017
eğitim ve öğretim yılında bu çalışmalarına başarıyla
devam ediyor. Genç AKUT adıyla ortaokul ve lise
öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen programlara katılan
Vehbi Koç Vakfı Koç Özel Lisesi ve Ortaokulu, Alman Lisesi
ve Üsküdar Amerikan Lisesi’ndeki toplam 50 öğrenci, bir
yandan doğal afetlere hazırlık, ilkyardım gibi eğitimleri
alırken bir yandan da gerek İstanbul içi gerekse İstanbul
dışı farklı etkinlikler ve aktiviteler ile keyifli bir dönem
geçirmeye hazırlanıyorlar.

Özel Anakent Okulları’nın kermesinde
öğrenciler AKUT yararına çalıştı
Özel Anakent Okullarının geleneksel hale gelen “Yeni Yıl
Etkinlikleri” kapsamındaki kermesi bu yıl 23 - 24 Aralık
2016 günlerinde AKUT yararına yapıldı.

Seminerler

Toplumun risk ve afet bilincini kavraması, afet öncesi, anı
ve sonrasında kayıpları en aza indirmek ve güvenli yaşam
kültürünü yerleştirebilmek amacıyla düzenlediğimiz
seminerlerimiz, 36 ekibimiz aracılığı ile her geçen gün
daha fazla sayıda kişiye ulaşıyor. 2016 yılında eğitim
ve öğretim kurumlarının yanı sıra özel ve kamu sektör
çalışanlarının aralarında olduğu 100 bini aşan sayıda kişi,

Kendimize ilke edindiğimiz “Kurtarılan Her Hayat
Geleceğimizdir” sloganından etkilenen ve bu slogandan
yola çıkan Anakent Okulları, bu kermesi düzenleyerek
hem kermesten elde edilen gelirin AKUT’a aktarılarak
daha çok hayata dokunabilmemize katkıda bulunmak
olarak belirledi hem de öğrencilerinde konuyla ilgili
farkındalık yaratmayı hedefledi.
Kurtarılmayı bekleyen hayatlara bir el uzatabilmek, bir
umut olabilmek için, Özel Anakent Okulları’nın yöneticileri,
öğretmenleri, öğrencileri ve velileri el birliği ile çalıştı.
Kermeste öğrenciler hem AKUT’un gerçekleştirdiği
çalışmalar hakkında bilgi aldılar, hem de atölye çalışmaları
yaptılar.
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AKUT Enstitüsü’nden Ödüllü Proje
bir iş sağlığı ve iş güvenliği sorununu gidermek olsa da
projenin asıl hedefi, çalışan-yönetici entegrasyonunun
sağlanabilmesi. Projenin öne çıkan yönlerinden biri
de katılımın kurumlar için tamamen ücretsiz ve
yapılan geliştirmeler, firmalara ciddi yatırım ihtiyaçları
doğurmuyor. 2016 itibariyle tamamlanan projede demir
çelik sektöründen ilaç sektörüne kadar ülkemizin birçok
lider kurumu yer aldı ve oldukça yaratıcı hedefleri başarıya
ulaştırdı. İşte onlardan bazıları;
Temeli 2004 yılında atılan ve Türkiye’nin afet alanında
çalışan ilk özel eğitim ve araştırma kuruluşu özelliğini
taşıyan AKUT Enstitüsü’nün yürüttüğü Ten Squared
Projesi, Birleşmiş Milletler ’e bağlı Global Sourcing
Council – GSC (Küresel Kaynak Konseyi) tarafından
verilen onursal mansiyon ödülünü aldı (http://gscouncil.
org/2015-winners-2/). GSC, kar amacı gütmeyen, tüm
dünyada iş dünyasının sürdürülebilir sosyal sorumluluk
uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayan bir kuruluş
olarak tanınıyor.
Uzun yıllardır iş ortamının daha güvenli hale getirilmesi
ve çalışan hakları konularındaki çalışmaları sayesinde
dünyada bir otorite haline gelen SAI (Social Accountability
International) ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda
pek çok ortak çalışma yürüten Enstitümüz, bu köklü
işbirliğini bugün ‘Ten Squared’ isimli proje ile farklı bir
noktaya taşıdı.
Dört yıl önce Walt Disney Foundation tarafından
fonlanan ve Brezilya’da iki yılsonunda oldukça önemli
başarılar elde eden ‘Social Fingerprint(Sosyal Parmak
İzi)’ projesi yeni bir uygulama alanı ararken ülkemizde
yaşanan Soma ve Ermenek Maden kazaları gibi hepimizi
derinden üzen olaylar dikkatleri Türkiye’de iş güvenliği
alanındaki eksikliklere yöneltti. Gerek SAI gerekse proje
metodolojisinin yaratıcısı olan RRI(Rapid Results Institute)
bu olaylardan hareketle projeyi ‘Ten Squared’ adı ile ve
AKUT’un özellikle ağır sanayide iş sürekliliği alanındaki
geniş birikiminin verdiği güven ile saha uygulayıcısı
olması avantajından hareketle birçok aday ülkeyi geride
bırakarak Türkiye’de uygulanması noktasında çaba
gösterdi.
Bu çabalar sonuçsuz kalmadı ve 2015 yılı Şubat ayı
itibariyle proje uygulanmaya başladı. Nihai amacı belirli
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Demir Çelik Sektörü:
• Yanlış veya eksik kişisel koruyucu ekipman 		
kullanımına bağlı olarak yaşanan sıcak maruziyeti
yaralanmalarını 100 gün sonunda 0’a indirmek,
• 100 gün içinde farklı işletmelerden toplamda 500
tanımlı gaz kaçağı ihbarı almak ve bu kaçakları
durdurmak,
• 100 gün içinde kayma-düşme kazalarına yol 		
açabilecek 50 bölge tespit etmek ve bu bölgeler ile
ilgili düzeltici önleyici faaliyetleri tamamlamak.
Tekstil Sektörü:
• 100 gün içinde işletme dahilinde mevcut yangın ve
kimyasal maddeler ile ilişkili riskli noktaları %80
oranında azaltmak.
Bilgisayar Sektörü:
• Ayakta çalışmaya bağlı ergonomik riskleri 100 gün
sonunda %25 oranında azaltmak.
Paketleme Sektörü:
• Statik elektrik kaynaklı yangınların azarlatılması
amacıyla seviyeyi 10 mv altına indirmek ve personel
farkındalık seviyesini %70 düzeyine çıkarmak.
İlaç Sektörü:
• Personel sayımı dahil olmak üzere tüm fabrika
tahliyesini 100 gün içinde 8 dakikanın altına indirmek.

