
66..  BBööllüümm

AAKKUUTT  GGÖÖNNÜÜLLLLÜÜLLEERR‹‹NN‹‹NN
KKAALLEEMM‹‹NNDDEENN  KKEENNDD‹‹  DDUUYYGGUULLAARRII
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Sizleri kitab›m›n bu bölümünde, AKUT’u var eden evlatlar›n›z-

dan, kardefllerinizden, a€abey ve ablalar›n›zdan, anne ve babala-

r›n›zdan bir bölümüyle baflbafla b›rakmak istiyorum. Her biri

AKUT’un fikir önderi olan bu insanlar, kendilerine ba€l› gönül-

lü olarak çal›flan yaklafl›k 700-750 kiflilik büyük bir aileyi tem-

silen seçildiler. Her biri, kendi özellerinde gündelik hayat›n tür-

lü sorunlar›, sorumluluklar› ile bir yandan mücadele ederken, bu

çat› alt›nda, tamamen gönüllü olarak ay›rd›klar› de€erli zaman-

lar› ve emekleri ile vatanlar›na, milletlerine hizmet etmenin iç-

sel doygunlu€unu, manevi huzurunu ve sonucunda s›rad›fl› ola-

rak nitelendirilebilecek kiflisel geliflim ve büyüme süreçlerini de

yafl›yorlar.

Bu ortak çabada bireyler gelifliyor, AKUT güçleniyor ve mil-

let kazan›yor. ‹nan›yorum ki, durufllar›nda, kelimelerinde, duy-
gular›n› ifade flekillerinde bunu sizler de hissedeceksiniz.

Bu yaz›lar de€iflik zamanlarda kaleme al›nd›€› için, baz› ra-
kamlar veya projelerle ilgili bilgiler çeliflkili görünebilir; sebebi

yaz›n›n kaleme al›nd›€› tarihtir.

‹flte AKUT’u AKUT yapan ve arkas›ndaki baflar›n›n gerçek

sahipleri; AKUT’un yüce gönüllü, yi€it gönüllüleri...

MMEEMMEETT  TTAANNRRIISSEEVVEERR;;

KKUURRUUCCUU  ÜÜYYEE,,  YYÖÖNNEETT‹‹MM  KKUURRUULLUU  EESSKK‹‹  ÜÜYYEESS‹‹;;  

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  KKOONNUULLAARRIINNDDAANN  SSOORRUUMMLLUU  

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’ttttaaaa nnnneeee kkkkaaaaddddaaaarrrr zzzzaaaammmmaaaannnndddd››››rrrr eeee€€€€iiiittttmmmmeeeennnnlllliiiikkkk yyyyaaaapppp››››yyyyoooorrrrssssuuuunnnnuuuuzzzz????

Di€er alt› kurucu ve kurucu olmayan, ancak bizimle birlikte
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çal›flmalar›m›za katk›da bulunan di€er arkadafllar›mla beraber

AKUT Arama Kurtarma Derne€i’nin yap›s›n› oluflturmaya bafl-

lad›€›m›z 1994 y›l› Kas›m ay›ndan günümüze dek olan süreç içe-

risindeki temel görevim, arama kurtarma konusu ile ilgili e€itim-

lerin haz›rlanmas› ve uygulanmas› çal›flmalar› ile ilgili. Do€al

olarak bu çal›flmalar, e€itimlerin ve ilgili doküman ve malzeme-

lerin haz›rlanmas›, standartlar›n›n düzenlenmesi, e€itimlerin ve-

rilmesi ve/veya koordine edilmesi ya da ilgili tatbikat gibi uygu-

lamalar›n planlanmas› gibi birçok konuyu içeriyor. Farkl› illeri-

mizdeki ekiplerimiz kendi e€itimlerini kendi sorumluluklar› al-

t›nda düzenlemekle beraber, tüm organizasyon genel bir prensip-

ler yap›s›ndan olufluyor ve dernek içinde bu konudaki genel so-

rumlulu€u üstleniyorum. E€itim program›na ba€l› olarak hangi

sorumlulu€u üstlenece€im ise programa, görev da€›l›m›na ya da

yetkinlik miktar›ma ba€l› olarak de€iflkenlik gösteriyor.

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT eeee€€€€iiiittttiiiimmmmlllleeeerrrriiiinnnnddddeeeennnn kkkkiiiimmmmlllleeeerrrr yyyyaaaarrrraaaarrrrllllaaaannnnaaaabbbbiiiilllliiiirrrr????

AKUT e€itimlerinden gerek bireylerin gerekse kurumlar›n

yararlanma imkânlar› var. Özellikle 1999 y›l› sonras›nda yap›lan

çal›flmalar sayesinde bugün yaln›zca arama ve kurtarma konula-

r›nda de€il, iflçi sa€l›€› ve ifl güvenli€i, sosyal sorumluluk gibi

konularda da e€itim, dan›flmanl›k ya da yerinde inceleme, denet-
leme gibi uygulamalar› da orijinal belgelendirme ile yapabildi-

€imizden, hizmet verebildi€imiz kesim oldukça geniflledi.

•••• EEEE€€€€iiiittttiiiimmmmlllleeeerrrriiiinnnniiiizzzzddddeeeennnn yyyyaaaarrrraaaarrrrllllaaaannnnmmmmaaaakkkk iiiisssstttteeeeyyyyeeeennnn kkkkiiiiflflflfliiii vvvveeee kkkkuuuurrrruuuummmmllllaaaarrrr nnnneeee

yyyyaaaappppmmmmaaaallll››››dddd››››rrrrllllaaaarrrr????

AKUT e€itimlerinden yararlanmak isteyen AKUT d›fl›ndan
kifli ve kurumlar›n, herhangi bir problemle karfl›laflmamalar› için
derne€e yaz›l› olarak baflvuru yapmas› gerekiyor. Bunun için e-

posta kullan›labilece€i gibi, faksla baflvuru yapma yolu da seçi-

lebilir (+90 (212) 217 04 22).

•••• TTTTSSSSEEEE iiiiççççiiiinnnn yyyyüüüürrrrüüüüttttttttüüüü€€€€üüüünnnnüüüüzzzz öööözzzzeeeellll ççççaaaallll››››flflflflmmmmaaaa hhhhaaaakkkkkkkk››››nnnnddddaaaa bbbbiiiillllggggiiii vvvveeeerrrriiiirrrr

mmmmiiiissssiiiinnnniiiizzzz????

2000 y›l›nda, sonraki süreç için arama kurtarma konular›nda
ülkemizde karfl›lafl›labilecek en önemli zorluklardan birinin

standart eksikli€i olabilece€ine dair bir öngörümüz vard›. Bu

amaçla o günden itibaren sürdürdü€ümüz çal›flmalarla standart
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haz›rlanmas› konusunda oldukça önemli ilerlemeler kaydettik.

Sonuç olarak bugün; hem TSE ile do€rudan yürüttü€ümüz çal›fl-

malar oldukça ilerledi, hem de resmi kurumlar›m›z›n deste€i ve

ilgili di€er STK’lar›n kat›l›m› ile bu konudaki iletiflim artt›. Ulu-

sal standart haz›rlama konusunda özellikle geçti€imiz dönemde

yürüttü€ümüz çal›flmalara ve bugün gösterilen tüm çabalara is-

tinaden, önümüzdeki süreçte ülkemizin bu konuda birçok çok

önemli standarda sahip olaca€›n› memnuniyetle söyleyebilirim.

Bu tür bir çal›flman›n ülkemiz aç›s›ndan avantajlar›n› s›rala-

mak gerekirse öncelikle flu konular göze çarpacak gibi görülü-

yor:

- Standart çal›flmalar›n›n tamamlanmas› ile, acil durum ve afet

yönetiminden sorumlu kurum ve mercilerin kaynaklar›n› ta-

n›mlamas› (arama ve kurtarma branfllar›, Ekip ve personel

yeterlilik seviyeleri vb.) sa€lanacak,

- Arama ve kurtarma Ekiplerin kendilerini gelifltirmeleri için

bir k›lavuz yap›s› oluflturulmufl olacak,

- E€itim kaynaklar›n›n bir bütünlük sa€lamas› temin edilecek,

- E€itim tesisleri, kaynaklar› ve e€itmenlerin say›s›, yeterlilik

ve gereklilik anlam›nda e€itim yap›s›n›n ulusal bütünlü€ü

bozulmadan artabilecektir.

DDEEMM‹‹RR  KKAARRDDAAfifi;;

EESSKK‹‹  22..  BBAAfifiKKAANN  

•••• 1111999999998888 yyyy››››llll››››nnnnddddaaaa ggggöööönnnnüüüüllllllllüüüü oooollllaaaarrrraaaakkkk ggggiiiirrrrddddiiii€€€€iiiinnnniiiizzzz AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’ttttaaaa 5555 yyyy››››llll 2222....

BBBBaaaaflflflflkkkkaaaannnnllll››››kkkk ggggöööörrrreeeevvvviiiinnnniiii ssssüüüürrrrddddüüüürrrrddddüüüünnnnüüüüzzzz,,,, YYYYöööönnnneeeettttiiiimmmm KKKKuuuurrrruuuulllluuuu’’’’nnnnuuuunnnn yyyyaaaaflflflflççççaaaa

eeeennnn bbbbüüüüyyyyüüüükkkk tttteeeemmmmssssiiiillllcccciiiissssiiii oooollllaaaarrrraaaakkkk AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’uuuu nnnnaaaassss››››llll ttttaaaannnn››››mmmmllll››››yyyyoooorrrrssssuuuunnnnuuuuzzzz....

Gönüllülük kavram›n›n önde oldu€u derne€imizin üyeleri;

bu kavram› tan›mlarken ülkesine hizmet edebilmeyi ve bizleri

yetifltirmifl olan bu ülkenin bir ferdi olarak kiflisel sorumlulukla-
r›n›n fark›ndal›€› içerisinde kendi imkân ve kabiliyetlerini
AKUT ailesinin gücüne katarak ço€altmay›, büyük bir bütünün

sa€lam halkalar›ndan biri olarak yurduna ve insanl›€a yararl› ol-

may› anlamaktad›rlar. Genç olanlar›m›z heyecanlar›n›, benim
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gibi orta yafll› olanlar›m›z ise gönüllerimizi koydu€umuz bu ai-

le, ortak bilgi ve deneyimlerin birleflti€i, ilerici, ça€dafl ve kat›-

l›mc› düflünce ve davran›fllar› ile toplumsal görevini yeni kat›-

l›mlar› ile uzun y›llar devam ettirecektir.

•••• ““““LLLLoooojjjjiiiissssttttiiiikkkk””””,,,, aaaarrrraaaammmmaaaa kkkkuuuurrrrttttaaaarrrrmmmmaaaa kkkkoooonnnnuuuussssuuuunnnnddddaaaa ççççaaaallll››››flflflflaaaannnn bbbbiiiirrrr eeeekkkkiiiipppp

iiiiççççiiiinnnn nnnnaaaassss››››llll bbbbiiiirrrr öööönnnneeeemmmm aaaarrrrzzzz eeeeddddeeeerrrr???? AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’uuuunnnn tttteeeekkkknnnniiiikkkk ddddoooonnnnaaaannnn››››mmmm›››› uuuulllluuuussss----

llllaaaarrrraaaarrrraaaassss›››› ssssttttaaaannnnddddaaaarrrrttttllllaaaarrrraaaa ggggöööörrrreeee yyyyeeeetttteeeerrrrlllliiii mmmmiiiiddddiiiirrrr???? BBBBuuuu kkkkoooonnnnuuuuddddaaaakkkkiiii ppppllllaaaannnnllllaaaa----

mmmmaaaallllaaaarrrr››››nnnn››››zzzz nnnnaaaassss››››lllldddd››››rrrr????

Genifl anlamdaki “destekler” içerisinden; Ekiplerin Teknik

Lojisti€ini anlayarak ifade etmeyi isterim. Çal›flan Ekiplerin; ba-

flar›lar›n›n sonuçlar›n›, ifl kalitelerini, h›zlar›n›, bilgi ve beceri

düzeylerini öne ç›kartan; Lojistik planlama ve yap›lanmalar›d›r.

AKUT 1996 y›l›ndan bu yana edindi€i deneyimleri ile kendi

ekipman envanterini ve planlamalar›n› kabul edilmifl standartla-

ra ulaflt›rm›flt›r.

•••• ÇÇÇÇooooccccuuuukkkkllllaaaarrrr iiiiççççiiiinnnn öööözzzzeeeellll bbbbiiiirrrr pppprrrroooojjjjeeeennnniiiizzzz oooolllldddduuuu€€€€uuuunnnnuuuu dddduuuuyyyydddduuuukkkk.... GGGGeeeennnnçççç

AAAAKKKKUUUUTTTT GGGGöööönnnnüüüüllllllllüüüüssssüüüü PPPPrrrroooojjjjeeeessssiiii nnnneeeeddddiiiirrrr???? BBBBiiiirrrraaaazzzz bbbbiiiillllggggiiii vvvveeeerrrriiiirrrr mmmmiiiissssiiiinnnniiiizzzz????

9-12 yafl ‹lk Ö€retim Ö€rencisi gençlerde; toplumsal sorum-

luluk konusunda fark›ndal›k gelifltirmek amaçlanmaktad›r. Pro-

jeye kat›lan gençlere AKUT’un de€erleri olan, gönüllülük, kar-

fl›l›ks›z yard›mseverlik, dürüstlük, güvenilirlik ve insan hayat›na
de€er vermek konular› ifllenmekte; ayr›ca, sayg›, sorumluluk ve

empati kavramlar› anlat›larak; tak›m çal›flmas› yap›lmaktad›r.

YYIILLMMAAZZ  SSEEVVGGÜÜLL;;  

EESSKK‹‹  22..  BBAAfifiKKAANN;;  AANNTTAALLYYAA  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹  

•••• ÇÇÇÇaaaallll››››flflflflmmmmaaaallllaaaarrrr››››nnnn››››zzzz››››nnnn eeeennnn yyyyoooo€€€€uuuunnnn oooolllldddduuuu€€€€uuuu aaaallllaaaannnnllllaaaarrrr nnnneeeelllleeeerrrrddddiiiirrrr???? EEEEkkkkiiii----

bbbbiiiinnnniiiizzzz kkkkaaaaçççç kkkkiiiiflflflfliiiiddddeeeennnn oooolllluuuuflflflfluuuuyyyyoooorrrr???? ÜÜÜÜyyyyeeee pppprrrrooooffffiiiilllliiiinnnniiiizzzz nnnnaaaassss››››llll????

1999 y›l›nda AKUT’un ‹stanbul d›fl›ndaki ilk ekibini Antal-
ya’da kurduk. Zaman içerisinde çal›flmalar›m›z ve baflar›lar›-

m›zla d›fl ekiplerin oluflmas› için iyi bir örnek olduk. Da€ ve sel

arama kurtarma konular›nda sistemli e€itimler gelifltirdik ve bu

do€rultuda da€ arama kurtarma perspektifini de geniflleterek ön-
cü rolü üstlendik.
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Üyelerimizin %80’i Akdeniz Üniversitesi Beden E€itimi

Spor Yüksekokulu ö€rencileri, ö€retim elemanlar› ve T›p Fakül-

tesi ö€retim üyelerinden olufluyor. Genelde ö€renciler a€›rl›kta

oldu€undan son derece dinamik ve h›zl› bir yap›ya sahibiz.

Turizm bölgesi olmam›z nedeniyle operasyonlar›m›z›n yo-

€unlu€u turistlere dayal›. Bölgemize gelen yerli ve yabanc› tu-

ristler do€a sporlar› a€›rl›kl› aktiviteler yap›yorlar. Dolay›s›yla

Bat› Toroslar Bölgesinde kaç›n›lmaz olarak da€ kazalar›, kay›p-

lar, düflmeler, kanyona ma€araya girip ç›kamama gibi sorunlar

meydana geliyor. Bunlara ek olarak az da olsa k›rsalda yaflayan

bölge halk›n›n yaflad›€› sorunlar var. Antalya co€rafyas›n›n sert

olmas› sebebiyle avc›lar, çobanlar kaybolabiliyor, yaralanabili-

yor, ölebiliyor. Yöre halk› bizleri yak›ndan bildi€i için bizlere

kolayl›kla ulafl›yor ve bu tür her olaya imkânlar›m›z› zorlayarak

müdahale ediyoruz.

Ekibimiz da€ ve do€a kazalar› alan›nda çok deneyimli. Ben

20 y›ll›k da€c›y›m, Türkiye’de ve dünyada belli bafll› pek çok

da€da t›rman›fllar gerçeklefltirdim. 1989’dan beri da€ ve do€a

kazalar›yla iç içe yafl›yorum. Bu kadar y›ll›k birikim ve empati

sayesinde her kay›pta, kazada neden-sonuç iliflkisine dair net ç›-

kar›mlar yapabiliyorum. Hatalar› kolay tahmin edebildi€imiz öl-

çüde çözümlere de kolay ulafl›yoruz. Bu da yüksek performans
ve baflar› yüzdesiyle çal›flmam›z› sa€l›yor. Zor koflullarda gönül-
lü olarak görev al›yoruz ve hayattan çok ilginç kesitler biriktiri-

yoruz.

CCÜÜNNEEYYTT  KKOOPPAARRAANN;;

22..  BBAAfifiKKAANN;;  ÜÜYYEE  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR‹‹NNDDEENN  SSOORRUUMMLLUU  

29.04.1957 Mudanya do€umlu, Anadoluhisar› Gençlik ve
Spor Akademisi mezunu, y›llarca Hentbol’de milli forma ile ül-
kemi gururla ve flerefle temsil etmifl, evli ve bir k›z çocu€u ba-

bas›y›m.

AKUT ailesine 1998 sonlar›nda kat›ld›m, flu anda üye iliflki-

lerinden sorumlu yönetim kurulu üyesiyim.

Hayat›m boyunca insanlara yard›m etmeye çal›flan, kavgala-
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r› ay›ran, küsleri bar›flt›ran, bar›flç›l, sevecen, kendi derdinden

çok baflkas›n›n dertleri ile ilgilenmeyi, dostlu€u, kardeflli€i, yar-

d›mlaflmay› kendime ilke edinmifl bir insan›m. Bu özelli€imden

dolay› AKUT’ ta üstlenmifl oldu€um bu görevimi, yukar›da say-

d›€›m özelliklerime paralel, tatl› sert, üyelerin dertlerini dinleye-

rek ve çözüm bulmaya çal›flarak, onlar› k›rmadan, yanl›fllar›n›

ikaz ederek kaybetmeye de€il kazanmaya çal›flarak, AKUT’u en

iyi flekilde temsil etmelerini sa€lamaya ve onlar› birarada tutma-

ya çal›flmaktay›m.

AKUT’a üye olmaya gelen insanlar güvenilir, karfl›l›ks›z yar-

d›msever, içinde insan sevgisi olan, ülkesini seven, seçilmifl özel

insanlard›r, bu yüzden AKUT’un olmazsa olmaz uyulmas› zo-

runlu olan ET‹K ve D‹S‹PL‹N kurallar›na uyum sa€lamakta pek

zorluk çekmezler. Bu kurallar ve bu kurallara azami uyum sa€-

layan üyelerin bilgi ve tecrübesi sayesinde, yapt›€› yard›mlarla,

kurtard›€› hayatlarla AKUT, dünyada hakl› bir sayg›nl›k kazan-

m›fl, Silahl› Kuvvetlerimizden sonra ülkemizin de en güvenilir

kurumu haline gelmifltir. Halk›m›z›n bize bahfletmifl oldu€u bu

flerefe ve hakl› gurura, ömrümüzün sonuna kadar lay›k olmaya

çal›flacak, ülkemizin, devletimizin, halk›m›z›n ve tüm insanl›€›n

emrinde olmaya devam edece€iz.