AKUT Spor Kulübü
AKUT Kar Sporları’ndan 3 sporcu ülkemize 6 madalya kazandırdı
AKUT Kar Sporları, 33 kayak ve 8 snowboard yarışçısıyla,
ilköğretim seviyesinden üniversite seviyesine kadar çeşitli
yaşlarda, 7 ilden ve 30 ayrı okuldan sporcusu ile 2016- 2017
sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı.

Sezonun, Türkiye A1 Ligi 18 yaş altı ve üst yaş kategorileri
1.Ayak Kayak Slalom Yarışmaları, 10-11 Aralık 2016
tarihlerinde Erzurum Sway Hotel Pistleri’nde gerçekleştirildi.
İstanbul’dan 4, Ankara’dan 2 ve Kocaeli’den 1 sporcu
olmak üzere, toplamda 7 sporcu ile bu yarışmalara katılan
kulübümüz, Slalom disiplininde 2 gün ayrı ayrı çift inişli olarak
yapılan yarışmalarda, , ilk gün, 3 Altın, 2 Gümüş, ikinci gün 2
Altın, 1 Gümüş madalya kazanarak, toplamda 7 madalya ile
A1 ligine hızlı bir başlangıç yaptı. Yarışmaların ikinci gününde
2 Altın, 1 Gümüş madalya kazanarak madalya sıralamasında
en başa yerleştik. Bir önemli haber de bu yarışlardan sonra
EYOWF (Gençlik Olimpik Kış Festivali Yarışları) ve FIS Anotolian
kupalarında ülkemizi temsil edecek sporcuların da seçiminin
yapıldığı ön elemelerden geldi. 5 sporcumuz Milli Takım’a
seçildi.

Sezonun bir diğer önemli yarışı olan FIS Anatolian Cup ise 18 –
22 Aralık tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleşti. Türkiye’nin
yanı sıra Fas, Macaristan, Bulgaristan, Gürcistan, Pakistan,
Hindistan, Bosna Hersek, İran ve Arnavutluk’tan toplam 66
sporcunun yarıştığı kupada Türkiye takımı kadınlarda 5 Gümüş,
3 Bronz madalya olmak üzere toplamda 8 madalya kazandı. Bu
madalyaların altısı ise 3 AKUT sporcumuz tarafından ülkemize
kazandırıldı.