SSAAYYDDUUNN  GGÖÖKKfifi‹‹NN;;

GGEENNEELL  SSEEKKRREETTEERR  

•••• YYYYöööönnnneeeettttiiiimmmm kkkkuuuurrrruuuulllluuuu nnnnaaaassss››››llll ççççaaaallll››››flflflfl››››rrrr???? AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’ttttaaaakkkkiiii yyyyaaaapppp›››› bbbbaaaaflflflflkkkkaaaa vvvvaaaakkkk››››ffff

vvvveeee ddddeeeerrrrnnnneeeekkkklllleeeerrrrddddeeeennnn ffffaaaarrrrkkkkllll›››› mmmm››››dddd››››rrrr???? BBBBuuuunnnnuuuunnnn aaaavvvvaaaannnnttttaaaajjjj vvvveeee ddddeeeezzzzaaaavvvvaaaannnnttttaaaajjjjllllaaaa----

rrrr›››› nnnneeeelllleeeerrrrddddiiiirrrr????

AKUT farkl› yafllarda ve çeflitli yaflam tarzlar› olan insanlar-

dan olufluyor. ‹lk bak›flta bu kadar farkl› renklere sahip bir mo-
zai€in bir arada tutulmas› ve idaresi zor gibi gözükse de, her
Ekibin ‘’insan hayat›’’ temas› nedeni ile tek amaca yönelmifl ol-

mam›z her zaman ayn› yöne hareket etmemizi sa€l›yor, hem de

gönüllü olarak. Belki de bu t›ls›m AKUT’u 10 y›ld›r gelifltiriyor

ve ileriye götürüyor, farkl› insanlar›n oluflturdu€u farkl› bir der-
nek olmam›z› sa€l›yor
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AKUTMedeni Kanun, Dernekler Kanunu ve ilgili Yönetme-

liklerde belirlenen kurallara göre kurulmufl ve çal›flmaktad›r.

Arama kurtarma konusunda operasyonlar, e€itimler, toplant›lar,

standart yaz›m› konular› ile ilgili yapt›€›m›z her iflte insan haya-

t›n›n ana unsur olmas› sebebi ile yetkin hale gelebilmek ve gün-

cel kalabilmek konusunda yapt›€›m›z detayl› çal›flmalar›n ayn›-

s›n› kanunlar nezdinden de gerçeklefltiriyoruz, bunu da gönüllü

bir Ekip olarak yap›yoruz.

Yönetim Kurulu her hafta ayn› gün ve saatte, dernek merke-

zinde, kat›lmak isteyen tüm üyelerimize aç›k olarak bir gündem

ile toplan›r, görüflülen konular ve al›nan kararlar toplant› tutana-

€› ile tüm üyelere e-posta arac›l›€› ile ertesi günü iletilir. Tüm

devam eden ifller ve projeler gündemde yer al›r ve sona erene

kadar toplant›larda madde olarak ele al›n›r. Toplant›lar› üyelere

aç›k olarak yapmak sureti ile fleffaf, etkin ve demokratik bir yö-

netim biçimi elde etti€imize inan›yoruz.

fifiEEVVKKEETT  KKEERREESSTTEECC‹‹;;  

YYÖÖNNEETT‹‹MM  KKUURRUULLUU  ÜÜYYEESS‹‹;;  SSAAYYMMAANN  

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT nnnneeee zzzzaaaammmmaaaannnn vvvveeee nnnneeeeddddeeeennnn ‹‹‹‹kkkkttttiiiissssaaaaddddiiii ‹‹‹‹flflflfllllleeeettttmmmmeeee KKKKuuuurrrrdddduuuu???? ÇÇÇÇaaaallll››››flflflfl----

mmmmaaaallllaaaarrrr››››nnnn››››zzzzddddaaaannnn bbbbaaaahhhhsssseeeeddddeeeerrrr mmmmiiiissssiiiinnnniiiizzzz????

AKUT ‹ktisadi ‹flletmesi 2004 y›l›n›n Ocak ay›nda kuruldu.

Özellikle milletimizin ba€›fllar›yla yaflayan AKUT, kendi bilgi-

lerini çeflitli kanallarla sürekli olarak vatandafllar›m›za aktar›-
yordu. Bu bilgi paylafl›m›n› bugüne dek verdi€i say›s›z seminer-
le ve e€itimlerle gerçeklefltirmekteydi. Fakat ekonomik flartlar›n

a€›rl›€› ve AKUT’un giderek geliflen ve çeflitlenen yeni projele-

rine de kaynak bulma ihtiyac›ndan dolay›, ba€›fllar›n d›fl›nda da
kaynak yaratma çal›flmalar›na bafllad›k. Türk Milletine yard›m-
lar›m›z›n devam› için derne€imize yeni bir aç›l›m olarak ‹ktisa-

di ‹flletme konusunu gelifltirdik.

E€itimlerimizi devlet kurumlar›, gönüllü kurumlar ve akade-

mik kurumlar d›fl›ndaki flirketlere bir bedel karfl›l›€› vermek ve
bunlar› da yasal s›n›rlar çercevesinde faturalamak ve bu gelirin

vergilerini devletimize düzenli olarak verebilmek için kuruldu.
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‹ktisadi iflletmemiz 2004 y›l›nda AKUT ANADOLU TIRI

projemiz ile sesini duyurdu. 81 ili kapsayan projede 4 ay boyun-

ca sponsorlar›m›z›n da deste€iyle, 81 ilimizin tamam›n› ziyaret

eden TIR’›m›zda toplumumuzun afetler hakk›nda bilgilendiril-

mesi için özel olarak haz›rlad›€›m›z 23 dakikal›k bir e€itim fil-

mi gösterildi. Valilik koordinasyonlar›yla Afetlere Haz›rl›k ko-

nular›nda seminerler verildi, AKUT’la Afetlere Haz›rl›k ad›n›

verdi€imiz 88 sayfal›k bir kitapç›k da€›t›ld› ve AKUT’un 8-9

y›ll›k çal›flmalar›ndan derledi€imiz foto sergimiz bir milyona

yaklaflan say›da vatandafl›m›zla paylafl›ld›.

‹ktisadi iflletmemiz benzeri projeler için çal›flmalar›n› sürdür-

mektedir. Ayr›ca özel sektör kurulufllar›na Acil DurumYönetimi

konular›nda e€itim, dan›flmanl›k ve denetleme hizmetleri de

vermekteyiz.

Bu arada bir ilkyard›m e€itim merkezi kurmak üzere çal›flma-

lar›m›z› iktisadi iflletme üzerinden bafllatm›fl bulunuyoruz. Sa€l›k

Bakanl›€› onayl› sertifikal› ‹lkyard›m e€itimlerimizi de yine ay-

n› flekilde pek çok kifli ve kuruma vermeye devam ediyoruz.

Özel sektör d›fl›nda da talepte bulunan kamu kurulufllar›na

e€itimlerimizi ücretsiz olarak da sosyal sorumlulu€umuz çerçe-

vesinde vermeye devam ediyoruz

AAYYDDAANN  PPAAfifiAAOO⁄⁄LLUU;;  

YYÖÖNNEETT‹‹MM  KKUURRUULLUU  EESSKK‹‹  ÜÜYYEESS‹‹;;  DDIIfifi  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERRDDEENN  SSOORRUUMMLLUU  

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’uuuunnnn yyyyeeeerrrreeeellll vvvveeee uuuulllluuuussssllllaaaarrrraaaarrrraaaassss›››› ppppllllaaaattttffffoooorrrrmmmmddddaaaa iiiiflflflflbbbbiiiirrrrlllliiii€€€€iiii iiiiççççiiiinnnnddddeeee

ççççaaaallll››››flflflfltttt››››€€€€›››› kkkkuuuurrrruuuummmmllllaaaarrrr vvvveeee oooorrrrttttaaaakkkk pppprrrroooojjjjeeeelllleeeerrrriiiinnnniiiizzzz hhhhaaaakkkkkkkk››››nnnnddddaaaa bbbbiiiillllggggiiii vvvveeeerrrriiiirrrr

mmmmiiiissssiiiinnnniiiizzzz????

Ülkemizde arama kurtarma konular›yla ba€lant›l› alanlarda
çal›flan Türk Hava Kurumu, TRAC, ‹TÜ, TSK, Sivil Savunma
gibi sivil toplum örgütleri, üniversiteler, devlet kurumlar› ile,

afetlerde ve di€er zamanlarda, flehirde ve k›rsalda, e€itim, tatbi-

kat, bilgi al›fl verifli konular›nda iflbirli€i içinde çal›fl›yoruz.

1999’dan bu yana BM-OCHA’ya ba€l› INSARAG (Ulusla-

raras› Arama Kurtarma Dan›flmanl›k Grubu) üyesiyiz. FEMA,
NASAR, RTA gibi kurumlardan e€itmen e€itimi ve materyal te-
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mini konusunda destek al›yoruz. Samarites (Yunanistan), Die

Johanniter (Almanya), First (‹srail) ile dönem dönem ortak e€i-

tim ve tatbikat faaliyetleri düzenliyoruz.

•••• OOOOccccaaaakkkk aaaayyyy››››nnnnddddaaaa JJJJaaaappppoooonnnnyyyyaaaa’’’’ddddaaaa ddddüüüüzzzzeeeennnnlllleeeennnneeeennnn BBBBMMMM AAAAffffeeeettttlllleeeerrrriiiinnnn AAAAzzzzaaaallll----

tttt››››llllmmmmaaaassss›››› kkkkoooonnnnffffeeeerrrraaaannnnssss››››nnnnaaaa kkkkaaaatttt››››llllmmmm››››flflflflssss››››nnnn››››zzzz.... BBBBuuuu kkkkoooonnnnffffeeeerrrraaaannnnssss hhhhaaaakkkkkkkk››››nnnnddddaaaa iiiizzzz----

lllleeeennnniiiimmmmlllleeeerrrriiiinnnniiiizzzz nnnneeeelllleeeerrrrddddiiiirrrr???? SSSSoooonnnnuuuuççççllllaaaarrrr AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’uuuunnnn ggggeeeelllleeeecccceeee€€€€eeee ddddöööönnnnüüüükkkk

ssssttttrrrraaaatttteeeejjjjiiiilllleeeerrrriiiinnnniiii eeeettttkkkkiiiilllleeeeyyyyeeeecccceeeekkkk mmmmiiii????

1994 y›l›nda Yokohama’da düzenlenen “Dünya Afetleri

Azaltma Konferans›”n›n ard›ndan geçen 10 y›l içinde yaflanan-

lar›n de€erlendirildi€i ve 2005-2015 döneminin hedef ve strate-

jilerinin gözden geçirildi€i Kobe’deki BM toplant›s›na, DEIK

Türk-Japon ‹fl Konseyi’nin de€erli katk›lar› sayesinde üç temsil-

ci ile kat›ld›k. Tsunami felaketinin güncel bir örnek olarak ele

al›nd›€› konferansta BM üye ülkelerinden devlet adamlar›, bilim

adamlar›, gönüllüler, medya temsilcileri hep birlikte dünyada

afetlerin azalt›larak yoksullu€un önlenmesi ve sürdürülebilir

kalk›nma ortam›n›n yarat›lmas› için gerekli ad›mlar›n nas›l at›-

laca€›n› tart›flt›k. Dönüflte de bu kapsamda ilk ad›m olarak bir

Konferans Sonuç Bildirgesi yay›nlad›k. Önümüzdeki dönemde,

1999’dan bu yana sürdürdü€ümüz toplum bilinçlendirme çal›fl-

malar›n› daha yo€un biçimde ve yükselen bir kalitede halk›m›-

z›n hizmetine sunmaya devam edecek, bilgi üreten bir kurum ol-
ma yolunda ilerleyece€iz.

•••• SSSSiiiizzzz YYYYöööönnnneeeettttiiiimmmm KKKKuuuurrrruuuulllluuuu’’’’nnnnddddaaaakkkkiiii tttteeeekkkk bbbbaaaayyyyaaaannnnssss››››nnnn››››zzzz.... AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’ttttaaaa ggggöööörrrreeeevvvv

ddddaaaa€€€€››››llll››››mmmm››››nnnnddddaaaa cccciiiinnnnssssiiiiyyyyeeeetttt aaaayyyyrrrr››››mmmm›››› yyyyaaaapppp››››llll››››yyyyoooorrrr mmmmuuuu????

Hayat›n her alan›nda oldu€u gibi arama kurtarma faaliyetle-
ri ve afetler söz konusu oldu€unda da olaylara kad›n bak›fl› fark-
l› bir boyut getiriyor. Di€er yandan kad›nlar, yafll›lar, çocuklar

ve engellilerle birlikte “incinebilirli€i yüksek” nüfus olarak ka-

bul ediliyor. Dolay›s›yla, haz›rl›k, önlemler ve müdahale aflama-
lar›nda kad›n vizyonunu ve duyarl›l›€›n› göz ard› etmek çal›fl-
malar›, özellikle de etki-fayda anlam›nda, çok zay›flat›yor. Bu

nedenle,AKUT’un Yönetim Kurulu ve tüm Ekiplerinde, operas-

yonlarda ve merkez ekipte, mümkün oldu€unca eflit da€›l›m›
sa€lamaya özen gösteriyoruz. Biz birbirine son derece ba€l› ve

büyük bir aileyiz.
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YYAAfifiAARR  ÖÖZZEENN;;  

YYÖÖNNEETT‹‹MM  KKUURRUULLUU  ÜÜYYEESS‹‹;;  

KKAAYYNNAAKK  YYAARRAATTMMAA  VVEE  SSEEMM‹‹NNEERR  GGRRUUBBUU  SSOORRUUMMLLUUSSUU  

Sigortac›l›kla u€rafl›yorum. Alt› y›ld›r AKUT üyesiyimA€›r-

l›kl› olarak idari ifllerde görev yap›yorum, ayr›ca okul ve kurum-

lara Deprem ve Acil Durumlara yönelik seminerler veriyorum.

Özellikle okullardaki seminerler çok verimli geçiyor ve kiflisel

anlamda bana çok katk›s› oldu€unu söyleyebilirim. Ögrencilerin

gözlerindeki ›fl›k ve bilgi açl›€› çok hofl. Yaflamlar›yla ilgili çok

önemli bir konuda onlara katk› sa€layabilecek bilgileri iletmek,

gerekti€inde gelecekleri ile ilgili önemli konular› konuflmak çok

güzel bir duygu. AKUT büyük ve güçlü bir kurulufl ve bu kuru-

ma yapt›€›m her türlü katk›, benim en önemli yaflamsal enerjile-

rimden biri. AKUT hayat› gerçek anlamda yaflamamda çok

önemli bir araç benim için.

•••• NNNNeeee ttttüüüürrrr sssseeeemmmmiiiinnnneeeerrrrlllleeeerrrr vvvveeeerrrriiiiyyyyoooorrrrssssuuuunnnnuuuuzzzz???? HHHHaaaallllkkkk››››mmmm››››zzzz bbbbuuuu hhhhiiiizzzzmmmmeeeettttlllleeeerrrriiii----

nnnniiiizzzzddddeeeennnn nnnnaaaassss››››llll yyyyaaaarrrraaaarrrrllllaaaannnnaaaabbbbiiiilllliiiirrrr????

AKUT yo€un olarak okullara, kamu kurulufllar›na ve özel

kurulufllar›n çal›flanlar›na yönelik, acil durumlarda davran›fl fle-

killeri ve a€›rl›kl› olarak deprem ve di€er afetler için önlemlerin
ve haz›rl›klar›n anlat›ld›€› seminerler veriyor. Seminer isteyen

kifli ve kurumlar Dernek merkezine müracaat etti€inde talepleri

de€erlendiriliyor ve en k›sa sürede talepler elimizdeki imkânlar
çerçevesinde yerine getiriliyor.

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’uuuunnnn ggggeeeelllliiiirrrr kkkkaaaayyyynnnnaaaakkkkllllaaaarrrr›››› nnnneeeelllleeeerrrrddddiiiirrrr???? DDDDeeeevvvvlllleeeetttttttteeeennnn ddddeeeesssstttteeeekkkk aaaallll››››yyyyoooorrrr

mmmmuuuussssuuuunnnnuuuuzzzz???? KKKKaaaayyyynnnnaaaakkkk yyyyaaaarrrraaaattttmmmmaaaaddddaaaa ssssüüüürrrreeeekkkklllliiiilllliiii€€€€iiii nnnnaaaassss››››llll ssssaaaa€€€€llll››››yyyyoooorrrrssssuuuunnnnuuuuzzzz????

AKUT’un gelir kaynaklar› ayni ve maddi ba€›fllard›r. Kimi za-
man proje baz›nda, kimi zaman da ihtiyaç olan ürün ve hizmet ba-
z›nda destek talep edilir, sa€lan›r. Bir sivil toplum örgütü olan

AKUT, Devletten yard›m alm›yor, Devlet kaynaklar›yla de€il,

halk›n gönüllü ba€›fllar›yla çal›flmalar›n› sürdürüyor. Dolay›s›yla
süreklilik için en önemli olgu, destekleyici kifli ve kurumlar›n bi-
ze duydu€u güven. Bu güvenin en üst düzeyde oldu€unu milleti-

miz bize her seferinde hissettirdi. Bunun süreklili€i ve beraberin-

de kurumla oluflturulacak ortak paydalar süreklilik için gerekli.
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EENNDDEERR  BBAARRAANN;;

AAKKUUTT  YYÖÖNNEETT‹‹MM  KKUURRUULLUU  ÜÜYYEESS‹‹;;  TTAANNIITTIIMM  BB‹‹RR‹‹MM‹‹  SSOORRUUMMLLUUSSUU

Sevgili arkadafl›m Nasuh, “bir AKUT gönüllüsü olarak kale-

min neler yazar” diye sordu€unda, bende AKUT’a nas›l kat›ld›-

€›m› veAKUT gönüllüsü olarak hissettiklerimi yazmak istedim.

Evet, ben de birçok insan›n oldu€u gibi 17 A€ustos 1999

sonras›nda insanlar›m›z için yapt›klar› ile tan›d›m AKUT’u. Ül-

kemizi fliddetle sarsan ve ulus olarak yeterince önlem almad›€›-

m›z için felakete dönüflen o tabiat olay› ile fark ettim.

Bu büyük felaketin etkilerini, depremin birkaç gün sonras›n-

da Kocaeli’deki teyzeme yazl›k çad›r›m› ve flirketteki çal›flma

arkadafllar›m›zdan birinin Gölcük’teki ailesine yard›m götürmek

için bölgeye gitti€imde daha da yak›ndan gördüm. En yak›nlar›-

n›, tüm ailesini, bir arada yaflad›klar› komflular›n› ve her fleyini

kaybetmifl insanlar›n çaresizlik içinde y›k›l›fllar›n› gördüm. Yar-

d›m etme€e çal›flanlar›n ço€unun bilinçsiz ve ümitsiz gayretleri-

ni gördüm. Bir aspirin, iki ekmek ve bir flifle suyun ne kadar de-

€er tafl›d›€›n› gördüm.

Daha sonra televizyonlardan bir avuç AKUT gönüllüsünün,

elinden ifl gelen yüzlerce yard›m severi organize ederek ne ka-
dar önemli ifller yapt›€›n› gördüm. Hep içinde, aras›nda olmak

istedim bu çabalar›n ama çal›flma temposu ve seyahati bol iflim-

den ötürü o günlerde daha çok f›rsat›m olamad›.

O ac›l› günlerin üzerinden 4 y›l geçtikten sonra, ifl de€iflikli-
€i ile birlikte karfl›l›k beklemeden yard›m organizasyonlar› ger-
çeklefltiren, Atatürk devrimlerinin çizgisinde, siyasetin ve kifli-

sel ç›karlar›n uza€›nda kalan ve gönül rahatl›€› ile içinde olabi-

lece€im bir STK aramaya bafllad›m. Benim emeklerim, zama-
n›m benim için çok de€er tafl›yordu ve do€ru bir kuruma hizmet
etmek istiyordum. Bu amaçla birçok STK’nun toplant›lar›na ka-

t›ld›m, özenle haz›rlad›klar› web sayfalar›n› takip ettim.