Sezonun madalyalarını yine AKUT
Motosiklet sporcuları topladı
Hedefi dünya şampiyonları yetiştirmek olan Motosiklet Branşı,
bu sezon da pistlerde çok konuşuldu. Mart ayında başlayan
2016 sezonu, Yunanistan’ın Serez kentinde Pist Yarışları ile
ivme kazandı. Motosiklet branşı sporcularımız aldıkları 36
kupa ile adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı.
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AKUT
Şubat

AKUT SPOR KULÜBÜ
VE AKUT ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ
ŞUBAT AYI FAALİYETLERİNDEN ÖRNEKLER

AKUT Kar Sporları Takımından Güzel Haberler

23-24 Şubat tarihlerinde Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde
A1 Ligi U12-14-16 Yaş Kategorisi’nde 2. Etap yarışları
yapıldı. Gönüllü sporcularımız derneğimizi başarıyla
temsil etti.

AKUT Atletizm Takımımız Yarışmalardan
Derecesiz Dönmüyor

23-24 Şubat tarihlerinde Bursa Uludağ Kayak Merkezi’nde
A1 Ligi U12-14-16 Yaş Kategorisi’nde 2. Etap yarışları
yapıldı. Gönüllü sporcularımız derneğimizi başarıyla
temsil etti.

AKUT Celal Bayar Üniversitesi
Öğrenci Topluluğu Gazi İlkokulunda
AKUT Manisa ekibi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
AKUT Öğrenci Topluluğu, AFAD, Kızılay, UMKE, 112
Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü’nün katılımıyla Gazi İlkokulu’nda deprem
tatbikatı gerçekleştirildi.

AKUT Atletizm Takımı ve AKUT Gönüllü koşucuları 4, 5,
11, 12, 19, 26 Şubat tarihlerinde katıldıkları yarışmalarda,
AKUT’u başarıyla temsil ettiler.

AKUT Pamukkale Üniversitesi Öğrenci
Topluluğu Huzurevi Ziyaretinde
AKUT Denizli Pamukkale Üniversitesi Öğrenci Topluluğu
19 Şubat Pazar günü Denizli Huzurevi’ni ziyaret etti.
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AKUT ŞUBAT AYI EĞİTİMLERİMİZDEN
ÖRNEKLER

AKUT
Şubat

AKUT Bodrum Ekibimizden İp Teknik Kurtarma
Eğitimi
AKUT Bodrum Ekip Lideri Sadettin Uslu, AKUT Milas
gönüllülerine kurtarma operasyonlarında kullanılan ip
teknikleri konusunda eğitim düzenledi.

ŞUBAT AYI OPERASYONLARIMIZDAN ÖRNEKLER

AKUT Bingöl Ekibimiz Kar
Kurtarma Operasyonunda

ŞUBAT AYI EĞİTİMLERİMİZDEN ÖRNEKLER

AKUT’tan Gönüllülerine Kış Dağcılığı Eğitimi
23-25 Şubat tarihlerinde AKUT Arama Kurtarma Derneği,
her yıl benzer tarihlerde düzenlenen Kış Dağcılığı eğitimini
bu yıl da başarıyla tamamladı.

2 Şubat tarihinde AKUT Bingöl ekibimiz, yoğun kar
yağışının devam ettiği Doğu Anadolu Bölgesinde, hava
muhalefeti nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımızın
yardımına koşmaya devam ediyor.

AKUT Tekirdağ Ekibimiz Yangın Söndürme
Operasyonunda

12 Şubat tarihinde AKUT Tekirdağ ekibimiz, Tekirdağ
İtfaiyesi ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında,
bölgesinde meydana gelen yangınlarda söndürme
çalışmalarına destek vermeye devam etmekte...
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AKUT
Şubat

AKUT ŞUBAT AYI
OPERASYONLARIMIZDAN ÖRNEKLER

AKUT Fethiye Ekibimiz Paraşüt Kazası
Geçiren Yaralıların Yardımına Koştu

17 Şubat tarihinde AKUT Fethiye Ekibimiz, UMKE ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı’yla yapılan müşterek operasyon
sonucunda; Babadağ’da yamaç paraşütü kazası geçiren
bir pilot ve turist, sağlıklı yaşam koşullarına ulaştırdı.