Birço€u bu tan›mlar›n d›fl›ndayd›, bir k›sm› içinde gözükme-

ye çal›fl›yordu. Hatta ad› o yüce insan›n ad› ile bafllayan birçok

STK’nun arad›€›m niteliklerde olmad›€›n› üzülerek ve hayretler
içinde gördüm. AKUT da takip etti€im web sayfalar› içinde yer
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al›yordu. AKUT’un de€erlerine kendimi çok yak›n bulmufltum.

AKUT’a ilk geldi€imde tan›flt›€›m ilk gönüllü, uzun saçl›, so-

kakta s›kl›kla karfl›laflmad›€›m insanlardan ve o gün kendisine

münhas›r olarak de€erlendirip, bu s›ralarda “k›rm›z› saçl› adam”

ad›n› koydu€um fienol kardeflim oldu.

O günlerde do€udaki okullara, defter, kalem gibi e€itim araç-

lar› gönderiyordu. AKUT içindeki ilk projem Sirkeci’den sat›n

alarak fienol’a teslim etti€im 2 koli, defter ve kurflun kalem yar-

d›m› oldu. Bu çok hofl duygular oluflturdu içimde. Bu projeye

çevremdeki insanlar›, arkadafllar›m› teflvik ederek temin etti€im

malzemelerle destek olmaya çal›flt›m. Bir yandan da AKUT gö-

nüllülerini inceliyordum. ‹çlerinde ö€rencilerin, sporcular›n, dar

bütçeli çal›flanlar›n, ifl adamlar›n›n her gelir gurubundan birçok

insan›n yan yana gayret içinde olduklar›n›, gönüllerini birlefltir-

diklerini gördüm. Fener - Galatasaray d›fl›ndaki muhabbetin ne-

redeyse tamam› insanlara karfl›l›k beklemeden yard›m etmek ile

ilgiliydi.

Toplumun içinde bulundu€u ç›kar iliflkileri, kirli yap›lan si-

yaset, kendinden baflkas›n› düflünmeyen insanlar›n sahte mutlu-

luklar› ile ne kadar çeliflen bir dünya idi buras›. Daha çokAKUT

içinde oldukça Atatürk’ün çizdi€i yoldan ayr›lmayan gönüllüle-

ri daha da çok sevdim. AKUT web sayfas›na bu konuda yaz›lar
ve haberler gönderme€e bafllad›m. Çok heyecanl› oluyordu be-
nim için. Benim gibi düflünen insanlar›n aras›ndayd›m ve gön-

lümden kopanlar› yaz›p gönderiyordum.

O y›llarda AKUT web sayfas›n› yöneten Melih arkadafl›m›n

yazd›klar›m› bir an önce yay›mlamas›n› heyecanla bekliyordum.
AKUT’a daha çok gelmeye Pazartesi günleri yap›lan Yönetim
Kurulu toplant›lar›na daha çok kat›lmaya bafllad›m. Art›k gönül

rahatl›€› ile AKUT gönüllüsü olmak için baflvurabilirdim. Bir

gün evraklar›m› tamamlayarak Fatma arkadafl›ma uzatt›m. Ev-
raklar içindeAKUT gönüllülerinde tan›d›klar›n›z diye bir bölüm
vard› oraya ilk tan›d›€›m AKUT gönüllüleri olan fienol Durmufl

ve Melih Fidan ‘›n adlar›n› yazm›flt›m.

Y›llar sonra bugün AKUT Arama Kurtarma Derne€i’nin ha-

yat›mda çok önemli bir yeri var. Orada benim gibi düflünen bir-
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çok arkadafl›m var ve iflimden, ailemden kalan zaman›m› (bazen

onlardan biraz pay alarak ta olsa) mutlu oldu€um fleyleri yapa-

rak de€erlendiriyorum. Bunu sadece mutlu oldu€um için yap›-

yorum dersem eksik olur. Asl›nda elimden gelenlerin vatan›m

için, insanl›k için yararl› oldu€unu, çok önemli oldu€unu gördü-

€üm için mutlu oluyorum. Daha sonra Kad›köy belediyesi ile

ortak bir projede görev alm›flt›k. Tüm binay› resimlerle donat-

m›fl ve çok hofl ve anlaml› bir organizasyon gerçeklefltirmifltik.

O gün baflkan›m›z benim kula€›ma e€ilip “ne kadar önemli bir

ifl yapt›€›n› biliyor musun Ender a€abey” demiflti. Çok duygu-

lanm›fl ve tarif edilemeyen duygular hissetmifltim. O gün hisset-

tiklerimi bu gün de yaflayabiliyorum, bundan çok mutluluk du-

yuyorum.

Atatürk’ün çizdi€i yoldan ayr›lmadan, devrimlerinin, Cum-

huriyetin temel tafl› olan Laikli€e, sözde de€il özde ba€l› bir

STK içinde oldu€um için çok mutlu oluyorum. Atatürk’ün

Cumhuriyeti emanet etti€i, gerekti€inde her fleylerini bu yolda

feda etmekten kaç›nmayacak gerçek Türk gençlerinin aras›nda

oldu€um için çok mutluyum.

AKUT’un hiçbir flekilde ödün vermedi€i ilkelerine, de€erle-

rine ba€l› yeni ekipler ve gönüllülerle giderek büyüdü€ünü gör-

mekten çok mutluyum. Bizler, tüm AKUT gönüllüleri, Mustafa
Kemal Atatürk’ün b›rakt›€› en büyük emanet olan demokrasiye,
laik ve ça€dafl Cumhuriyete, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sa-

hip ç›kaca€›z ve bu konudaki en iyi örne€i oluflturaca€›z.

Bunu baflaraca€›m›zdan emin oldu€um için çok mutluyum.

MMAAHHMMUUTT  ÇÇEELL‹‹KK  ;;

DD‹‹SS‹‹PPLL‹‹NN  KKUURRUULLUU  ÜÜYYEESS‹‹;;  DDEENNEETTLLEEMMEE  KKUURRUULLUU  EESSKK‹‹  ÜÜYYEESS‹‹,,  

‹‹SSTTAANNBBUULL  AADDYY  BB‹‹RR‹‹MM‹‹  EESSKK‹‹  SSOORRUUMMLLUUSSUU  

•••• ‹‹‹‹ssssttttaaaannnnbbbbuuuullll ooooppppeeeerrrraaaassssyyyyoooonnnn eeeekkkkiiiibbbbiiii nnnneeee ttttüüüürrrr oooollllaaaayyyyllllaaaarrrraaaa mmmmüüüüddddaaaahhhhaaaalllleeee eeeeddddiiii----

yyyyoooorrrr???? DDDDeeeepppprrrreeeemmmm ooooddddaaaakkkkllll›››› hhhhaaaazzzz››››rrrrllll››››kkkkllllaaaarrrr››››nnnn››››zzzz nnnnaaaassss››››llll ggggiiiiddddiiiiyyyyoooorrrr???? SSSSiiiizzzz aaaayyyynnnn›››› zzzzaaaa----

mmmmaaaannnnddddaaaa ddddeeeennnneeeettttlllleeeemmmmeeee kkkkuuuurrrruuuulllluuuu üüüüyyyyeeeessssiiiissssiiiinnnniiiizzzz.... YYYYeeeettttkkkkiiii vvvveeee ggggöööörrrreeeevvvvlllleeeerrrriiiinnnniiiizzzzddddeeeennnn,,,,

ççççaaaallll››››flflflflmmmmaaaallllaaaarrrr››››nnnn››››zzzzddddaaaannnn bbbbaaaahhhhsssseeeeddddeeeerrrr mmmmiiiissssiiiinnnniiiizzzz....

1999 y›l›ndan beri AKUT’ta aktif olarak görev almaktay›m.
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Dernek içinde Denetleme Kurulu üyesi ve ‹stanbul ekibi arama

kurtarma sorumlusu olarak görev yapmaktay›m.

BizAKUT’lulara s›k s›k etraf›m›zdaki insanlar sorarlar “Ne-

den AKUT’tas›n›z?” Onlara kendimce baz› cevaplar›m olur.

Bunlar›n en bafl›nda “‹nsan› Sevmek” derim “Ülkemi Sevmek”

ve bu ülke halk›n›n her zaman her fleyin en iyisine lay›k olmas›-

n› sebep gösteririm.

Ben hep AKUT’taki arkadafllar›ma “özel insanlar toplulu€u”

derim. Hepsi gerçekten özel insanlar. Neden mi özel insanlar?

Bir yap› düflünün, içinde insan sevgisi tafl›yan, karfl›l›ks›z yar-

d›m eden, din, para, politika konuflmayan, tek kiflinin öne ç›k-

mad›€›, tam bir Ekip çal›flmas›n›n yap›ld›€›, Atatürkçü, vatanse-

ver insanlardan oluflan...

‹flte bu özelliklerin hepsinin bir ekipte ayn› anda toplanmas›

ve bir araya gelmesi çok s›k görülen bir olgu de€ildir. Bu neden-

lerden dolay›, benim arkadafllar›m özel insanlar ve ben onlarla

ayn› kurum içinde çal›flmaktan, operasyonlara ç›kmaktan büyük

gurur duyuyorum.

Ben fluna inan›yorum, gün gelecek bu ülkedeki tüm insanlar

bizim gibi düflünecek. Vatan›n› insan›n› sevecek ve halk›n›n her

zaman, her fleyin en iyisine lay›k oldu€unu anlayacak.

Bazen düflünüyorum da, AKUT’a kat›lmak ile hayat›mdaki

en önemli kararlardan birini alm›fl›m.

EEBBRRUU  AATTAALLAAYY;;  

DD‹‹SS‹‹PPLL‹‹NN  KKUURRUULLUU  ÜÜYYEESS‹‹

En büyük korkum sevdiklerimi kaybetmekti. Tüm dualar›m

ise onlardan ayr› kalmamak, onlardan birini s›ras›z ve aniden
kaybetmemek üzerine...

‹flte belki insanlar›n sevdiklerine kavuflmas›na yard›mc› ola-
bilirsem, kurtar›labilecek kay›plara yard›m edebilirsem, sevdik-

lerimin uzun süre yan›mda kalmas›n›, onlarla birlikte sa€l›kl› ve

mutlu bir yaflam geçirmeyi hak edebilirdim. Her fley için baz› fe-

dakârl›klar gerekti€ine, iyili€in iyilik olarak bize geri döndü€ü-
ne inan›yorum.
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99 y›l›nda AKUT’a bu düflüncelerle kat›ld›€›mda böyle bü-

yük bir deprem felaketi ile karfl›laflabilece€imi düflünmemifltim.

‹lk aylar›m yo€un geçen e€itim dönemi ile yorucu ama bir o ka-

dar da keyifli geçti. Kendisi gibi düflünen, karfl›l›ks›z zaman ve

güç sarfedebilen insanlar›n varl›€›n› görmek, birlikte ekip halin-

de cal›flmak müthifl bir tatmin duygusu yarat›yor insanda.

A€ustos ay›nda ise daha önce ald›€›m›z e€itimlerin, hiç tah-

min edemeyece€imiz kadar zorlu s›nav› ile karfl› karfl›ya kald›k.

‹lk gün Avc›lar’da, sonraki 10 gün ise De€irmendere’de çal›fl-

t›m.

Bu dönemin sonunda uykusuzluk ve yorgunluktan verimli

olamayacak hale gelmifltim. Enkazlara arabayla ulafl›rken küçük

kazalar yapmaya bafllay›nca art›k dönmem gerekti€ini, bundan

sonra ‹stanbul’daki AKUT merkezde daha verimli çal›flabilece-

€imi düflündüm.Aya€›nda ciddi bir enfeksiyon sorunu olan ‹lker

ve hemen hemen hiç dinlenmeden çal›flan ve el ve kollar›nda de-

rin yaralar aç›lan ‹skender ile birlikte ‹stanbul’a döndük. Dönüfl

yolunda ‹skender arka koltukta bayg›n flekilde uyuyor, ‹lker ise

beni uyan›k tutabilmek için sürekli konufluyordu (asl›nda san›-

r›m o her zaman çok konufluyordu…) Bir an irkilip uyand›g›m-

da bir Japon çizgi filminin içindeydim, ‹lker ise bana askerlik

an›lar›n› anlat›yordu. Araba kullan›rken bir an için nas›l uyuna-
bilece€ini yaflayarak ö€renmifltim. Gözlerim aç›kt› ama bilincim
tamamen baflka bir boyuta geçmiflti.

‹stanbul’a döndü€ümüzde yeni bir flok yaflad›€›m›z› hat›rl›-

yorum. Her fley olabildi€ince normal görünüyordu ancak buna

adapte olmak bizim için bir hayli zor olacakt›. Hayat›m›z ve biz
asla eskisi gibi olmayacakt›k, bunu hissediyordum. Yaflad›klar›-
m›z bize karflil›ks›z olarak manevi ve fiziksel emek vermenin,

bu eme€in karfl›n›zdakiler için hayati öneme sahip olmas›n›n

sonsuz iç huzuru ve tatmin duygusununu vermiflti. Bu duyguyu
tan›mlamak oldukça güçtü.

Orada yaflad›€›m, asla kimseye anlatmak, paylaflmak isteme-
di€im an›lar›m var. Art›k hemen hemen hiç a€lam›yorum… her-

hangi birfley karfl›s›nda duygulan›p gözlerim yaflarm›yor… ama

kendimin bile daha önce fark›nda olmad›€›m bir irade ve dayan-
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ma gücüne sahip oldu€umu hissediyorum.

Art›k AKUT bambaflka bir yerde. En büyük ödül olan halk›n

sevgisini ve güvenini kazanm›fl büyük bir sivil toplum örgütü.

Biz de buna lay›k olabilmek için AKUT misyonunu ve etik de-

€erlerimizi büyük bir hassasiyetle korumak zorunday›z.

‹fllerim nedeniyle e€itim ve operasyonlara kat›lam›yor olsam

da Disiplin Kurulu’nda görev yaparak AKUT için çal›flmaya de-

vam ediyorum.

fifiEENNOOLL  DDUURRMMUUfifi;;

AARRfifi‹‹VV  SSOORRUUMMLLUUSSUU

AAKKUUTT  AANNAADDOOLLUU  TTIIRRII  PPRROOJJEESS‹‹  SSOORRUUMMLLUUSSUU

GGGGÜÜÜÜNNNNEEEEfifififi‹‹‹‹NNNN SSSSOOOOFFFFRRRRAAAASSSSIIIINNNNDDDDAAAA YYYYAAAAfifififiAAAAMMMMIIIINNNN BBBB‹‹‹‹LLLL‹‹‹‹NNNNCCCC‹‹‹‹NNNNEEEE

YYYYOOOOLLLLCCCCUUUULLLLUUUUKKKK............

Düflünceyi düflünmek ama etraf›na bakarak düflünmek, hasa-

t› dilin ucundad›r. As›rlar öncesi “üstat” Aflkale’nin da€lar›nda

bunu söyler; “bil düflünceni, söz bulursa beden olacak”

Bir düflünceden yola ç›kt›k, ak›lla zekan›n engelleri aras›nda
bu günlere geldik, bilmediler ki enerjinin asla bloke edilemeye-

ce€ini, asla y›lmad›k nice meflakkatlere maruz kalsak da.

ATA’m›z›n izinden yol ald›k, daha çok uzun yolumuz var. Her
bedende gönül sakl›, ifl bunu aktif hale getirmek ve sürdürebil-
mek. Gönül önden giderse beden onun ard›ndan ayr›lmaz, ego da

aralar›na girmek için yalvar›r. Ama ne olduysa insan denen can-

l›n›n kozmik çorbas›nda ego inan›lmaz bir enerjiye sahipti. Oysa
ego hep önden gitti beden ard›ndan hiç ayr›lmad›, gönül de ara-
lar›na bir türlü girmeyi baflaramad›. Ego da kendini tatmin etti.

Yaflam›n bilincine olan yolculu€umda AKUT çok ama çok

genifl bir basamakta yer ald›, almaya da devam ediyor. Kültür ta-

fl›d›m y›lmadan, yorulmadan. Aflkla ve sevgiyle gönüllü oldu-

€um bu kurumda da buna devam ediyorum. Her ad›m att›€›mda
ekosistemin de€iflimini gördüm, onun yan› s›ra kültür de de€ifli-

yordu. Eskimifl düflünce tortular›yla, ikinci el düflüncelerle Ana-
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dolu insan›n› bloke ettiler. fiehirdeki yaflam flarlatanlar›, onlara

ak›l oyunlar› oynad› ama Anadolu insan› gönlünde sakl› tutma-

d›€› o sevgiyi, aflk› hep ortaya koydu. Afetlerin ne kadar do€al

oldu€unu onlara aktarmad›lar. Bizler bir avuç Anadolu gönüllü-

sü afetlerin do€all›€›n› var gücümüzle anlatmaya devam ediyo-

ruz. Bizler gibi dünyan›n da yaflad›€›n›, bu yaflam›n koflullar›,

kaideleri oldu€unu sadece an›msatmak için y›llard›r hep kültür

tafl›yoruz.

Anam›n bana bir sözü vard›; “erken git ifline ekmek de€er di-

fline.” Her sabah kula€›ma küpedir erkenden yol ald›m Anadolu

yollar›nda. Ne meflakkatler yaflad›m, yaflaca€›m ama y›lmadan,

yoldaki basamaklara gönül koyarak...

Bir yafll› beden düflünün köfle bafl›nda durur bedenine destek

alm›fl bastonundan. K›sa sürse de tan›flmam›z bana bir fliir okur.

Anlad›m yaflam› dam›tarak yazd›€›n›. O fliirden çok önem ver-

di€im bölümden k›sa bir al›nt›y› sizlere aktarmak istiyorum.

DÜfiÜNDÜK..

DÜfiÜNDÜ⁄ÜMÜZÜ ANLADIK...

DÜfiLED‹K....

DÜfiLED‹⁄‹M‹ZE VARDIK....

B‹LD‹K

B‹LD‹⁄‹M‹ZE SEV‹ND‹K

fiUURLANDIK

YÜCELD‹K ve ‹NSAN OLDUK

Yaflam›n ne kadar kutsal oldu€unun hepimiz az çok bilincin-

deyiz... Ifl›k düflmeden enkazlara nidalar geldi kula€›ma, yafll›

bir beden korkudan kokular salm›fl etraf›na. ‹ri bedenimle dar
hayat üçgenlerinden yan›na ulaflt›m, uzatt› elini bana yaflama sa-
r›l›rcas›na. Oradan ç›kt›k gün ›fl›€›na ve bana der ki; “ne söyle-

yece€imi bilemiyorum ye€enim.” Bende; “söyleme” dedim,

“bir fley söyleyece€in ve duyaca€›m cehaletimiz olur, haydi ya-

flam seni bekler” dedim ambulansa koyup sa€l›kl› koflullara sevk
ettik... (Düzce Depremi - Kaynafll›)
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Güneflin sofras›nda yaflam›n bilincine olan yolculu€umuzda

her kim ne ö€rendiyse, ne ö€renecekse cehaletini ö€renecektir

ama gönülde sakl› duran o kutsal enerjiyi bir aç›€a ç›kard› m› in-

san, de€meyin o zaman yaflam›n kutsal ak›fl›na. Ak›l, zeka, du-

yular flafla kal›r. Üstat do€ru demifl zaman›nda “cehalet bilgelik-

tir.”’ Bir beden gibi bir arada olmal›y›z, seyre dal hasat› o za-

man. AKUT’ta biz bunu baflard›k...

Sevgi ›fl›€›n›z daim olsun.