2008 yılından beri Bodrum’da meydana gelen acil
durumlara müdahale eden AKUT Bodrum ekibimiz, 65.
hayvanı kurtararak bir başarıya daha imza attı.
ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİMİZDEN ÖRNEKLER

AKUT Mersin Ekibimiz Mersin İtfaiyesi ile
Protokol İmzaladı

2008 yılından beri Bodrum’da meydana gelen acil
durumlara müdahale eden AKUT Bodrum ekibimiz, 65.
hayvanı kurtararak bir başarıya daha imza attı.

AKUT Tekirdağ Ekibimizden Cezaevindeki
Mahkûmların Çocuklarına Bebek Bezi Yardımı
AKUT Tekirdağ Ekibimiz, Adalet Bakanlığı Yüksek
Güvenlikli Tekirdağ 1 No.lu T Tipi Kapalı Ceza Evinde
bulunan kadın mahkûmların çocuklarına bebek bezi
desteğinde bulundu.

AKUT Bodrum Ekibimiz Kuyuya Düşen İneği
Kurtardı (26 Şubat)
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AKUT ŞUBAT AYI SEMİNERLERİMİZDEN
ÖRNEKLER

Haluk Levent ve İskender Paydaş’tan AKUT
Yararına Konser

Değerli sanatçılarımız İskender Paydaş ve Haluk Levent,
AKUT’a destek vermek için konser düzenlediler.

AKUT, INSARAG Yönetim Grubu Toplantısında

AKUT
Şubat

AKUT Manisa Ekibimizden
Deprem Bilinçlendirme Semineri

AKUT Manisa gönüllüleri tarafından 14.02.2017 tarihinde
Manisa Yunus Emre İlçesi Çağatay Uluçay İlkokulu ana
sınıfında 4 öğretmen ve 80 öğrenciye “Deprem Bilinçlendirme
Semineri” verildi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 2011 yılından bu yana
üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama
Kurtarma Danışma Kurulu INSARAG’ın Yönetim Grubu
toplantısına katıldı.

AKUT Afyon Ekibimizden Deprem Bilinçlendirme
Semineri
ŞUBAT AYI SEMİNERLERİMİZDEN ÖRNEKLER

AKUT Eskişehir Ekibimizden
Deprem Bilinçlendirme Semineri

AKUT Afyon gönüllüleri tarafından 16.02.2017 tarihinde
Afyon Anafartalar Anadolu Lisesinde 8 öğretmen ve 270
öğrenciye “Deprem Bilinçlendirme Semineri” verildi.

AKUT Eskişehir gönüllüleri tarafından 14.02.2017 tarihinde
Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi’nde 41
kursiyere “Deprem Bilinçlendirme Semineri” verildi.

AKUT Alanya Ekibimizden
Deprem Bilinçlendirme Semineri

AKUT Alanya gönüllüleri tarafından Alanya Belediyesi’nin
gerçekleştirdiği bir proje kapsamında 18.02.2017 tarihinde
Alanya Engelsiz Yaşam Merkezinde 14 vatandaşımıza
“Deprem Bilinçlendirme Semineri” verildi.
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AKUT
Şubat

ŞUBAT AYI PROJELERİMİZDEN ÖRNEKLER

AKUT, EDUCEN Projesi Kapsamında
Çalışmalarına Devam Ediyor

AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin ortağı olduğu Avrupa
Kentsel Merkezleri’nde Afetler (EDUCEN) Projesi çerçevesinde
17 Şubat 2017 günü İstanbul’da “Afet ve Engellilik” konulu
bir çalıştay gerçekleştirildi.
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AKUT Anadolu El Ele Projesi
Kapsamında Mersin’de Çalışmalarına
Devam Ediyor

AKUT Mersin ekibi, AKUT Anadolu İle El Ele projesi
kapsamında, GENTEX’ten gelen okul kıyafetleri, AKUT
gönüllülerinden ve gönüllülerin yakınlarından gelen boyama
ve hikâye kitapları ile kırtasiye malzemelerini Mersin’in
Erdemli ilçesindeki öğrencilere ulaştırdı.