DDÜÜNNDDAARR  fifiAAHH‹‹NN;;

AAKKUUTT’’UUNN  AACC‹‹LL  DDUURRUUMM  KKOONNUULLAARRIINNDDAA  VVEERRDD‹‹⁄⁄‹‹  EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM,,  

DDEENNEETTLLEEMMEE  VVEE  DDAANNIIfifiMMAANNLLIIKK  HH‹‹ZZMMEETTLLEERR‹‹  SSOORRUUMMLLUUSSUU

•••• TTTTüüüürrrrkkkkiiiiyyyyeeee’’’’ddddeeeekkkkiiii aaaacccciiiillll dddduuuurrrruuuummmm yyyyöööönnnneeeettttiiiimmmmiiii yyyyaaaapppp››››llllaaaannnndddd››››rrrr››››llllmmmmaaaassss›››› iiiihhhhttttiiii----

yyyyaaaaççççllllaaaarrrraaaa cccceeeevvvvaaaapppp vvvveeeerrrreeeecccceeeekkkk flflflfleeeekkkkiiiillllddddeeee oooorrrrggggaaaannnniiiizzzzeeee eeeeddddiiiillllmmmmiiiiflflflfl mmmmiiiiddddiiiirrrr????

AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’uuuunnnn bbbbuuuu aaaallllaaaannnnddddaaaa vvvveeeerrrreeeecccceeee€€€€iiii ddddaaaannnn››››flflflflmmmmaaaannnnllll››››kkkk hhhhiiiizzzzmmmmeeeettttlllleeeerrrriiii nnnneeeelllleeeerrrriiii

kkkkaaaappppssssaaaayyyyaaaaccccaaaakkkktttt››››rrrr????

Türkiye’deAcil DurumYönetim Sistemi yap›land›rmas› ma-

alesef daha yeni yeni flekillenmeye bafll›yor. Genel olarak bakt›-

€›m›zda iki tür yap›lanma söz konusu: Birinci yap›lanma Türk

hukuk mevzuat› ve Kamu Yönetimi sistemi içindeki yap›lanma.
‹kinci yap›lanma ise uluslararas› standart ve kurallar›n olufltur-

du€u daha çok kurumsal kayg›lar›n belirledi€i yap›lanma.

Birinci yap›lanmay› açarsak; özellikle 1999 depremi sonras›

kamu yönetiminin reflekslerini artt›rmak amac›yla oluflturulan
merkezi teflkilat içindeki yap›lanma önümüze ç›kacakt›r ki, bu
Baflbakanl›€a ba€l› Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Sekre-

terli€idir. Yine ayn› eksende özellikle Avrupa Birli€i Entegras-

yon süreci içinde, ‹fl Kanunu ve yönetmeliklerinde h›zl›ca yap›-
lan de€iflikliklerle, kurum ve organizasyonlar›n Acil Durumlara
müdahale edebilecek net planlar›n›n olmas› ve Ekiplerini bu

plan do€rultusunda yetifltirmeleri görülmektedir.

Bu noktada as›l fark yaratan öge acil müdahale sistemlerine

yap›lan personel, e€itim ve teknik destek lojisti€i yat›r›mlar›nda

görülmektedir. Tümdengelim yönetim yaklafl›m› Acil Durum
yönetimi ve müdahale sistemini infla edebilecektir. Ayn›; zaman-
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da elde bulunan sivil savunma, itfaiye ve emniyet Ekiplerine ya-

p›lacak olan, “günümüze hitap edebilen” personel yat›r›mlar› da

infla sistemine büyük katk› sa€layacakt›r. Ülkemizde Yat›r›m

kavram› genel olarak lojistik ve malzeme yat›r›m› olarak anla-

fl›lmaktad›r. Oysa ki tüm malzeme ve Ekipman› kullanabilecek

olanlar do€ru e€itimi alm›fl bireylerdir. Bireye yat›r›m esas tefl-

kil etmektedir.

Devletin bence asli görevi iktisadi hayatta oldu€u gibi, Acil

Durum Yönetim Sisteminde de genel düzenleyici kamu normla-

r›n› ortaya koyup, uygunluk ve yerindelik denetimi ile hizmet

kalitesini kontrol eden bir mekanizma olmal›d›r.

‹kinci yap›lanma ise OHSAS 18001, ISO 14001 ve SA 8000

gibi Uluslararas› standartlar›n kurallar›d›r. Bu standart belgeleri-

ni talep eden iflletmeler için bir zorunluluk olmakla beraber, her

üç dünya standard› da Acil Durum Yönetim Sistem yap›lanma-

s›na büyük önem vermektedir. Kurumsal kayg›lar hukuksal kay-

g›lardan daha derine nüfuz eden çal›flmalar› ortaya koymaktad›r.

AKUTArama Kurtarma Derne€i olarak özellikle kurumlar›n

Acil Durum Müdahale Sistemlerinin dizayn›ndan, bu sistemler

içinde yer alacak üst yönetim kadrosunun ve uygulamac›lar›n

e€itimlerine, kurum ve organizasyonlar› tehdit edebilecek risk-

lerin analiz edilmesinden, Kurumsal Sürekliliklerini (BCP) dur-
durabilecek her türlü durumu analiz hizmetlerine kadar çok ge-
nifl bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Söz konusu hizmetlerimi-

zin tamam› uluslararas› yetkinlik ve sertifikalarla desteklenmek-

tedir.

ZZEEYYNNEEPP  FFUULLYYAA  KKOOÇÇ;;

AAFFEETTLLEERR  HHAAKKKKIINNDDAA  AARRfifi‹‹VV  ÇÇAALLIIfifiMMAALLAARRII  SSOORRUUMMLLUUSSUU

•••• KKKKeeeennnnttttsssseeeellll aaaaffffeeeettttlllleeeerrrriiiinnnn eeeettttkkkkiiiilllleeeerrrriiiinnnniiiinnnn aaaazzzzaaaalllltttt››››llllmmmmaaaassss›››› kkkkoooonnnnuuuussssuuuunnnnddddaaaa nnnnaaaassss››››llll

bbbbiiiirrrr pppprrrroooojjjjeeee yyyyüüüürrrrüüüüttttüüüüyyyyoooorrrrssssuuuunnnnuuuuzzzz????

BBBBuuuu kkkkoooonnnnuuuuddddaaaa yyyyuuuurrrrtttt dddd››››flflflfl›››› ddddeeeennnneeeeyyyyiiiimmmmlllleeeerrrriiiinnnniiii nnnnaaaassss››››llll ffffaaaayyyyddddaaaayyyyaaaa ççççeeeevvvviiiirrrriiiiyyyyoooorrrr----

ssssuuuunnnnuuuuzzzz????

Güney Asya’da son yaflan›lan ard›fl›k felaketler asl›nda in-

sanl›€›n ne kadar incinebilir oldu€unu çarp›c› bir flekilde ortaya
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koymufltur. Bunun d›fl›nda ard› ard›na gelen felaketler asl›nda

riski alg›lama konusunda sorunumuz oldu€unu göstermektedir.

Özellikle felaketin gerçekleflti€i ülkeler ile en çok ölü veren ül-

keler aras›nda binlerce kilometrenin olmas› afetlerin insanl›k

aç›s›ndan ne kadar büyük bir tehdit olabilece€ini ortaya koy-

maktad›r. Bir di€er çarp›c› gerçekse, yaflanan deprem ve tsuna-

minin ard›ndan bölgenin ihtiyaç duydu€u yard›m›n büyüklü€ü

göz önüne al›nd›€›nda ülkeler aras› ifl birli€inin afetler s›ras›nda

ve sonras›nda ne kadar önemli oldu€udur. Art›k uluslararas› ca-

miada sadece afetlerin sonras›nda de€il öncesinde de risklerin

ülkeler aras›nda nas›l paylafl›laca€› konuflulmaktad›r.

Ortaya ç›kan kay›p tablosunun büyüklü€üne bak›l›rsa, özel-

likle yerleflim alanlar› seçimindeki yanl›fll›klar ve alt yap› sorun-

lar› artan nüfus aç›s›ndan afetlerin etkilerini y›k›c› boyuta tafl›-

maktad›r.

Bugün dünyada yaflan›lan depremlerin %75’i Asya’n›n gelifl-

mekte olan ülkelerini vurmaktad›r. Her ne kadar biz depreme

odaklansak da, dünyada gerçekleflen felaketlerin %32’si mete-

orolojik kökenli olaylar ve seller, %12’si depremler, geriye ka-

lan %20’si k›tl›k baflta olmak üzere di€er felaket bafll›klar› alt›n-

da toplanmaktad›r. Felaketlerin olufl yüzdeleri bak›m›ndan me-

teorolojik sebepler öncelikli görünse de afetlerde en çok ölüm-
ler deprem ve sellerde ortaya ç›kmaktad›r. Bu noktada, Asya ve
Afrika ülkelerinde can kay›plar› daha çok olmakla beraber ABD

gibi bat›l› ülkelerde mal kay›plar› daha fazlad›r. Bat›l› ülkeler si-

gorta sistemi ve kentsel alt yap›y› sa€lam tutarak mal kay›plar›-
n› azaltmaya çal›flsalar da can kayb›n›n telafisi yoktur.

Özellikle ülkemiz aç›s›ndan bak›ld›€›nda dünyada yaflanan
büyük afetlerden ç›kartabilece€imiz birçok dersler var. Bu an-

lamda mega kentleri tehdit eden riskleri anlamak ve olaylardan

ders ç›kartmak ülkemizdeki büyük kentler aç›s›ndan son derece
önemli. Dünyada insan yerleflimlerinin yaklafl›k üçte ikisinin su-
ya yak›n yaflad›€› düflülürse önümüzdeki y›llarda kentsel fela-

ketlerin etkilerinin artaca€›n› söylemek mümkün. Bu aç›dan ba-

k›ld›€›nda büyük kentlerimizin sadece depremden dolay› de€il

iklim de€iflikliklerinden kaynaklanabilecek sorunlara karfl› da
daha etkin önlemler almas› gereklili€i ortaya ç›kmaktad›r. Özel-
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likle önümüzdeki y›llarda iklim göçlerinin yaratabilece€i etkiler

kalk›nma aç›s›ndan en önemli sorunlardan biri haline gelebilir.

Türkiye’nin yurtd›fl› kaynakl› göç koridorlar›ndan birisi olma-

s›ndan dolay›, asl›nda Afrika ve Asya’daki afetlere karfl› ilerde

duyars›z kalamayaca€›m›z kesindir.

AKUT olarak ilk yola ç›kt›€›m›zda afetlerin müdahale afla-

mas›nda yapabileceklerimiz konusunda uzmanlaflmaya çal›fl›-

yorduk. Oysa bugün geldi€imiz noktada afetlere haz›rlanmak is-

teyen birçok kurum ve bireyin afetlere karfl› önlem gelifltirebil-

mesi konusunda do€ru bilgiyi aktarabilmek çabas›nday›z. Bu

anlamda kentsel afetlerin etkilerinin azalt›lmas› konusunda sü-

rekli uluslararas› deneyimleri izliyoruz. Yaflananlardan ç›kan

dersleri Türkçelefltirmek de€il yerellefltirebilmek önemli.

Bir di€er konu bireysel veya kurumsal deneyimlerin yaz›ya

aktar›lmas›. Bugün geldi€imiz noktada tüm operasyon raporlar›

gelecekte kaynak olacakt›r düflüncesi ile raporlama kalitemizi

art›r›yoruz. Özellikle bu aç›dan bak›ld›€›nda ‹ran - BAM dep-

rem raporu oldukça ciddi ve yararl› bir baflvuru kayna€›d›r. Bu-

nun d›fl›nda özellikle farkl› ülkelerin deneyimlerini bizzat yerin-

de giderek inceliyoruz. Bu konuda ilk çal›flmam›z 11 Eylül’ün

hemen ard›ndan bölgede yap›lan çal›flmalar› inceleyen ve gele-

ce€in mimari miras› ve büyük kentlerin dikey köyleri yüksek
yap›lar ve afetler konusunda bir kitab›n yaz›lmas› oldu. Bu ça-
l›flmada DE‹K Türk-Amerikan ‹fl Konseyi’nin önemli katk›lar›

olmufltur. Ad› geçen sayesinde DE‹K ile kentsel afetlerin azalt›l-

mas› konusunda ifl birli€ine gidilmifltir. Bu kapsamda DE‹K-
Türk-Japon ‹fl Konseyinin deste€i ile üç gönüllü üye Japon-
ya’n›n Kobe kentinde Birleflmifl Milletlerin, “Dünya’da Afetle-

rin Azalt›lmas› Konferans›na” gönderilmifltir.

AKUT resmi kurumlar›n yan›nda ülkemizden konferansa ka-

t›lan tek STK olarak yeni bilgi birikimi, stratejik yaklafl›mlar ve
izlenimlerle konferanstan dönmüfltür. Bu çal›flmalar s›ras›nda,
özellikle Kobe depremini ve Güney Asya’daki Tsunami felake-

tini bizzat yaflayanlardan dinlemek oldukça önemlidir. Bir di€er

nokta Kobe depreminden sonra yap›lanlar› ve etkilenen bölgele-

rin yerinde incelenmesidir. Kobe depreminin en önemli sonuçla-
r›ndan biri de afetlere karfl› kültürel miras›n korunmas› konusun-
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da Japonya deneyimini yaratt›€› farkl›l›kt›r. Kobe’de elde edilen

bilgi birikimi ve deneyimler bugün bizleri afetlerde kültürel mi-

ras›n korunmas› konusunda bir kitab›n haz›rlanmas› çabas›na

sokmufltur. Özellikle deprem bekleyen ve ülkemizin önemli kül-

türel miras›n› bünyesinde bar›nd›ran bir kent olarak ‹stanbul’a

bu çal›flman›n katk› sa€layaca€›n› umut etmekteyiz.

HHAAKKAANN  EERRTTAANN;;

AAKKUUTT  ‹‹SSTTAATT‹‹SSTT‹‹KKLLEERR‹‹  SSOORRUUMMLLUUSSUU

Biz olabilmek alt›n üçlü. Dil, din, ›rk, renk ay›r›m› olmadan

insan hayat›na yard›m eli uzatabilmek, yaflam›n verileri ile mil-

li tak›m ruhuyla, orkestra mant›€›yla üretebilmek muhteflem bir

gurur ifadesidir. Bu duyguya gelin siz de ortak olun. Hayatta lüt-

fen kendiniz için bir iyilik yap›n nefes al›n çünkü yaflamak için

yaflatmak gerekir.

Baz› fleylerin k›ymetini anlamak için kaybetmeye gerek kal-

mas›n. Sevgi hamuruyla yaflam p›nar›n›n suyuyla bir fleyler yap-

mak için;

‹steyeceksin

‹nanacaks›n

Güveneceksin

Çal›flacaks›n

Her zaman için ne verebilirim diye düflünmeli, o zaman hu-
zur dolu o an› yaflaman›n keyfini tadabilirsin. Hayat› yaflarken
her fleyin ayr› bir tad› var; duyarken bile görebilmeli, bakmas›n›

bilen gözün anlam ve ifade tarz› var. Ne yapabilirim diye düflün-

meli insan, bazen de sessiz kal›p gözlem yapmal›. Zaman haya-
t›n ta kendisi bunu pozitif hale dönüfltürmeli, iyi düflünmeli, hofl
görülü olmal›. Özgüven çok önemli. Ben insan olabilmeye çal›-

fl›yorum sab›rla sevgiyle, nefes ald›kça da devam edece€im. Bir

nefes ald›kça hayata anlam katan anlar vard›r. Gelin bunlar› de-

€ifltirin bu olabilir mi rastlant›d›r insan› ortaya koyan. Birbirimi-
ze güler bir yüz ile hoflumuza gidecek iki çift güzel söz bahflet-
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mek bu kadar zor mudur. Hayatta kusur görmeden sevmesini

ö€renmek gerekir. Bir fleyler ö€rendikçe hiçbir fley bilmedi€imi

düflünüyorum.

T›bbi lojistik birim üyesiyim. AKUT bölge birimleri ile

AKUT merkez yönetim kurulu aras› yaz›l› ve sözlü ihtiyaçlar›-

na köprü olabilmeye çal›fl›yorum. Yaflamda üretti€iniz sürece

baflar›n›z her zaman kal›c› olur. Lütfen sak›n ola zaman› bofla

geçirmeyin çünkü zaman hayat›n ta kendisidir. Hakan Ertan iyi

günler diler.

FFAATTMMAA  ÖÖZZGGEENN;;

AAKKUUTT’’UUNN  ‹‹DDAARR‹‹  ‹‹fifiLLEERRDDEENN  SSOORRUUMMLLUU  PPEERRSSOONNEELL‹‹

Ben 2001 y›l›ndaAKUT’ta mali ve idari ifller biriminde pro-

fesyonel olarak çal›flmaya bafllad›m. Kurumdaki ilk günlerimde

hiçbir karfl›l›k beklemeden özel zamanlar›n› buraya ay›ran çeflit-

li kademe ve branfllarda olan gönüllülerin özverili çal›flmalar›

beni büyülemiflti. fiimdi ben de ço€u zaman profesyonelli€imi

unutup adeta gönüllü olarak çal›flt›€›m, bu yüce kurumun çat›s›

alt›nda olmaktan ve gönüllü arkadafllar›m›zla ayn› amaca hizmet

etmekten son derece mutluyum.

Derne€imizin güncel iletiflim trafi€inin hemen hepsi benim
üzerimden geçmektedir. Gelen iç ve d›fl talepleri bu yo€un tra-

fik içerisinde do€ru zamanda do€ru noktaya ulaflt›rman›n hassa-

siyetinin bilinci ile ve gönülden yaklafl›m›mla ifl yükü ne kadar
a€›rlaflsa da bir yorgunluk yaflam›yorum. Kurumumuzun misyo-
nu do€rultusunda yapt›€› tüm gönüllü çal›flmalar›nda bir parça

katk›m›n olmas› benim için de€eri biçilmez bir mutluluk.

Sürekli göz önünde olan kurumumuz mali konularda da flef-

fafl›€› ön planda tutmaktad›r. Bu sebeple kay›tlar›n dernekler
kanununa uygun olarak tutulmas›, düzenli olarak mali tablolar›n
haz›rlan›p her y›l d›flar›dan ba€›ms›z denetçilere denetletilmesi

ve gelen ba€›fllar›n resmi web sayfam›zda ilan edilmesi konula-

r›nda da mali ve idari ifller birimi olarak ayr› bir hassasiyetle ça-

l›flmaktay›z.
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VVEEYYSSEELL  AAKKSSOOYY;;  

BB‹‹NNGGÖÖLL  EEKK‹‹BB‹‹  MMÜÜTTEEVVEEFFFFAA  LL‹‹DDEERR‹‹

•••• BBBBiiiinnnnggggööööllll EEEEkkkkiiiibbbbiiii nnnneeee zzzzaaaammmmaaaannnn ffffaaaaaaaalllliiiiyyyyeeeettttlllleeeerrrriiiinnnneeee bbbbaaaaflflflflllllaaaadddd››››???? NNNNeeee ttttüüüürrrr ççççaaaa----

llll››››flflflflmmmmaaaallllaaaarrrr yyyyaaaapppp››››yyyyoooorrrrssssuuuunnnnuuuuzzzz???? KKKK››››flflflfl ssssiiiizzzziiiinnnn iiiiççççiiiinnnn nnnneeee iiiiffffaaaaddddeeee eeeeddddiiiiyyyyoooorrrr????

Bingöl AKUT Ekibi 10 Kas›m 2002 tarihinde Bingöl ilinde

kuruldu. Bingöl AKUT olarak bölgede bulunan tek gönüllü kur-

tarma ekibi oldu€umuz için sorumluluk alan›m›z› s›n›rland›rma-

d›k. Bugün için 47 kiflilik ekibimiz ile akl›n›za gelebilecek her

türlü olumsuz koflullarda vatandafl›m›z›n yan›nda olmaya çal›fl›-

yoruz. Depremde de, selde de, karda k›flta köylerinde hasta bir

flekilde umutsuzca, çaresizlik içinde k›vranan vatandafl›m›z›n

yan›nda da, ç›€da da, trafik kazalar›nda da, yani her türlü olum-

suz flartlarda 4 doktorumuz, 2 hemfliremiz, 3 sa€l›k memurumuz

ve de çok büyük duyarl›l›k gösterip aktif olarak bizlere kat›lan

Bingöl Vali yard›mc›m›z Say›n Hayati TAfiTAN ile birlikte in-

sanl›k görevimizi en iyi flekilde yerine getirmeye çal›fl›yoruz.

K›fl bizim için tabi ki çok fley ifade ediyor. Buralar›n k›fl› çok

zor ve çetin geçer, böyle olunca da hemen hemen tüm köy yol-

lar› kapan›r ve köylerinde hasta halde bekleyen hastalara ilk yar-

d›m ve hastaneye ulaflt›rma yineAKUT Bingöl Ekibine düflüyor.

Hal böyle olunca çok zor koflullarda Kar Motorumuzla ortalama
her y›l 25 operasyonumuz oluyor. Bu hastalar›n içinde do€um
hastas› da oluyor, diyalize ba€lanmas› gereken böbrek hastas›

da, di€er hastalar ve yaralanmalar da. Bu güne kadar flükürler ol-

sun ki vukuats›z bir flekilde görevimizi her seferinde yerine ge-
tirdik

Sevgiyle yo€ruldu hamurumuz umutla mayaland›, önce ya-
flam ad›na geldik bir araya, and›m›z adamakt›, ne zaman, ne fle-

kilde ve her nerede olursa olsun! Adamakt› umut ad›na.

Umut; Bazen kar motoruyla ulaflmakta zorluk çekti€imiz yi-

ne de y›lmadan müthifl ekip ruhumuzla birleflip ç›kt› karfl›m›za.
Kar demeden, k›fl demeden ulaflmaya çal›flt›k; yüreklerinde ça-
resizli€i kabul etmifl insanlara… Umut; Bazen de trafik kazala-

r›nda takip ettirdi izini, insanlar›m›z yard›m beklerken isyanlar,

piflmanl›klar ve ihmalkârl›k teslim etmiflti trafik canavar›na, an-

❏  AKUT Gönüllülerinin Kaleminden Kendi Duygular› ❏ 619



cak rotas›n› de€ifltirmekse kuvvet, do€an beraberli€imizden gel-

di ekibimizin. Dualar, teflekkürler ›fl›k tuttu yolumuza. Umut bu

kez göçük alt›na gizlenmiflti, düflünebiliyor musunuz yard›m eli

bekleyen gözleri…

Ve umut 1 May›s 2003 sabah›nda, dahas› henüz sabaha göz-

lerimizi açmadan görünüverdi, o büyük Bingöl Depremi’nde.

Bizlere büyük görev düflüyordu, hem de görevlerin en mukadde-

si. Bir can de€il, birçok insan›n hayat› tehlikedeydi, bu kez da-

ha atik, daha pratik ve daha dayan›kl› olmal›yd›k. Nitekim

AKUT olarak bir an önce kofltuk koordineli bir flekilde umudu,

enkaz alt›nda bekleyenlerin yard›m›na. Y‹BO’daki minik yavru-

lar bir iki görünürken, gözlerinde kaybolmaya an kalm›fl sevin-

ci görmeliydiniz.

“ÇARES‹ZL‹K ALIN YAZISI OLMAMALIYDI VE TEK

YÜREK OLMAK ESASTI” dedik ve o çirkin çimentolar›n al-

t›ndan kurtard›k insanlar›m›z› ve gördük ki; bazen küçük bir ço-

cu€un gözyafllar› ›slatt› yüre€imizi bazen de ihtiyar bir amcan›n

dualar› sa€lamlaflt›rd› ad›mlar›m›z›…

69 cankurtaran ekibimize, 19’u Bingöl depreminde di€erleri

ise umudun di€er aflamalar›nda ç›km›flt› karfl›m›za.

Biz ise; ç›€ demedik, don demedik ‹BRAH‹M’iyle, AH-

MED’iyle ve MEHMET’iyle bafl koyduk bu yola.

Tekimizin varl›€›ysa di€eriyle anlam, di€eriyle hayat bulu-
yordu mutlaka. Ve mayam›z›n iyi oluflu ise insan oluflumuzun
vermifl oldu€u o koskoca özveriyle bir kat daha sa€lamlaflt›r›-

yordu varl›€›m›z›…

Bu ba€lamda ekip çal›flmas›na inan›p bu bölgedeki insanlar›-

m›z›n derdine derman olmaya çal›flmak ad›na AKUT Ekibinin
kurulmas›na vesile olan de€erli insan Nasuh Mahruki’ye,
AKUT Yönetim Kuruluna ve de ilimizde her zaman yan›m›zda

yer almaya çal›flan, desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen sa-

y›n Valimiz say›n Vehbi Avuç olmak üzere herkese teflekkür
eder, sayg›lar sunar›m.
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HHAAKKAANN  KKOORRKKUUTT;;

AANNKKAARRAA  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹  

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT AAAAnnnnkkkkaaaarrrraaaa EEEEkkkkiiiibbbbiiii’’’’nnnniiiinnnn eeeennnn yyyyoooo€€€€uuuunnnn ççççaaaallll››››flflflfltttt››››€€€€›››› aaaallllaaaannnnllllaaaarrrr nnnneeeelllleeeerrrr----

ddddiiiirrrr???? BBBBaaaaflflflflkkkkeeeennnntttttttteeee oooollllmmmmaaaakkkk ssssiiiizzzzeeee bbbbaaaaflflflflkkkkaaaa ggggöööörrrreeeevvvvlllleeeerrrr ddddeeee yyyyüüüükkkkllllüüüüyyyyoooorrrr mmmmuuuu???? NNNNeeee

ttttüüüürrrr pppprrrroooojjjjeeeelllleeeerrrr yyyyüüüürrrrüüüüttttüüüüyyyyoooorrrrssssuuuunnnnuuuuzzzz????

AKUT Ankara Ekibi, y›llard›r çevre illerde meydana gelen

kaza ve do€al felaketlerde operasyonel ekibiyle müdahale etmifl

ve tüm operasyonlar› baflar›yla sonuçland›rm›flt›r. Son y›llarda

ise operasyonel yetene€inin yan›na e€itim a€›rl›kl› çal›flmalar›n›

da eklemifltir.

Baflkentte AKUT’u resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil

etmek AKUTAnkara’n›n vazgeçilmez görevi olmufl, ald›€› e€i-

timleri ve birikimlerini ilkö€retim, lise ve üniversitelerde düzen-

lenen panellerde kat›l›mc›larla paylaflm›flt›r.

Uzun süredir peflinde oldu€u sabit bir alanda merkez olufltur-

ma çabas›, Çankaya Belediyesi ile yapt›€›m›z görüflmeler sonu-

cunda olumlu olarak sonuçlanm›flt›r.

AKUTAnkara’n›n art›k düzenli toplanabilece€i, enkaz çal›fl-

malar› ve tatbikatlar yapabilece€i bir merkezi oldu€unu gururla

aç›klayabilirim, yolun çok bafl›nda oldu€umuzun fark›nday›z

ancak, toplumdaki AKUT sevgisi ataca€›m›z her ad›mda bize
destek olmaktad›r.

AKUT Ankara, yaklafl›k 120 civar›ndaki gönüllüsüyle, off-
road, ilk yard›m, navigasyon e€itimleri ve 2005 y›l›n›n sonlar›n-

da uygulayaca€›m›z do€a sporlar› flenlikleriyle etkinliklerini

sürdürecektir

‹lk projemiz, destekçimiz Çankaya Belediyesinin elemanla-
r›ndan oluflan bir arama kurtarma timi oluflturmak, bununla ay-
n› zaman içinde uygulamaya koyaca€›m›z ikinci projemizde sa-

y›lar› 3000 civar›nda olan sokak köpeklerinin rehabilitasyonu ve

sahiplendirilmesi olacakt›r.

Aram›za kat›lan her birey, AKUT kimli€ini gururla tafl›ma-

m›z› sa€layacak niteliklerle donat›lm›fl kiflilerden seçilecek ve
önümüzdeki y›llarda nitelikli eleman say›m›z› art›rarak toplum

için yararl› ifller yapan dernek olma gelene€imizi sürdürece€iz.
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AAZZ‹‹ZZ  DDOO⁄⁄AANN;;

BBUURRSSAA  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹

•••• AAAArrrraaaammmmaaaa kkkkuuuurrrrttttaaaarrrrmmmmaaaa kkkkoooonnnnuuuullllaaaarrrr››››nnnnddddaaaakkkkiiii ddddeeeennnneeeeyyyyiiiimmmmlllleeeerrrriiiinnnniiiizzzz nnnneeeelllleeeerrrrddddiiiirrrr????

AAAAKKKKUUUUTTTT iiiilllleeee nnnneeee zzzzaaaammmmaaaannnn ttttaaaannnn››››flflflfltttt››››nnnn››››zzzz????

Soruya sondan bafll›yal›m. AKUT ile tan›flmam›z asl›nda

AKUT’un kurulmas›yla bafllad› desem yalan söylememifl olu-

rum. Çünkü AKUT kuruldu€undan bu güne kadar gerçekten ül-

ke insan›n›n talebine karfl›l›k vermeye çal›flan bir yap›. Böyle bir

yap›n›n, bu alanda hizmet etmeye çal›flan bir kiflinin görüfl aç›-

s›ndan kaçmas› zor. Nerede bir arama kurtarma organizasyonu

varsa güçleri dahilinde AKUT’un olaylara müdahil oldu€unu

gördüm. Bu ise benim bu yap›ya olan sempatimi körükledi.

17 A€ustos 1999 tarihinden sonra resmen hayat›m de€iflti.

Depremden sonra televizyonlara ilk görüntüler düflmüfltü. Bir

küçük k›z çaresiz enkaz› elleri ile, t›rnaklar› ile kazmaya çal›fl›-

yor ve anne, baba diye ba€›r›yordu. Bu görüntüleri izlerken göz-

yafl› seline bo€uldum. Kendimi tutam›yordum. Ama az sonra,

a€laman›n s›zlaman›n bir fayda getirmeyece€ini düflünerek, ta-

fl›n alt›na elimi koymam gerekti€ine inanarak arac›ma atlay›p

bölgeye gittim. Günlerce aç, suzuz, uykusuz elimden geldi€i ka-

dar›yla kurtarma çal›flmalar›na kat›ld›m. Art›k hayat kurtarma-

n›n insana inan›lmaz haz veren o duygusunu tatm›flt›m. Bu be-
nim için art›k bir ba€›ml›l›kt›.

Bursa’ya döndükten sonra orada tan›flt›€›m kiflilerle kontak-
lar kurduk ve AKUT’u örnek alarak kurulan AKED isimli bir

derne€e üye oldum. Bu dernekle 12 Kas›m Düzce depremine

müdahil olduk ve orada da birçok kurtarma çal›flmas›nda canlar
kurtard›k.

Bu çal›flman›n sonucunda Düzce’de bilfiil çal›flm›fl arkadafl-
larla birlikte Bursa merkezli 911Arama Kurtarma Derne€ini kur-

duk. Bu derne€in Bursa, Mudanya, Bilecik, Düzce, Band›rma flu-

belerini oluflturduk. Afyon ve Bingöl depremlerine kat›ld›k.

Deneyimli bir dalg›ç olmam nedeniyle Bursa ve çevre iller-
de oluflan sualt› olaylar›na müdahil olduk. Bu alanda ekip ken-

dini tan›tma flans› buldu. Yine ekipte oluflturdu€umuz da€c›l›k
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birimi ile birçok da€ kazas›na müdahale ettik.

‹flte bu çal›flmalar›n hemen birço€unda asl›nda iflin ruhunu

yakalam›fl kifliler olarak AKUT ile hep yan yana idik. Hepimiz

insan sevgisi ile doluyduk ve ülkemizi seviyorduk. Karfl›l›ks›z

yard›m etmekten zevk al›yorduk. Bu çat›n›n alt›nda birleflen in-

sanlar›n asl›nda özel insanlar oldu€unu bilmem söylemeye ge-

rek var m›?

Bir gün Sn. Nasuh Mahruki taraf›ndan taraf›ma Bursa Ekip

Lideri olmam teklif edilince; önce ekibim ile durum de€erlen-

dirmesi yapt›k. Bu de€erlendirme sonucunda, ülkemize daha iyi

hizmet etmek istiyorsak, bunun yolunun AKUT’tan geçece€ini

düflünerek AKUT’a kat›lma karar› ald›k. Bu karar›n zor ama ye-

rinde bir karar oldu€unu zaman geçtikçe daha iyi idrak edebili-

yorum. Çünkü deyim yerinde ise bir ç›nar a€ac›n›n dal›, buda€›

olmufltuk.

Bir y›l› aflk›n bir süredir AKUT çat›s› alt›nda ülkemize hiz-

met vermekteyiz. Sosyal sorumlulu€umuzun fark›nday›z.

AKUT’un uzun y›llar gönüllü bir flekilde arama kurtarma faali-

yetlerinde en etkin bir flekilde yerini almas› için elimizden gelen

katk›y› vermekten onur ve gurur duymaktay›z.

TTOOLLGGAA  GGÖÖZZÜÜMM;;  

MMAARRMMAARR‹‹SS  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹  

Nasuh Mahruki’nin Everest t›rman›fl›ndan sonra tan›flt›m

AKUT fikriyle. Da€larda kaza geçiren arkadafllar›m›za daha or-
ganize bir flekilde yard›mc› olabilmek amac›yla bir arama kur-
tarma derne€i kurmay› planlad›klar›n› söylüyordu. Çok heves-

lenmifltim, zaten üniversitede de da€c›l›k aktivitelerine bafllam›fl

oldu€umdan konu çok ilgimi çekmiflti.

1999 Marmara ve Düzce Depremleri…

Da€larda kaza geçiren arkadafllar›na yard›m etmek amac›yla
kurduklar› derne€i bu kadar k›sa bir süre içerisinde afetlerde de
faaliyet gösterecek, hayat kurtaracak seviyede bilgiye ve e€iti-

me sahip bir hale getirmifllerdi. Ben de oradayd›m, Marma-

ris’ten iki arkadafl›mla birlikte. Özellikle Gölcük Depremi’nde

❏  AKUT Gönüllülerinin Kaleminden Kendi Duygular› ❏ 623



bir enkazdan bir enkaza koflturuyordu AKUT ekipleri. Arama

kurtarma konusunda çok büyük bir aç›k vard› ve hiç kimse ne

yapaca€›n› bilmiyordu.

Ama Düzce’de durum farkl›yd›, bu büyük tehlikenin varl›€›

kabul edilmifl ve Marmara’da yaflananlardan sonra çoktan yap›l-

m›fl olmas› gerekenler fark›na var›lm›fl ve harekete geçilmiflti.

Yani AKUT 3 sene içerisinde da€larda kurtarma yapman›n yan›

s›ra Türkiye’nin özellikle de depreme karfl› ne kadar hassas bir

durumda oldu€unun fark›na varm›fl ve gerekli önlemleri alm›flt›

ve de gerçekten bu haz›rl›klardan sorumlu olmas› gerekenlerin

ise görevleri hat›rlat›lm›flt›, art›k onlar da oradayd›lar.

Düzce Depremi benim arama kurtarmaya bak›fl›m› olgunlafl-

t›ran bir süreçtir ve hatta hayata bak›fl›m› da de€ifltirmifltir. Bel-

ki de, kurtar›lmas›nda 200 kiflinin eme€inin geçti€i 3 kiflilik ai-

lenin en ufak çocuklar›n› enkazdan çekip ç›kartmak bana denk

gelmiflti. O an için ne hissetti€imi anlatamazd›m ama art›k anla-

tabilirim…

2000 y›l›nda AKUT Antalya Ekibi’ne ba€l› olarak Sakl›kent

Kanyonu’nda yapt›€›m›z (4 kifli) bir arama kurtarma faaliyetin-

den sonra 2001 y›l›nda AKUT Marmaris Ekibi’ni kurduk ve bu-

günlere geldik. 2007 y›l› itibariyle orman yang›nlar›ndan tutun

da, kanyondan insan kurtarmaya kadar 44 tane operasyona ç›k-
t›k ve flu anda Marmaris’te yaklafl›k 30 kiflilik kadromuzla çal›fl-
malar›m›za aral›ks›z devam ediyoruz.

Telefonumu kapatam›yorum, herkesin Marmaris d›fl›na ç›-

karken bildirmesi ve gerekli anahtarlar› teslim etmeleri gereki-

yor. Birileri telsizleri devaml› kontrol ediyor, birileri araçlar› de-
vaml› haz›r tutmaya çal›fl›yor. Malzemelerin bak›mlar› yap›lma-
l›, e€itimler düzenlenmeli… vb. San›r›m bu ifl, özellikle Marma-

ris’te, Pazar günleri deniz kenar›nda flezlongda oturup denize

girmeyi ve dinlenmeyi sevmeyip sabah›n üçünde uyand›r›ld›k-
tan sonra ertesi gün 50 derece s›cakta arazide çal›lar›n içerisin-
de arama yapmaktan hofllanan kifliler taraf›ndan yap›labilir. As-

l›nda biz hep buyduk; AKUT yolu açt›. Ertesi gün ifl varken ge-

ce 23.00’da arazi aramas› çal›flal›m diye tutturan adamlardan

baflka ne beklersin.
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Ma€arada 13 saat mahsur kald›ktan sonra kurtard›€›m›z iki

kifli vard›. Biz bafl›m›za gelen olaylardan hâlâ yafl›yor olabilirler

ihtimalini göz ard› etmemeyi çoktan ö€renmifltik. Herkesin öl-

müfl oldu€unu düflündü€ü bu insanlar›n yaflad›klar›n› d›flar›da

bekleyen insanlara bildirdi€imizde ç›kan sevinç ç›€l›klar›n›

duydum ya, sonuna kadar buraday›m art›k.

MMEETT‹‹NN  YYIILLMMAAZZ;;

OOLLYYMMPPOOSS  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹  

•••• TTTTuuuurrrriiiizzzzmmmm aaaaçççç››››ssss››››nnnnddddaaaannnn ççççooookkkk ggggöööözzzzddddeeee bbbbiiiirrrr bbbbööööllllggggeeeeddddeeee yyyyeeeerrrr aaaallll››››yyyyoooorrrrssssuuuunnnnuuuuzzzz....

TTTTuuuurrrriiiissssttttlllleeeerrrrlllleeee iiiillllggggiiiilllliiii kkkkaaaayyyybbbboooollllmmmmaaaa vvvveeee kkkkaaaazzzzaaaallllaaaarrrraaaa ddddaaaa mmmmüüüüddddaaaahhhhaaaalllleeee eeeeddddiiiiyyyyoooorrrr

mmmmuuuussssuuuunnnnuuuuzzzz????

Ben uzun y›llar haberleflme teknolojisi ile ilgili çal›flt›m. Bir

flirket kurup iyi bir kariyer yapt›ysam da hafta sonlar› kaçamak-

lar› ile yetinemedim ve ‹stanbul’dan Antalya’ya gelerek yerlefl-

tim. Burada önceleri TODOSK - Toroslar do€a sporlar› kulübü

ile tan›flt›m sonralar› AKUT Antalya Ekip lideri Y›lmaz Sev-

gül’le tan›fl›p hafta sonu da€c›l›k etkinliklerimi daha teknik bir

platforma al›p Da€c›l›k Federasyonu e€itimlerine bafllad›m. fiu

anda Türkiye Da€c›l›k Federasyonu e€itmeni ve da€ rehberi ola-

rak özellikle k›fl aylar›nda resmi etkinliklere de gidip katk›da bu-
lunmaya çal›fl›yorum. Ayn› zamanda Türkiye Sualt› Sporlar› Fe-
derasyonu rehberli€i ve e€itim konular›nda profesyonel olarak

çal›fl›yorum. Emergency First Responder e€itmenli€i alarak Av-

rupa Birli€i ülkelerince kabul görmüfl bir kurs yönetiyor ve
elimden geldi€ince do€a sporlar› etkinliklerimizde kat›l›mc›lar›
bilgilendirmeye çal›fl›yorum.