BİRİCİK ARKADAŞIMIZ MURAT BAKAN’I KAYBETTİK
AKUT ailesi olarak tüm yurtta çalışmalarımıza aralıksız devam ederken, 4 Şubat sabahı büyük bir acıyla sarsıldık.
AKUT Denetleme Kurulu üyemiz, AKUT eğitmenimiz, ADIM ADIM temsilcimiz sevgili Murat Bakan,
geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata veda etti…
Değerli dostumuzun anısını yaşatmaya devam ediyoruz.
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AKUT Atletizm sporcuları
2016’yı 73 yarışla kapattı
AKUT Spor Kulübü Atletizm Branşı sporcularımız 2016 yılında
içlerinde İstanbul Maratonu, Runatolia Maratonu, Kaz Dağları
Ultra Maratonu, Gelibolu Barış Koşusu, Likya Yolu Ultra
Maratonu, Budapeşte Maratonu, Sakız Adası Yarı Maratonu,
Makedonya Üsküp Yarı Maratonu gibi ulusal ve uluslararası 73
yarışta AKUT’u başarıyla temsil etmişlerdir. Bu yarışlarda farklı
kategorilerde 41 derece alarak dönen koşucularımızı kutluyor
ve başarılarının devamını diliyoruz.

Sporcumuz Erden Eruç rekora doymuyor
Kürekle okyanusu geçen ilk Türk olan ve bu konudaki
başarılarıyla 7 kez Guinness Rekorlar Kitabı’na giren AKUT
Spor Kulübü sporcusu Erden Eruç, yeni bir rekor denemesi için
4 Haziran 2016 günü okyanusa açılmıştı.
Eruç, 20 yıl önce okyanusu kürekle geçerken denizde kaybolan
rekortmen kürekçi Peter Bird’in oğlu Louis ile ABD’nin
Kaliforniya kıyılarından yol alıp 3.900 km. kürek çekerek
Hawaii’nin başkenti Honolulu’ya ulaşmayı hedeflemişti.
3.900 km’yi 100 günde tamamlamayı planlayan sporcumuz,
54 gün 42 dakikada hedefine ulaşarak yeni bir rekora daha
imza attı.
Kendi klasmanında parkur rekoru kıran, kas gücü ile elde ettiği
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başarılarla dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran
sporcumuz Erden Eruç’u tebrik eder, ülkemize ve derneğimize
yaşattığı bu büyük onur için teşekkürlerimizi sunarız.

Desteklerinizle Kurtarıyoruz
OPERASYON HABERLERİ

Ekiplerimiz, neredeyse haftanın hemen her günü operasyona çıkıyor, zor durumda kalan bir canlıya el uzatıyor. Trabzon ekibimiz,
selde mahsur kalan kazazedelerin yardımına koşarken, aynı anda Mersin ekibimiz, yangına müdahale ediyor. 2016 yılının son altı
ayında gerçekleşen ve her biri farklı bir teknik bilgi gerektiren bu operasyonlardan sizin için derlediklerimiz aşağıda yer almakta.
Siz değerli dostlarımızın bağışları bu operasyonlar için kullanıldı. Sağladığınız destekle belki engelli bir gencin, belki de bir Caretta
carettanın kahramanı oldunuz.

AKUT Trabzon ve Rize

Kaçkar Dağları’nda 33 saat süren operasyon
16 Ağustos - Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nde, Çayeli Doğa
Sporları Kulübü (ÇAYDOKS) tarafından Kaçkar Dağı zirve
tırmanışı sırasında düşen 17 yaşındaki genç, yaralandı. Kötü
hava koşulları nedeniyle helikopterle alınamayan genç dağcı,
karadan çok zor şartlarda sedye ile taşınarak 33 saat sonra
hastaneye ulaştırıldı. ÇAYDOSK ekibi, ayağında kesik oluşan
ve kan kaybeden genç dağcının durumunu AKUT ve AFAD
ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Trabzon ve Rize ekibimiz,
yaralı dağcıyı, çok zor şartlarda Yukarı Kavron yaylasına indirdi.
Ambulansa konulan genç dağcı, Rize Recep Tayyip Erdoğan
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak 33
saat sonra tedavi altına alındı.