Yeterli zamana sahip olamayan kat›l›mc›lar› do€ru yerlere

yönlendirmeye gayret ederken do€a sporlar› ve kurtarma d›fl›n-

da insanlara etik de€erler afl›lamaya çal›fl›yoruz. Temelde do€a-
da olma sebeplerine araç olan silah z›pk›n gibi tehlikeli oyun-
caklar›n yerini foto€raf makinesi ile resim avc›l›€›na çekiyoruz.

Kadir abimizin (Kadir KAYA) katk›lar› ile küçük bir kaya duva-

r› ile bafllayarak bir do€a sporlar› merkezi haline getirdi€imiz
Olympos mevkiinde bulunan Kadir’in A€aç Evleri içinde önce-
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likle Akdeniz Üniversitesi’nden olmak üzere birçok genç, dina-

mik ve her fleyden önemlisi e€itmen statüsünde arkadafl›mla ça-

l›fl›yoruz.

Bulundu€umuz bölgenin ormanl›k ve sarp kayal›klarla çevri-

li olmas› ve turizm ile içiçe olmas› rehbersiz gezilerde kaybol-

malara veya mahsur kalmalara yol açmakta. ‹flte bu ba€lamda

AKUT bölge temsilcili€ini yürütüyoruz. Her fleyden önemlisi

tehlikeli olarak görülen bu spor dallar›n›n iyi bir e€itimden son-

ra insan yaflam›n› nas›l olumlu yönlendirdi€ini y›llar ilerledikçe

görüyor ve ucundan bir keflfedip sonra e€itmenli€e kadar ilerle-

yen yerli ve yabanc› birçok kifliye köprü olmaktan tarifsiz bir

mutluluk duyuyorum. ‹nsanlar›n do€a ile uyumlu yaflayabile-

ceklerini ve engelleri zevke dönüfltürürken edindikleri bilgilerin

flehir yaflant›s›nda da kullan›labilece€ini görmelerini sa€lamak-

tan ayr›ca mutlu oluyorum. Bu mutluluklar zemini kurabilme-

miz için bize sonsuz destek veren mütevaz› a€abeyimiz Kadir

Kaya’ya ve Olympos’un bir spor t›rman›fl cenneti olmas›nda in-

sanüstü gayretlerinden dolay› Öztürk Kay›kç›’ya buradan teflek-

kürlerimi iletiyorum. Do€ada her zaman ama trafikte daha dik-

katli olman›z dileklerimle...

AAHHMMEETT  AATTEEfifi;;  

BB‹‹NNGGÖÖLL  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹

AKUT’la 10 Kas›m 2002 tarihinde tan›flt›m. Yaflamda as›l

olan insan olmakt›r felsefesinden yola ç›karak yaklafl›k dört y›l-
dan bu yana AKUT Bingöl biriminde Baflkan Yard›mc›l›€› göre-
vini üstlendim. Sevgili ve rahmetli ekip baflkan›m›z Veysel AK-

SOY’u kaybettikten sonra AKUT Bingöl Ekip baflkanl›€›na ge-

tirildim. AKUT’u ve AKUT misyonunu rahmetle and›€›m›z
ekip baflkan›m›z Veysel AKSOY’dan ö€rendik. Ve bundan yola
ç›karak AKUT’lu olma sorumlulu€u do€rultusunda insan yafla-

m›n›n kutsall›€›n› göz önünde bulundurarak, yaflad›€›m›z bölge-

nin do€al zorluklar›n› içimizdeki insan sevgisi ve tüm samimi-
yetimizle yok etmeyi baflard›k.

Bu arzu ve flevkle kar demeden, k›fl demeden tüm do€al zor-
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luklara ra€men vatandafllar›m›z›n yard›m›na koflmay› kendimize

bir ilke edindik…

‹limizde tek Sivil Arama ve Kurtarma Ekibi olarak çal›flma

alan›m›z› sadece deprem arama ve kurtarma olarak s›n›rland›r-

may›p çal›flma alan›m›z› özgür b›rak›p yard›ma ihtiyac› olan

tüm vatandafllar›m›za yard›m elimizi uzatt›k.

‹limizde çetin ve zorlu geçen k›fl mevsimine inat ekibimiz

emrinde bulunan kar motorumuz ve Land’›m›zla da€ köylerinde

ma€dur olan vatandafllar›m›z›n yard›m›na kofltuk ve koflmaya da

devam ediyoruz. 40 kiflilik arama kurtarma ekibimizle sadece

Bingöl’ün de€il Do€u Anadolu Bölgesindeki bize ihtiyaç duyul-

du€u anda olay yerine intikal edebilecek kadar profesyonellefltik.

Geçen befl y›ll›k süreç içerisinde.

AKUT Bingöl Ekibi baflkan› olduktan sonra AKUT misyo-

nunu göz önünde bulundurarak ve bana yüklenen sorumlulu€un

bilinciyle hâlâ AKUT çat›s› alt›nday›m. Bu zorlu flehir olan Bin-

göl’de tek sivil Arama Kurtarma Ekibi olarak tabiî ki zorlukla-

r›m›z var ama bu zorlu€u ben ve ekip arkadafllar›m inand›€›m›z

AKUT misyonuyla baflard›k ve flu an sadece yenmeye çal›flt›€›-

m›z yaflad›€›m›z co€rafyan›n çetin k›fl flartlar›n› en asgariye in-

direbilmek ve bu ba€lamda da görevimizi lay›k›yla bitirebil-

mektir.

Bu bölgenin zor flartlar›nda bize inanan bize güvenen ve en-
semizde sürekli hissetti€imiz o s›cak nefeslerinden ötürü baflta
Yönetim Kurulu Baflkan› Say›nAli Nasuh MAHRUK‹ ve Yöne-

tim Kuruluna Bingöl halk› ad›na teflekkür ediyorum. AKUT’lu

olman›n vermifl oldu€u sorumlulukla üstümüze düfleni fazlas›y-
la yapabilece€imize inanc›n›z›n tam olmas›n› içtenli€imiz ve sa-
mimiyetimizle bildirmek isterim.

•••• NNNNeeeeddddeeeennnn AAAAKKKKUUUUTTTT iiiiççççiiiinnnnddddeeee oooollllmmmmaaaayyyy›››› iiiisssstttteeeeddddiiiinnnniiiizzzz vvvveeee bbbbuuuunnnnaaaa nnnnaaaassss››››llll kkkkaaaarrrraaaarrrr

vvvveeeerrrrddddiiiinnnniiiizzzz????

Neden AKUT? Sorumluluk duygusu oldu€u için AKUT.

Karfl›l›ks›z yard›m oldu€u için AKUT.

Yaflam›n kutsall›€›na olan inanç için AKUT.

Anadolulu olman›n getirdi€i içsel de€erler için AKUT.
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Vatan ve millet sevgisi oldu€u için AKUT.

Bu nedenleri ço€altmak mümkün asl›nda ama AKUT’lu ol-

mak ayr›cal›k oldu€u için AKUT...

AKUT’la tan›flmadan önce medyadan takip ediyordum ve

yapt›klar›n› görünce ve di€er sivil toplum kurulufllar› gibi bir

yaftalama içinde olmad›€›n› görünce AKUT ferdi olmaya karar

verdim ve bu mutluluk ve gururla AKUT dedim.

•••• BBBBööööllllggggeeeennnniiiizzzzddddeeee ggggeeeerrrrççççeeeekkkklllleeeeflflflflttttiiiirrrrmmmmeeeeyyyyiiii ppppllllaaaannnnllllaaaadddd››››€€€€››››nnnn››››zzzz hhhheeeeddddeeeefffflllleeeerrrriiiinnnniiiizzzz nnnneeee----

lllleeeerrrrddddiiiirrrr....

Bölgede gerçeklefltirmeyi düflündü€üm asl›nda üç befl ka-

lemle buraya s›€maz diye düflünüyor ve k›saca ifade etmek et-

mek istiyorum. Öncelikle AKUT misyonuyla birlikte bize yük-

lenen vatan, millet sevgisini bölgenin %60’› genç olan topluma

adapte etmek bu adaptasyondan sonra sorumlu, ilkeli, vatan ve

millet de€erlerini benimsetip iç ve d›fl mihraklara karfl› duyarl›

bireyler yetifltirmek. Bu ba€lamda flahs›m olarak tüm çabay›

gösteriyor ve buna da baflarabilece€ime inan›yorum...

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT bbbbiiiirrrriiiimmmmiiii ggggöööönnnnüüüüllllllllüüüüssssüüüü oooollllaaaarrrraaaakkkk bbbbööööllllggggeeee hhhhaaaallllkkkk››››nnnnddddaaaannnn aaaalllldddd››››€€€€››››nnnn››››zzzz

tttteeeeppppkkkkiiiilllleeeerrrriiii nnnneeeelllleeeerrrr oooolllldddduuuu????

Bölge halk›n›n bize tepkileri her zaman için olumlu ve s›cak

oldu ve olmamada devam ediyor. Düflünsenize bir da€ köyüne
hasta operasyonuna gidiyorsunuz ve orda hasta yak›nlar› hasta-
y›uUnutup sizinle ilgileniyorlar. Üstümüzdeki AKUT k›yafetle-

rinden tutun insan› iliflkilerimize kadar gözlemliyorlar ve bize

bak›fl aç›lar›n› anlatmak inan›n mümkün de€il, ki bunu bir flekil-
de sizler de yaflam›fl olmal›s›n›z. Örnek vermek gerekirse
26.08.2007 tarihinde Karl›ova ilçesinde olan depreme gitti€i-

mizde gece saat 2.30 gibi olay yerine vard›k oradaki vatandaflla-

r›n s›cak çay ikram etmeleri ve ›srarla üst üste çay içmemizi
beklemeleri tabii ki bizim sorumluluk duygumuzu fazlas›yla art-
t›r›yor. AKUT’çular geldi demeleri bile bizim için onur, fleref ve

büyük bir mutluluktur.

Önümüz k›fl ve yolumuz uzun bu uzun yolda hep birlikte yü-

rümek dile€iyle.
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BB‹‹LLAALL  AARRSSLLAANN;;

BB‹‹NNGGÖÖLL  EEKK‹‹BB‹‹  TTIIPP  BB‹‹RR‹‹MM‹‹  EESSKK‹‹  SSOORRUUMMLLUUSSUU

enüz 9-10 yafllar›nday›m, 1984-1985 y›llar›. Babam d›fl ülke-

de çal›fl›yordu. Giderken beni evin reisi tayin etmiflti. Kardeflle-

rim hatta anneme ben bakacakt›m öyle ya evin büyük erke€i

bendim.

Korkunç bir k›fl mevsimi yafl›yorduk, inan›lmaz bir kar vard›

ki; tek katl› köy evimizde her sabah ilk iflimiz pencereleri kapa-

tan kar› temizlemekti. Böyle bir günde annem çok hastalanm›fl-

t›. Kan kaybediyordu, köylüler topland›lar bafl›na ne yapmalar›

gerekti€ini tart›fl›yorlard›. Yol yok iki, iki buçuk metre karda her

taraf bembeyaz iz dahi yok. ‹mkans›z› denemek zorundayd›lar

ve iki kalas› yan yana getirerek battaniye döflek sar›p sarmalad›-

lar omuzlara al›n›p yola koyuldular. Bir aksilik olmasa iki gün

sonra hastaneye ulaflt›rabileceklerdi. Ben çaresizdim ac›lar için-

de annem; ama ben hiçbir fley yapam›yordum gidenlerin ard›n-

dan a€lamaktan baflka. Bu€ulanm›fl pencereme annem yazd›€›-

m› hat›rl›yorum flimdi.

Uzun süre ‹zmir ve Antalya’da hastanelerde çal›flt›ktan son-

ra 2001’de Bingöl’e tayin oldum. 2002’de tesadüfen bir ö€ret-
men arkadafl›mla karfl›laflt›m ve bana AKUT diye bir derne€in

kurulaca€›n› benim de gelip baflkanla tan›flmam› istedi. AKUT’u

duymufltum ama nedir ö€renmek için toplant›lar›na gittim. Bafl-
kanla tan›flt›m, sevgili Veyselim’le. Onunla ilk merhabalafl›rken
bile inan›lmaz bir güven duygusuna kap›ld›m. Heybetli duruflu-

nun yan›nda yumuflak bir ses tonuyla kendinden emin bir eday-

la konufluyordu. Konu insan sevgisi, çaresiz olana, darda kalana
karfl›l›ks›z ve bilinçli yard›m etmek. Yahu!; d›flar›da insanlar ç›-
kar› için gözünü k›rpmadan insan can›na k›y›yorlar bu adam ne

anlat›yor böyle… ‹lgimi çekti bu adam› dinlemeliydim ve bu or-

ganizasyonda varolmal›yd›m. ‹flin özü; insan sevgisini ilikleri-
me kadar hissetmekti. Sonra teknik bilgiler… e€itimler… vs.

Ve ilk operasyonuma gidecektim.

Bingöl’e 35-40 km uzakl›kta Kanyon Köyü, 48 yafl›nda ba-

yan kronik TBC hastas›. Rota engebeli, her türlü risk mevcut.
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Do€a flartlar›, insan (terör) riski, vs. ‹flin sonucunu düflünüp he-

yecanlan›yordum. Bu yüzden risklerle ilgilenmiyordum. Gerek-

li donan›mlar› haz›rlay›p yola koyulduk. Yaklafl›k 3 saat sonra

köye vard›k. Bundan 4 y›l önce hastan›n efli yine bir k›fl mevsi-

minde flehirden köye dönerken bir vadide tipiye kap›lm›fl ve bo-

€ularak ölmüfl. Kap›da hastan›n 19-20 yafllar›nda tek erkek ço-

cu€u bizi karfl›lad›. Bu genç evin reisiydi, çaresizdi. Yatakta ac›-

lar çeken annesiydi; ama o hiç bir fley yapam›yordu. 20 y›l ön-

ceki çaresizli€imi hat›rlad›m. Bo€az›m dü€ümlendi. Koca 20 y›l

geçmifl ayn› çaresizlikler yaflan›yor...

Gerekli müdaheleler yap›larak hasta haz›rlan›p k›za€a al›nd›,

yola koyulduk. 3 saatlik yol boyunca tüm hayat›m film fleridi gi-

bi gözümün önünden geçti. B›rak insanlara faydal› olmay› ken-

dime bile faydam olmad›€›n› anlad›m. AKUT’u tan›d›ktan son-

ra insan sevmeyi ö€rendim. Adam gibi adaml›€› da Gözüm’den

Veyselim’den ö€rendim.

NNEEDD‹‹MM  UURRCCAANN;;

NN‹‹⁄⁄DDEE  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹  

•••• NNNNiiii€€€€ddddeeee AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’uuuunnnn eeeennnn yyyyeeeennnniiii eeeekkkkiiiibbbbiiii.... NNNNeeeeddddeeeennnn NNNNiiii€€€€ddddeeee???? SSSSiiiizzzz nnnneeee ttttüüüürrrr

ffffaaaaaaaalllliiiiyyyyeeeettttlllleeeerrrr yyyyaaaappppmmmmaaaayyyy›››› hhhheeeeddddeeeefffflllliiiiyyyyoooorrrrssssuuuunnnnuuuuzzzz????

Y›llar önce, bir avuç diyebilece€imiz da€c›, bilgi ve tecrübe-
lerinin ›fl›€›nda dünya ülkelerinin birço€unda h›zla geliflmekte

olan do€a sporlar›n›n bir gün ülkemizi de etkisi alt›na alaca€›n›

görebildiler. O dönemlerde az say›da insan da€larda t›rman›yor-
du. Günümüzün a€›r ifl ortam›, çevre flartlar›n›n olumsuzlu€u in-
sanlar› bofl zamanlar›nda do€al ortamlarda bulunmaya ve sa€l›k-

l› bir yaflam kalitesi bulmaya zorlamakta. Da€lar›n sa€l›kl› orta-

m› ve do€ada bulunma ihtiyac› gün geçtikçe bu say›y› art›rmak-
ta. Buna paralel olarak da€larda meydana gelebilecek kazalar›n
da art›fl göstermesi kaç›n›lmaz bir sorun olarak karfl›m›za ç›k›-

yor elbette...

Ni€de bölgesi co€rafi konumu gere€i teknik t›rman›fllara, gü-

nübirlik ve kampl› olarak yap›lan do€a yürüyüfllerine, kufl göz-

lemcili€ine çevresinde bulunan Alada€lar, Bolkar Da€lar›, Erci-
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yes ve Hasanda€› gibi da€lara çok yak›n olmas› nedeni ile ev sa-

hipli€i yapmakta. Tabi ki da€larda bulunan yerli ve yabanc› in-

sanlar›n say›s›n›n artmas› sonucu meydana gelen da€ kazalar›n-

daki art›fl Ni€de Bölgesini yak›ndan ilgilendiriyor. Dolay›s› ile

ülkemizde ve dünyan›n herhangi bir yerinde zor durumda kalan

insanlara bir flekilde yard›mc› olmaya çal›flan gönüllü yüreklere

sahip AKUT, bir elini de Ni€de Bölgesine uzatarak, tam deste-

€ini ulaflt›rd›. Da€ arama kurtarma faaliyetleri da€lar›n zor ko-

flullar›nda, bazen 3000 m. yükseklikte, bazen -30 derece so€uk-

ta gerçeklefltirilen ve k›sa sürede tamamlanmas› oldukça zor

olan faaliyetler. Kimi zaman bir kaya t›rman›c›s›na, kimi zaman

da uzak ülkelerden gelen bir kufl gözlemcisine yard›m gerek-

mekte. ‹çerisinde bar›nd›rd›€› karmafl›kl›k ve zor koflullar gere-

€i, olaylara müdahale edebilecek ekibin yap›s› mutlaka üst dü-

zeyde olmal›.

‹flte AKUT Ni€de Ekibi 8. ekip olarak bu bilgi ve tecrübenin

art›k bölgede bulundu€una inanan Yönetim Kurulu’nun karar›y-

la kuruldu. Bizler ülkemizi seven, ülkemizde ve dünyan›n her-

hangi bir yerinde yaflayan insanlara ihtiyaç duyduklar›nda, eli-

mizi flartlar›m›z ne olursa olsun uzatmaktan çekinmeyen Musta-

fa Kemal ATATÜRK’ün evlatlar›y›z. AKUT’un bir kolu Ni€-

de’de herhangi bir nedenle ihtiyac› olan insanlar› kucaklamaya

haz›r art›k. Amac›m›z amatör bir zihniyet ve dünyadaki en güç-
lü fley olan gönüllü yüreklerimizle ay›r›m gözetmeksizin insan-
lar›n dertlerine ortak olmak ve yard›m edebilmek.

NNUURREETTTT‹‹NN  ÖÖZZCCAANN;;

KKAAYYSSEERR‹‹  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹

Benim gözümde AKUT; Bu ülkenin ne anlama geldi€ini,

Ulus olma bilincini ve karfl›l›ks›z yard›mseverli€i asla unutma-
mak, Atatürk ilkeleri ›fl›€›nda, yaz, k›fl, ya€mur, çamur demeden
üzerimize düfleni yapmakt›r.

AKUT’un Kayseri’de bir ekip kurmas› fikri 2006 yaz›nda,

Ni€de Çukurba€, Kürflat Avc› Da€ evi’nin aç›l›fl› s›ras›nda gün-

deme geldi. Erciyes gibi bir da€a ve h›zla büyüyen bir nüfusa sa-
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hip Kayseri, gerek Ni€de Alada€lar’a yak›nl›€› ve gerekse göç

hareketleri nedeniyle “Anadolu’nunAlmanyas›” unvan›yla, sivil

toplum kurulufllar›na ve özellikle de AKUT’a çoktan haz›r hal-

deydi.

Bununla birlikte, AKUT gönüllüsü ve ekip üyesi olma gerçe-

€i karfl›ma dikildi€inde, iliklerimizdeki “t›rman›c›” kimli€i ilk

refleksi vermiflti. “Kayseri’de bir AKUT ekibi oluflturmak” ger-

çekten harika bir fikirdi ama söz konusu olan bu iflin içinde ve

sorumlulu€unun alt›nda olmak olunca, motor düflünce söze dö-

külüverdi; “Sadece da€ arama kurtarma yapsak?”

Bu belki de iflin kolay yan›yd› amaAKUT’u konuflmaya bafl-

lay›nca, resim gittikçe büyüdü, alg›lar›m keskinleflti. Uzun za-

mand›r hem da€ kazalar›na müdahale de bulunmufl hem de dep-

rem bölgelerinde çal›flm›flt›m. Ama o zamanlar hep yard›msever

da€c› hüviyetindeydim. Oysa flimdi çok daha iyi anl›yordum ki

içine girmek üzere oldu€um organizasyon, on bir y›l önce kurul-

du€undaki o “yard›msever da€c›” kimli€inden s›yr›l›p, bu ülke

ve onun yüce gönüllü insan› için koflulsuz flekilde her ortam ve

ihtiyaç duyulan her yerde çal›flan, kurumsal kimli€ini oturtmufl

dev bir kurulufltu.

O halde yap›lmas› gereken de, bu büyük kurumun iç dinami-

€inin bir parças› olmak, ülke ve insan›m›z için elimizden geleni
arkam›za koymamak ad›na var gücümüzle çal›flmakt›. Zira
AKUT, gönüllülerinin kalplerinden gelen güç ve de€erli insan›-

m›z›n sevgisiyle bugünlere gelmifl, do€ada ve flehirde sadece

arama kurtarma yapmay›p, toplumda ulus olma, beraber olma ve
s›rt s›rta verebilme bilincini destekleyip yüceltebilmek için ça-
l›flm›flt›.

•••• BBBBööööllllggggeeeennnniiiizzzzddddeeee ggggeeeerrrrççççeeeekkkklllleeeeflflflflttttiiiirrrrmmmmeeeeyyyyiiii ppppllllaaaannnnllllaaaadddd››››€€€€››››nnnn››››zzzz hhhheeeeddddeeeefffflllleeeerrrriiiinnnniiiizzzz nnnneeee----

lllleeeerrrrddddiiiirrrr....

Kayseri’de öncelikli amac›m›z, da€ ve flehir kurtarma ope-

rasyonlar› için, konular›nda uzmanlaflm›fl, etkili ekipler olufltur-
makt›r. Buna ek olarak, Kayseri Ekibi’nin genel ve en ortak
amac›, tafl›d›€›m›z sosyal sorumluluk çerçevesinde, her türlü ka-

za ve afet durumu ve öncesi için, halk›m›za fark›ndal›k ve do€-

ru davran›fl anlay›fl› kazand›rabilmek ad›na elimizden gelen her
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fleyi yapabilmektir.

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT EEEEkkkkiiiibbbbiiii ggggöööönnnnüüüüllllllllüüüülllleeeerrrriiii oooollllaaaarrrraaaakkkk bbbbööööllllggggeeee hhhhaaaallllkkkk››››nnnnddddaaaannnn nnnnaaaassss››››llll tttteeeepppp----

kkkkiiiilllleeeerrrr aaaalllldddd››››nnnn››››zzzz????

AKUT Kayseri Ekibi aç›l›fl› öncesinde, s›ras›nda ve sonra-

s›nda, yüz yüze geldi€imiz herkes, AKUT’un bir ekibine Kayse-

ri’de “sahip” olman›n ne denli önemli ve gurur verici oldu€u dü-

flüncesini bizimle paylaflt›. Yapt›klar› itibariyle, ülkenin önemli

yap›tafllar›ndan biri haline gelmifl olanAKUT’un, Kayseri’de de

bu flekilde ba€›rlara bas›lmas› ekip olarak bizlerin de gö€sünü

kabartt›, mutlu etti.

Merkez binam›z›n Talas Belediyesi’nden temini ard›ndan,

kadirbilir vatandafllar›m›z›n, inflaat ve tefriflat yönündeki destek-

leri, bizimle organik bir ba€› olmad›€› halde, at›k su borusunun

yenilenip tak›lmas›, bayrak dire€imizin dikilmesi ve benzeri ko-

nularda kazma kürek çal›flmaktan çekinmeyen beyefendilerin bu

davran›fllar›, AKUT’un Kayseri’de nas›l sahiplenildi€ine dair

son derece güzel örneklerdi.

DDrr..  CCEENNGG‹‹ZZ  CC‹‹NNDDEEMM‹‹RR;;

GG‹‹RREESSUUNN  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹  

Yaflamak güzel! Ne kadar s›k›nt›m›z, kederimiz, ac›lar›m›z
olsa da. Nefes alabilmek, do€an bir güne merhaba diyebilmek.

Umut etmek, yar›nlara dair hayal kurabilmek ve bunlar›n hepsi-

ne flükredebilmek. En güzeli de bir hayat kurtarmak, kurtard›€›-
m›z insana bir flans daha verebilmek güzel!!!

Üniversite için tercih formunu doldurdu€umda hiç düflünme-
den bütün tercihlerimi T›p Fakültesinden yana kullanm›flt›m.

Amac›m en kutsal meslek olarak gördü€üm, insanlara en çok

yard›mc› olabilece€imi düflündü€üm için idealist bir doktor ol-
makt›. Çok flükür ki bu amac›ma ulaflt›m. Ama yaflad›kça gör-
düm ki bu yeterli olmuyormufl. Bu vatana, bu millete daha çok

hizmet etmek, bu cennet ülkemizi kalk›nd›rmak ve insanlar›m›-

za daha faydal› olmak için daha büyük hedefler, daha fazla ça-
l›flmak gerekiyormufl.

17 A€ustos Depremi’nden sonra bütün Türkiye bir gerçe€in
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fark›na vard›. Felaketler sadece uzaklarda de€il, tam yan› bafl›-

m›zda, hatta oturdu€umuz binalarda da, yüre€imizde de oluyor-

mufl. Ama biri var ki hatta birileri var ki bu durumun çok önce-

leri fark›na varm›fl ve haz›rl›kl›ym›fl. Nasuh MAHRUK‹ ve ar-

kadafllar› her fleyin önceden fark›na varm›fl ve tedbirini alm›fl ve

yüzlerce insana umut, yüzlercesine de hayat olmufl. Ellerinize

sa€l›k!!!

Ben AKUT’u tan›yordum, ama AKUT beni yaklafl›k bir y›l

önce tan›d›. ‹yiki de tan›flt›k!!! Bu millete biraz daha hizmet et-

mek için bir f›rsat›m daha oldu. Onlar bizi sevdi, biz onlar› za-

ten seviyorduk. Böylece, elim bir da€ kazas›nda yitirdi€imiz Gi-

resun halk›n›n çok sevidi€i Dr. Ali Hakan GÜVENÇ’in an›s›na

AKUT Giresun Ekibini kurduk ve biz bu yüce organizasyon ai-

lesinin bir ferdi olduk.

AKUT bir aile, AKUT bir sevgi, AKUT bir umut, AKUT bir

milletin yüce de€erlerinin bir yans›mas› ve yeflermesidir. Allah

bu millete bir daha büyük felaket yaflatmas›n ama olursa da

AKUT ailesi sayesinde daha güvenli, daha huzurlu ve daha

umutluyum...

RRAAGGIIPP  PP‹‹RRSSEELL‹‹MMOO⁄⁄LLUU;;

TTRRAABBZZOONN  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹

•••• NNNNeeeeddddeeeennnn AAAAKKKKUUUUTTTT TTTTrrrraaaabbbbzzzzoooonnnn????

Asl›na bakarsan›z 1995 y›l›nda bafllad› bizim maceram›z.

Trabzon Do€a Sporlar› ‹htisas Kulübü k›saca TRADOST ola-

rak. Her zaman k›saltmam›zdaki dost kelimesinin anlam›n› öne
ç›karmaya çal›flt›k. Do€a dostu olduk, insan dostu olduk. ‹nsan-
lar› aram›za katt›k ve da€lar›, yaylalar› gezdirdik. Do€u Karade-

niz’de gezmedik yayla, t›rmanmad›k tepe b›rakmad›k desek ye-

ridir. Zamanla bu u€rafl›m›z› biraz daha profesyonellefltirelim is-
tedik. Yüksek irtifa t›rman›fllar› düzenledik. Kulübümüz üyeleri
Türkiye’nin say›l› da€lar›na baflar›l› t›rman›fllar gerçeklefltirdi.

Art›k da€c› yetifltirir bir kulüp haline geldik. Federasyon e€itim-

leri v.s. gibi e€itimlerle bilgilerimizi gelifltirdik pekifltirdik.

Ta ki bir gün AKUT ile tan›flana kadar. ‹lk olarak Gölcük
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Depremi’nde duydu€umuzAKUT’a var olan sempatimiz, sevgi-

li Nasuh’un bizleri k›rmayarak kat›ld›€› çeflitli kulüp etkinlikle-

rimizle daha da artmaya bafllad›. Bir gün bize AKUT’un büyü-

me ve yurt sath›na yay›lma fikrinden bahsetti€inde, asl›nda üye

profilimiz dolay›s›yla çok iyi bir altyap›m›z›n olmas› ve bölgeyi

iyi tan›yan, süratle müdahale edecek yeteneklere sahip kadro-

muzun salt sportif amaçla yapt›klar› etkinliklere böylesi insani

bir amac› da eklemek bizleri fazlas›yla heyecanland›rm›flt›.

Bafllarda bizlere ürkütücü gelip, alt›ndan kalkamay›z düflün-

cesi olufltuysa da kafam›zda, biraz düflününce böyle bir organi-

zasyonun bizim bölgemizde de elzem oldu€una karar verdik.

Tam bu ikilem içerisinde oldu€umuz günlerde Memo’nun yap-

t›€› SARTECH E€itimi (Arama Kurtarma Teknisyeni) ça€r›s›y-

la art›k tereddüte yer olmad›€›n› ve bofla geçirece€imiz her gü-

nün Karadeniz’de malesef can kay›plar›yla sonuçlanan birçok

felakete müdahale edememek oldu€unu düflünerek ifle girifltik.

Kulübümüzden 6 kiflilik bir ekibi Marmaris’te düzenlenen

SARTECH 3 e€itimine yollad›k. Müteakip zamanda Trab-

zon’da, Kocaeli Biriminden arkadafllardan TAMT e€itimi ald›k

ve e€itimlere h›zla devam etmekteyiz…

Özellikle yaylalarda kaybolma, yo€un ya€›fllar sonras›nda

sel ve heyelan vakalar›n›n çok oldu€u bölgemizde bugüne kadar
eksikli€i hissedilen arama ve kurtarma konusunda, rüfltünü ge-
rek Türkiye’de gerekse dünyada ispatlam›fl olanAKUT çat›s› al-

t›nda bu faaliyetleri yürütmek bizim için ayr› bir onur olacak.

Bugüne kadar AKUT’un sergiledi€i tav›r ve davran›fllar, bi-

zim y›llar önce do€a ve insan dostu olmak için ç›kt›€›m›z yolla
kesiflti€i içindir ki; AKUT TRABZON dedik.

GGÜÜÇÇLLÜÜ  UUZZUUNNAALL‹‹OO⁄⁄LLUU;;

RR‹‹ZZEE  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹

AKUT Rize Ekibi 05.07.2007 tarihinde, 13. birim olarak Ri-
ze’nin F›nd›kl› ‹lçesinde kuruldu. Bölgede oluflmas› muhtemel

sel, heyelan gibi do€al afetler ile yöremizde son y›llarda artan

do€a sporlar› faaliyetlerinde meydana gelebilecek kazalara mü-
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dahale etmek, ayn› zamanda bölgemizdeki halk›n birço€u yay-

lac›l›k ile u€raflmakta olup, bu zamanlarda meydana gelebilecek

olumsuz durumlarda yard›mlar›na koflarak gerekli sa€l›k kuru-

lufllar›na ulaflt›rmak ve yerinde müdahale etmek amac› ile faali-

yetine bafllam›flt›r.

Ekibin bina ihtiyac› F›nd›kl› Kaymakam› Erkan KILIÇ ve

Rize Valisi Kas›m ESEN’in deste€i ile ‹l Özel ‹dare binas›n›n

kullan›lmayan k›sm›n›n tahsisi ile çözülmüfltür. AKUT Rize

Ekibi faaliyetine 20 kiflilik ekip ile bafllam›flt›r. Ekip elemanlar›

çeflitli meslek dallar›nda üniversite e€itimi alm›fl olup ayn› za-

man da ekibin birço€u da€c›l›k kökenli ve yöreyi çok iyi bilen

kiflilerden oluflmaktad›r.

Ekibin kurulmas›ndan k›sa bir süre geçmesine ra€men bir

trafik kazas› ve yaylada meydana gelen yaralanma olay› olmak

üzere iki operasyon gerçeklefltirmifltir. Ekip bir yandan e€itimle-

rine h›zla devam ederken bir yandan da yörede meydana gelen

olaylara müdahale etmek üzere faaliyetlere devam etmektedir.

•••• NNNNeeeeddddeeeennnn AAAAKKKKUUUUTTTT iiiiççççiiiinnnnddddeeee oooollllmmmmaaaayyyy›››› iiiisssstttteeeeddddiiiinnnniiiizzzz vvvveeee bbbbuuuunnnnaaaa nnnnaaaassss››››llll kkkkaaaarrrraaaarrrr

vvvveeeerrrrddddiiiinnnniiiizzzz????

Karadenizin do€u ucunda Rize’de do€up büyüyen e€itimini

bölge d›fl›nda tamamlay›p ifl hayat›n› yine bölgede sürdüren bir
grup olufltu. Bu grup bofl zamanlar›nda bir araya gelmeye, bir-

likte bir fleyler yapmaya (do€a sporlar›, çevre temizli€i vb.) bafl-

lad›. Bir süre sonra bölgeye, ülkeye ve tüm dünyaya sistemli, bi-
limsel ve sivil flekilde katk›da bulunma ihtiyac› hissedildi. Bu
ihtiyac› karfl›layacak en do€ru yerin AKUT oldu€u kan›s› uyan-

maya bafllad›. Çünkü gönüllülerden oluflan ve karfl›l›ks›z yard›-

m› ilke edinen bir yap›s›n›n oldu€unu, faaliyet gösteren di€er bi-
rimlerdeki baz› arkadafllardan ö€renmifltim. Bir de 17 A€ustos
Depremi’ndeki baflar›lar›, tüm kamuoyu gibi bende de ilgi uyan-

d›rm›flt›. Bütün bunlar›n etkisi ve de€iflik birimlerindeki insan-

larla olan iliflkilerim de birleflince AKUT adresine yönelmek ka-
ç›n›lmaz oldu.

•••• BBBBööööllllggggeeeennnniiiizzzzddddeeee ggggeeeerrrrççççeeeekkkklllleeeeflflflflttttiiiirrrrmmmmeeeeyyyyiiii ppppllllaaaannnnllllaaaadddd››››€€€€››››nnnn››››zzzz hhhheeeeddddeeeefffflllleeeerrrriiiinnnniiiizzzz nnnneeee----

lllleeeerrrrddddiiiirrrr????

AKUT Rize Ekibi’nin hedefi, AKUT’un kazand›€› sayg›nl›-
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€› ve ilkeleri koruyarak, meydana gelebilecek do€a olaylar›nda,

kazalarda, yang›nlarda, kaybolma vb. olaylarla ihtiyaç duyulan

her alanda, her zaman yüksek bilgi birikimiyle ve ça€›n gerek-

tirdi€i bilimsel bütün ifllevleri ile olay yerinde bulunup gerekli

müdahaleyi yapmak. Bununla beraber bölgedeki herkes taraf›n-

dan AKUT burada var, bizim ihtiyac›m›z oldu€unda her zaman

yan›m›zda olacak, güvenilir ve iflin uzman› bir ekiptir olgusunu

yerlefltirip, süreklili€ini sa€lamakt›r.

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT EEEEkkkkiiiibbbbiiii ggggöööönnnnüüüüllllllllüüüülllleeeerrrriiii oooollllaaaarrrraaaakkkk bbbbööööllllggggeeee hhhhaaaallllkkkk››››nnnnddddaaaannnn aaaalllldddd››››€€€€››››nnnn››››zzzz

tttteeeeppppkkkkiiiilllleeeerrrr nnnneeeelllleeeerrrr oooolllldddduuuu????

AKUT Rize ekibinin kurulmas›ndan k›sa bir süre geçmesine

ra€men bölgede tan›nmaya insanlar taraf›ndan ilgi görmeye bafl-

lad›. ‹lk olarak duyanlar›n söyledi€i en çok fley; “AKUT burada

da m› var, ne güzel.” Daha sonra; “telefonu var m›, bende yar-

d›m etmek istiyorum, bunun bir e€itimi var m›, flimdi hepiniz

gönüllü mü çal›fl›yorsunuz, da€c›l›k sporu ile mi ilgileniyorsu-

nuz” vb. gibi sorular, olumlu bir yaklafl›m içerisinde sürekli ola-

rak sorulmaktad›r. Her geçen gün de pozitif tepkiler artarak de-

vam etmektedir. Bu ilgi bizi memnun etmekle birlikte, bize a€›r

bir sorumluluk yükledi€inin fark›nda olarak faaliyetlerimize de-

vam etmekteyiz.

RREECCEEPP  fifiAALLCCII;;

KKOOCCAAEELL‹‹  EEKK‹‹BB‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹

1999 depreminin sabah›yd›. Bir enkaz›n yan›ndan iniltiler,

imdat sesleri geliyordu. içeri girdi€imde bir anne kuca€›nda be-
be€inin cans›z bedeni biraz ilerisinde kocas› ama çoktan hayat›-
n› kaybetmifl. Kad›n bebe€ini s›k› s›k› sarm›fl bizden yard›m is-

tiyordu. Bütün bina kad›n›n üzerinde ve kiriflin alt›na s›k›flm›flt›

o zaman ne AKUT’u tan›yordum ne de kurtarma biliyordum. O
an çaresizlikle tan›flt›m, birçok insan gibi. O kad›n›n k›nal› ku-
zum diye bebe€ine a€›t yakmas›n› dinledim sadece, çünkü ne

kad›n› kurtaracak ekibim ne de ekipman›m vard›. Daha sonraki

günlerde hep ayn› soruyu sordum neden haz›rlanmad›k? Neden

tedbirlerimizi almad›k?
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Türkiye’de yafl›yorsak, hele Kocaeli’de yafl›yorsak afetle ya-

flamay› ö€renmek yetmiyor, afetlere haz›r olmakta gerekiyor ba-

zen birey olarak bazen de ekip olarak; biz ekip olmay› seçtik.

AKUT Arama Kurtarma Derne€i’nin Kocaeli Ekibi olarak ö€-

renme ve ö€rendiklerimizi paylaflmaya karar verdik. Birçok

genç yürekle bafllayan bu yürüyüfl daha da olgunlaflarak, daha da

güçlenerek devam ediyor. Amac›m›z ülkemizde olabilecek her

türlü afette ya da zor flartta insan›m›z›n elinden tutup ona yard›m

edebilmek. Bilgi ve tecrübelerimizi paylaflarak onlar›n bu co€-

rafyada olabilecek afetlere karfl› haz›r olmalar›n› sa€lamak.