AKUT Bodrum

Kıyıya savrulan Caretta carettanın
yardımına koştu
4 Ekim - Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak mevkiinde kıyaya
vuran ve yaralı olduğu düşünülen Caretta carettayı kurtarmak
için ekibimiz 4 gönüllüsü ile operasyon düzenledi. Operasyon
sonucunda denizden alınarak minik havuza konulan Caretta
caretta, tedavi edilmesi için Dalyan’daki DEKMER ekibine
teslim edildi.
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AKUT Bingöl

AKUT Mersin

Nehirde mahsur kalan çobanı kurtardı

Yangına müdahale etti

5 Ekim - Bingöl’ün Genç ilçesinde Murat Nehri’nde otlattığı
hayvanlarını nehrin karşına geçirmek isteyen çoban, Kale
Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla birlikte yükselen nehir
suyunda mahsur kaldı. Civardan gelen köylüler yardım etmek
isterken iki kişi daha suların ortasında kaldı. Olay yerine dokuz
gönüllüsü ile hızlıca gelen ekibimiz, mahsur kalan kişileri
kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

18 Ekim - Mersin’in Erdemli ilçesi Sarılar Köyü’nde bilinmeyen
bir nedenle çıkan yangına İtfaiye ekiplerine destek olmak
amacıyla ekibimiz de müdahale etti. Çevre güvenliğini
sağlayarak, görevli olan İtfaiye, orman yangın, polis ve belediye
ekiplerine kumanya ve su dağıtımı yaparak yangının kontrol
altına alınıp söndürülmesini sağladı.

AKUT Giresun

Kayalıklarda mahsur kalan fotoğrafçıyı
kurtardı
4 Kasım - Giresun’un Dereli ilçesi Kuzalan Şelalesi Tabiat
Parkı’nda fotoğraf çekmek isteyen bir genç kayalıklarda
mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine ekibimiz, 5 gönüllüsü
ile kurtarma operasyonu düzenledi. Yaklaşık 2 saat süren
operasyon sonunda kayalıklarda mahsur kalan kazazede,
ekibimiz tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

AKUT Fethiye

Yamaç Paraşütü Festivali’nekurtarma desteği
sağladı
11 Ekim - Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde 23 ülkeden 390 paraşüt
pilotunun katıldığı 17’nci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları
Festivali dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi 11 Ekim’de
Babadağ’da düzenlenen törenle başladı. Ateş şovları ve ardı
ardına havalanan yamaç paraşütleriyle renklenen törenin
ardından gerçekleşen etkinlikler sırasında bir pilot ve yolcusu
yaklaşık 1.700 metre yüksekliğindeyken düşüş tehlikesi yaşadı
ve kayalıklarda mahsur kaldı. Söz konusu festivalde kurtarma
personeli olarak görev alan ekibimiz, JAK (Jandarma Arama
Kurtarma) ile birlikte kurtarma operasyonu düzenledi. Festivale
katılımcılarının endişeli bekleyişlerinin ardından kurtarılan
kazazedeler güvenli bölgeye ulaştırıldı.

AKUT Kaş-Kalkan

Likya Yolu’nda yaralanan kazazedeyi kurtardı
5 Kasım - Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Likya Yolu yürüyüş
parkurunun Limangazi bölgesinde yürüyüş yapan bir şahıs,
ayağı takılarak aniden düştü ve dizinden yaralandı. Likya
Yolu’nda mahsur kalan kazazedenin yardım talebi üzerine
ekibimiz 5 gönüllümüzün katalımı ile kurtarma operasyonuna
çıktı. Kurtarılan ve ilk müdahalesi yapılan kazazede, Kaş Devlet
Hastanesi’ne nakledildi.

AKUT Bursa

Uludağ’da kaybolanları buldu
AKUT Trabzon

Selde mahsur kalanların yardımına koştu
18 Ekim - Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yoğun yağış
sebebiyle meydana gelen selde çok sayıda insan mahsur
kaldı. Mahsur kalanların yardım istemesi üzerine operasyona
çıkan ekibimiz, bölgede mahsur kalan 29 kişiyi tahliye ederek
operasyonu sonlandırdı.
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6 Kasım - Bursa Uludağ’a doğa yürüyüşü yapma amacıyla
çıkan iki kişi dönüş yolunda Uludağ’ın eteklerinde yollarını
kaybetti ve dağda mahsur kaldı. Gelen yardım çağrısı üzerine
AFAD, NAK, UMKE ile birlikte ekibimizden 7 gönüllü kaybolan
vatandaşları bulmak için ortak arama kurtarma operasyonu
düzenledi. 4 saat süren zorlu bir arama kurtarma çalışmasının
ardından kazazedelere ulaşıldı.

AKUT Afyonkarahisar

AKUT Mersin

Kayıp genci buldu

Dağ evinde mahsur kalanların
yardımına koştu

8 Aralık - Babası ile birlikte Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine
bağlı Gazlıgöl beldesine tatil için gelen ve bir anda ortadan
kaybolan 18 yaşındaki işitme engelli genç, kaybolduktan 4
gün sonra bulundu. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen
Afyonkarahisar ekibimiz, AFAD ve jandarma ekipleriyle birlikte
gencin kaybolduğu Gazlıgöl beldesi ile birlikte Kütahya’da
yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda genci bulmak
için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında kayıp
genç, Konya’da bulundu. Engelli genci ailesi çocuklarının
bulunmasında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

AKUT Bingöl

25 Aralık - Mersin’in Merkez Toroslar İlçesi’ne bağlı yayla
özelliği bulunan 60 kilometre uzaklıktaki Arslanköy’de dağ
evlerinde yaşayan ve kendilerinden haber alınmayan hasta
ve yaşlı 8 vatandaş ile ilgili yapılan ihbar üzerine kurtarma
çalışması başlatıldı. 4 gönüllümüz kişiden oluşan ekip, kar
yağışının olduğu Arslanköy’e zorlu bir mücadelenin ardından
ulaştı. AKUT ekibi 2.43 metre olarak ölçülen kar kalındığında
dağ evlerinde yaşayan 8 kişiden 2’sini 112 ekiplerine teslim
etti. Bu kişiler tedavileri için hastaneye götürülürken, diğer
6 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından
güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Aynı günde 2 farklı operasyon
16 Aralık - Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Bingöl ekibimiz,
birbirinden zorlu operasyonlara çıkarak zor durumda kalanlara
yardım eli uzatıyor. Ekibimiz, 16 Aralık’ta Merkeze bağlı
Çevrimpınar Köyü Alantaş Mezrasında kafa travması geçiren
bir bebeğin kar ve tipi nedeniyle hastaneye ulaşamaması
üzerine 5 gönüllümüzle operasyona çıktı. Kar motoru ile
ulaşılan 8 aylık bebeği bölgeden alarak hastane yetkililerine
teslim eden ekibimiz aynı gün gelen ihbar üzerine başka bir
operasyona daha çıktı.
Tipi ve buzlanma sebebiyle sürekli kazaların olduğu Bingöl
Kuruca Geçidi (Gazrik) bölgesinde, buzlanma nedeniyle yoldan
çıkan araca, olaydan 20 dakika sonra Karayolları Ekipleri
ile birlikte müdahale eden ekibimiz kazazedeyi kurtararak
operasyonu sonlandırdı.
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Künye
AKUT Arama Kurtarma Derneği
İktisadi İşletmesi adına sahibi
Saydun Gökşin
Genel Yayın Yönetmeni
Ali Nasuh Mahruki
Yayın Koordinatörü
Dr. Jülide Ergin
Dori Kiss Kalafat
Tasarım
Pikan Ajans
Fotoğraflar
AKUT Arşiv
Yılda dört kez yayımlanır. AKUT Var Hayat
Var E-Bülten abonelerine gönderilir. Telif
hakları AKUT Arama Kurtarma Derneği
İktisadi İşletmesi’ne aittir.

akut .org.tr
facebook .com/AKUT
twitter.com/akut _dernegi
youtube.com/us er/akut
instagram.com/akutdernegi
izlesene.com /akut
akut .web.tv

Tüm GSM
operatörlerinden

BİZE DESTEK OLUN,
BİR HAYAT DA SİZ KURTARIN.
2930

Banka Hesap Numaralarımız

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

Banka Adı

Türkiye İş Bankası

Finansbank

Garanti Bankası

Şube Adı

Gayrettepe Şubesi

Gayrettepe Şubesi

Ortaklar Cad. Şubesi

IBAN: TR14 0006 4000

IBAN: TR92 0011 1000

IBAN: TR26 0006 2000

akut.org.tr

IBAN: TR48 0006 4000

IBAN: TR82 0011 1000

IBAN: TR83 0006 2000

IBAN: TR12 0006 4000

IBAN: TR66 0011 1000

IBAN: TR56 0006 2000

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

TL Hesabı

USD Hesabı

EURO Hesabı

0011 0800 6666 63

0021 0806 6666 60

0021 0806 6661 44

0000 0001 9576 70

0000 0032 4941 29

0000 0032 4941 26

3570 0000 0029 30

3570 0009 0813 95

3570 0009 0813 96