Gönüllülük ilkesi alt›nda yapt›€› fedakârl›klar› dahi dile ge-

tirmeden gece gündüz koflturan, bazen bir da€›n tepesinde, ba-

zen buz gibi bir suyun içinde bazen de bir enkaz›n dibinde her

türlü zorlu€a karfl› koyan, bir yüre€in çarpmas› için can›n› difli-

ne takan AKUT’un bir üyesi olmak benim için bir gurur vesile-

sidir.

Bölgede operasyona ç›kt›€›m›z zamanlar olay yerine ilk in-

di€imiz anda insanlar›n bizim için düflündükleri görmek, hisset-

mek hem çok güzel hem de büyük bir sorumluluk hissi yüklü-

yor. Onlar›n gözünde umut oluyoruz canlar›n› geri getirecek,

sevdiklerini onlara kavuflturacak ya da bafl›nda dua edecekleri

bir mezar bile onlar için bir umut. ‹flte o gözlerdeki umut ve
minneti gördükçe yorgunlu€umuz bitiyor daha çok, daha çok
çal›flma iste€imiz geliyor.

Daha yolun bafl›nda oldu€umuzun fark›nday›z; yürüyecek

çok yolumuz, yapacak çok iflimiz var. Bu bilinçle Anadolu insa-

n›na ve tüm insanl›€a hizmet etmeye devam edece€iz.

EERRDDEEMM  AAKKIINN;;

KKOOCCAAEELL‹‹  EEKK‹‹BB‹‹  EESSKK‹‹  LL‹‹DDEERR‹‹  

17 A€ustos 1999 Gölcük Depremi’ni yaflayanlar olarak; dep-
remi, çaresizli€i, kaosu en iyi bilenlerdeniz. Bunun yan›nda kur-

tarma ekiplerine olan ihtiyac›n ne kadar önemli oldu€unu yafla-

yarak görenlerdeniz. E€itimsiz, bilinçsiz olmam›za ra€men ola-

y›n flokuyla, bölgenin birçok yerinde çal›flt›k. Daha sonra biz de
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bu konuda bir fleyler yapmaya, yeni kurtarma ekibi kurmaya ka-

rar verdik. Çevremizdeki arkadafllar›m›zla beraber ismi SAKAY

(Sivil Arama Acil Yard›m) olan bir kurtarma ekibi kurduk ve bu

ekibi ilerleyen zamanlarda dernek haline getirdik.

SAKAY Derne€i’nde bu flekilde 4 y›l görev yapt›k. E€itim-

ler do€rultusunda Türkiye’nin dört bir yan›ndaki olaylara gücü-

müzün, e€itimimizin ve malzememizin yetti€ince koflup yard›m

ettik. Bu süre içerisinde AKUT’la sürekli irtibat halindeydik.

Gerekti€inde ortak operasyonlara gidiyorduk. Her yapt›€›m›z

planda, bir yanl›fl yapmamak için AKUT’tan Demir Kardafl’la

sürekli görüflüp bilgi ve tecrübelerinden yararlan›yorduk. Ancak

süreç bizi sistem d›fl›, öyle bir konuma getirdi ki art›k birilerine

yard›m için gönüllülü€ümüzün yeterli olmad›€›n› gördük çünkü

her e€itim ve operasyon bize ekonomik olarak çok a€›r geliyor-

du. Derne€in bunu karfl›lamas› imkân d›fl› bir hale gelmiflti. Bu

durum, beraberinde bu ifle y›llar›n› veren tüm arkadafllar›m›z›n

gönüllülü€ünün de azalmas›na neden oluyordu.

Daha sonradan ö€rendi€imiz ancak bu süre zarf›nda bilmedi-

€imiz sürpriz bir geliflme yafland›: Nasuh Mahruki ve Demir

Kardafl bizi 3 y›l boyunca sürekli yak›n takibe alm›fllard›. Türki-

ye’de yeni bir dönem bafllatan 17 A€ustos’u bilfiil yaflayan ilde-

ki arama kurtarma ekibi olarak; Bingöl depremine inan›lmaz
zorluklarla temin etti€imiz bir araçla yola ç›kt›k ve 29 saat son-
ra olay bölgesine var›p var gücümüzle AKUT’la ayn› enkazda

çal›flmaya bafllad›k. ‹flte burada hiç tahmin etmedi€imiz teklif

geldi: AKUT’a dahil olma teklifi.

Duygusal düflününce; 4 y›l boyunca çocu€umuz gibi büyüt-
tü€ümüz ve 36 operasyon yapt›€›m›z bir yap›y› yok edip
AKUT’a geçmemiz gerekiyordu. Amaç can kurtarmakt› ve her

geçen gün bu amaçtan uzaklafl›yorduk. Mant›kl› bir seçim yapa-

rak AKUT’a geçip AKUT Kocaeli Ekibini kurduk. AKUT Ko-
caeli Ekibi 19 Temmuz 2003’te kurulmufl ve bu güne kadar 37
operasyon ve 100’ün üzerinde e€itim, tatbikat ve seminer yap-

m›flt›r. A€›rl›kl› olarak müdahale etti€imiz operasyon türleri;

Deprem, sel, su bask›n›, arazide kaybolma ve mahsur kalma, bo-

€ulma, göl ve denizde arama, göçük, ulafl›m araçlar› kazalar› ve
sanayi yang›nlar›d›r.
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AKUT Kocaeli Ekibi’nin bu güne kadar olan aktif yap›s›n›n

ve baflar›s›n›n nedeni; Ekip içi disipline, hiyerarflik yap›ya ver-

di€i önem ve çok genç yaflta bir araya gelmifl, do€ru insanlar›n

birbirine ve kurumlar›na olan inanç ve güvenidir. Bu baflar› ki-

flisel de€ildir, tamamen ekip çal›flmas›d›r.

Bu ifle bafllad›€›m›zdan bu yana ekip arkadafllar›m›n beni li-

der seçmesi, bunun devam etmesi ve ekipteki di€er arkadafllar›-

m›z›n beceri, yetenek ve karakterlerine göre do€ru konumlarda

verimli çal›flmas›n›n sonucu, gerekli sorumluluklar› üstlenme-

sinden ötürü istikrarl› bir flekilde ç›tam›z› yükseltmekteyiz. fiu

an ekibimizin a€›rl›kl› yafl ortalamas› 24 -25’tir. Buna göre ilk

oluflumumuzdaki yafllar›m›za bak›ld›€›nda, Türkiye’nin en genç

arama kurtarma ekibi olarak tespit edildik.

Kökenimizde, bu ifle bafllarken da€c›l›k ya da herhangi bir

spor dal› yoktu. Bizler bu ac›lar› birebir yaflayan, ailesinden ka-

y›plar veren genç bir kuflak olarak arama kurtarma konular›na

girdik. Bu yüzden bu ifle bak›fl aç›m›z çok daha farkl› anlamlar

içerir. Hiç tan›mad›€›m›z, belki bir daha asla göremeyece€imiz

kiflilere, gözümüz kapal›, yard›ma koflmaktay›z. Hayat›n getirdi-

€i ifl, efl, aile, okul gibi engelleri görmeksizin; gerekirse iflten

at›lma pahas›na yard›ma kofluyoruz çünkü o insanlar›n yaflad›€›

psikolojiyi ve çaresizli€i bizler 17 A€ustos’ta en yak›ndan, bire
bir yaflad›k. Operasyonlara verdi€imiz bu ciddiyet ve önemi, in-
sanlar›n bilgilenmesi yönünde, e€itim konusunda da göstermeye

çal›fl›yoruz. Her ne kadar amac›m›z can kurtarmaksa, bir o ka-

dar da kurtar›lacak duruma düflmemeleri için insanlar› bilinçlen-
dirmek ve e€itmektir.

17 A€ustos depremi, afet duyarl›l›€›n› art›rd› ancak bunun
baz› kifli, kurum ve kurulufllar için hâlâ yetersiz oldu€unu söyle-

yebilirim. Pek çok kifli, o kötü günler hiç yaflanmam›flças›na her

fleyi unutmufl, çarp›k yap›laflmaya ve olabilecek baflka afetlere
karfl› da önlemini almamaktad›r.

AKUTArama Kurtarma Derne€i’nin ‹stanbul depremine yö-
nelik en somut haz›rl›k örne€i AKUT Kocaeli Ekibi’nin kurul-

mas›d›r. AKUT Kocaeli Ekibi olarak enkaz konusundaki tüm

bilgi ve becerimizi tüm Türkiye’deki AKUT Ekipleriyle, kamp-
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lar ve tatbikatlar arac›l›€›yla paylaflmaktay›z. Olas› ‹stanbul

depremine müdahaleyle ilgili birçok haz›rl›k planlar› yap›p ilgi-

li kurum ve kurulufllarla bunlar› paylaflmaktay›z. Kendi ekibimi-

zi de e€itimlerle sürekli gelifltirip her an tetikte, haz›r bekleme-

deyiz. Olas› ‹stanbul depreminin en az zararla atlat›labilmesi

için büyük e€itim organizasyonlar› planlanmaktay›z, ilerleyen

günlerde bu tür çal›flmalar›m›z devam edecektir. Büyük Önder

Atatürk’ün dedi€i gibi “Felaket bafla gelmeden evvel önleyici ve

koruyucu tedbirleri düflünmemiz laz›md›r, geldikten sonra dö-

vünmenin yarar› yoktur.”

GGÖÖNNÜÜLL  MM‹‹DDEESS‹‹ZZ;;

AAKKUUTT  DDIIfifi  ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹LLEERR  BB‹‹RR‹‹MM‹‹  SSOORRUUMMLLUUSSUU

•••• DDDD››››flflflfl ‹‹‹‹lllliiiiflflflflkkkkiiiilllleeeerrrr BBBBiiiirrrriiiimmmmiiiinnnniiiinnnn ggggöööörrrreeeevvvv kkkkaaaappppssssaaaammmm››››nnnnddddaaaa nnnneeeelllleeeerrrr vvvvaaaarrrr???? NNNNeeee----

lllleeeerrrr yyyyaaaappppaaaarrrr????

AKUT D›fl ‹liflkiler Biriminin görevi k›saca “AKUT’un yur-

tiçi ve yurtd›fl› kurum ve kurulufllarla iliflkilerini sa€lamak, sür-

dürmek ve korumakt›r” diyebiliriz. D›fl ‹liflkiler Biriminin alt›n-

da Uluslaras› ‹liflkiler, Yay›n ve Tasar›m, Bas›n ve Halkla ‹liflki-

ler ve Yerel iliflkiler gruplar› yer almaktad›r.

D›fl ‹liflkiler Birimi AKUT’un, yurtiçinde Valilikler, Üniver-

siteler, di€er STK’lar vb. benzeri tüm kurulufllarla, yurtd›fl›nda
AB, BM, yabanc› STK’lar ve kurumlarla olan iliflkilerini yürü-
tür. Uluslararas› kurulufllar›n (AB, Dünya Bankas›, Vak›flar vb.)

Sivil Toplum Kurulufllar›na yapt›€› fon programlar›n› takip ede-

rek, AKUT’un konusu dahilinde proje haz›rlanmas›n›, AKUT
içindeki di€er ekipler ve d›fl kurumlarla koordine eder. AKUT
logosu ve ürün kimli€inin kullan›laca€› tüm malzeme ve ürün-

lerin yay›nlanmas› ve ço€alt›lmas›n› sa€lar. Yurtiçi ve yurtd›fl›-

na yap›lan toplant›lara ve organizasyonlara kat›l›m› koordine
eder.

•••• BBBBuuuu kkkkaaaappppssssaaaammmmddddaaaa ggggeeeelllleeeecccceeeekkkklllleeee iiiillllggggiiiilllliiii ppppllllaaaannnnllllaaaarrrr››››nnnn››››zzzz nnnneeeeddddiiiirrrr????

AKUT gerek yurtiçinde gerekse yurtd›fl›nda konusunda iyi

tan›nan ve baflvurulan sayg›n bir kurum. AKUT pek çok d›fl ku-

rum ve kurulufltan çeflitli organizasyonlara kat›l›m için davet al›-
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yor ve bu davetler gerek AKUT gerekse Türkiye’nin bu alanda-

ki bilgi birikimini paylaflmas› ve kendini tan›tmas› için çok

önemli. Bizim hedefimizAKUT’u iyi oldu€u konumdan çok da-

ha iyi noktalara götürmek. Bunu da yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki di-

€er arama kurtarma ekipleriyle olan iliflkilerimizi gelifltirerek,

onlarla ortak çal›flmalar yaparak, yurtd›fl›ndaki çal›flmalara daha

yo€un kat›larak sa€lamay› planl›yoruz. Ancak, AKUT kamu ya-

rar›na bir dernek ve ba€›fllarla ayakta durabiliyor. ‹nsanlar›n ha-

yalleri ve idealleri bitmez. Bizim de pek çok hedefimiz var. He-

deflerimizi gerçeklefltirmek için de maddi ve teknik deste€e ih-

tiyac›m›z var. Ulusal ve uluslararas› kurulufllardan fon sa€laya-

rak ya da ortak projeler üreterek hedeflerimize ulaflmay› planl›-

yoruz.

DDUUYYGGUU  GGÖÖKKAALLPP;;

‹‹NNSSAANN  KKAAYYNNAAKKLLAARRII  BB‹‹RR‹‹MM‹‹  SSOORRUUMMLLUUSSUU  

AKUT’a ilk girdi€imde ‹nsan Kaynaklar› Biriminde çal›fl-

maya bafllad›m. Son derece mutluydum. Yeni gelen gönüllü

formlar›n› bilgi bankas›na giriyordum. Çok geçmeden bir gün

birim baflkan›m bana dolaplar›n anahtar›n› uzatt› ve art›k kendi
bafl›ma istedi€im zaman girifl yapabilece€imi söyledi. Mutluluk-

tan m›, bana güvenildi€ini görmekten mi, yoksa art›k AKUT’un

bir parças› oldu€umu hissetti€imden mi bilmiyorum ama o an
gözlerimin içi parlad›.

Bu yüzden ben de aram›za yeni kat›lan gönüllü arkadafllara
kendilerini AKUT’un bir parças› olarak görmeleri için her türlü

deste€i vermeye çal›fl›yorum. Onlar›n baflar›l› ve mutlu olacak-

lar›, kendilerini ifle yarar hissedecekleri ekiplere yönlendirmeye
özen gösteriyorum. ‹fle yarad›€›n› hissetmek çok önemli bir duy-
gu, özellikle de yeni gönüllüler için.

Yeni gelen gönüllüleri daha kolay adapte olabilmeleri, görev

alabilmeleri ve bir yerden bafllayabilmeleri için; öncelikle mes-

lekleri, okuduklar› okullar, bilgi ve becerilerini göz önüne alarak
ekiplere yönlendiriyoruz. Zaman ilerledikçe tercihlerini baflka

ekiplerde de kullanabiliyorlar.
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AKUT gibi gönüllük esas›yla çal›flan derneklerde insan kay-

naklar› yönetiminin daha zor oldu€unu düflünüyorum. ‹nsanlar

yapt›klar› iflleri, üstlendikleri görevleri herhangi bir maddi ka-

zanç beklemeden yap›yorlar. Bu durumda motive olmalar› gere-

kiyor. Motivasyon sadece e€itimler, tatbikatlar, operasyonlar ve

çeflitli aktivitelerle sa€lanm›yor. Dedi€im gibi ifle yaramak, ken-

dini AKUT’un bir parças› olarak hissetmek, insan hayat› kurtar-

mak üzerine çal›flan bir dernekte görev almak... Asl›nda en bü-

yük motivasyon bu.

AKUTArama Kurtarma Derne€inin bir parças› olmaktan gu-

rur duyuyorum. Ülkeme faydal› oldu€umu ve AKUT’un bana

çok fley katt›€›na inan›yorum.

ZZEEYYNNEEPP  HHEEKK‹‹MMOO⁄⁄LLUU;;

KK99  --  KKÖÖPPEEKKLL‹‹  AARRAAMMAA  BB‹‹RR‹‹MM‹‹  EESSKK‹‹  SSOORRUUMMLLUUSSUU

17 A€ustos’ta büyük afetler karfl›s›nda eksikli€ini fark etti-

€im en önemli iki noktadan biri e€itimli olma, bir di€eri de or-

ganize olmakt›... Deprem sabah› elimde köpeklerimle afla€› in-

di€imde ‘daha verimli ne yapabilirim’in cevab›n› o kâbus gün-

lerdeki yetersiz çabalardan 3 ay sonra 19 Kas›m 1999 da AKUT
Köpekli Arama Grubunu kuran, bu amaç etraf›nda kenetlenen

arkadafllar›mla bu göreve bafllad›€›mda bulmufltum.

•••• ““““AAAArrrraaaammmmaaaa KKKKööööppppeeee€€€€iiii EEEEkkkkiiiibbbbiiii”””” aaaarrrraaaammmmaaaa kkkkuuuurrrrttttaaaarrrrmmmmaaaa kkkkoooonnnnuuuussssuuuunnnnddddaaaa ççççaaaallll››››----

flflflflaaaannnn bbbbiiiirrrr eeeekkkkiiiipppp iiiiççççiiiinnnn nnnnaaaassss››››llll bbbbiiiirrrr öööönnnneeeemmmm aaaarrrrzzzz eeeeddddeeeerrrr???? AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’uuuunnnn aaaarrrraaaammmmaaaa kkkköööö----

ppppeeee€€€€iiii eeee€€€€iiiittttiiiimmmmlllleeeerrrriiii uuuulllluuuussssllllaaaarrrraaaarrrraaaassss›››› ssssttttaaaannnnddddaaaarrrrttttllllaaaarrrraaaa ggggöööörrrreeee yyyyeeeetttteeeerrrrlllliiii mmmmiiiiddddiiiirrrr???? BBBBuuuu

kkkkoooonnnnuuuuddddaaaakkkkiiii ppppllllaaaannnnllllaaaammmmaaaallllaaaarrrr››››nnnn››››zzzz nnnnaaaassss››››llll????

Köpeklerin koku alma yetene€i insan›n 55 kat› oldu€u göz
önüne al›nd›€›nda, do€ru seçilmifl ve enkazda canl› insan arama
e€itimini tamamlam›fl köpekli bir ekip, 4500 metreküp hacmin-

deki bir enkaz› 15 dakika içerisinde tarayabilir. Zaman kazand›r-

ma ve alan daraltmay› sa€lad›€›ndan Search-cam ve TPL’in kul-
lan›m›n› daha verimli hale getirir. Bu nedenle, Arama Köpe€i
Ekibi arama kurtarma konusunda çal›flan bir ekip için arama ifl-

levinin en önemli unsurudur.

AKUT’un arama köpe€i e€itimleri enkaz aramas› konusunda
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FEMA standartlar› baz al›narak yürütülmekte. Yeterlilik s›navla-

r›n› da yine bu standartlarda yapmaktay›z. Do€ada canl› insan

arayan köpeklerimizin e€itimini enkaz e€itimlerini tamamlad›k-

tan sonra NASAR standartlar›na uyumlu olarak sürdürmekteyiz.

Uzun vadeli planlar›m›z AKUT’un ‹stanbul d›fl› operasyonel

her bir ekibine 1’er yetiflmifl köpekli ekip kazand›rmakt›r.

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’uuuunnnn AAAArrrraaaammmmaaaa KKKKööööppppeeee€€€€iiii eeee€€€€iiiittttiiiimmmmlllleeeerrrriiii kkkkoooonnnnuuuussssuuuunnnnddddaaaa yyyyeeeerrrreeeellll vvvveeee

uuuulllluuuussssllllaaaarrrraaaarrrraaaassss›››› ppppllllaaaattttffffoooorrrrmmmmddddaaaa iiiiflflflflbbbbiiiirrrrlllliiii€€€€iiii iiiiççççiiiinnnnddddeeee ççççaaaallll››››flflflfltttt››››€€€€›››› kkkkuuuurrrruuuummmmllllaaaarrrr vvvveeee

oooorrrrttttaaaakkkk pppprrrroooojjjjeeeelllleeeerrrriiiinnnniiiizzzz hhhhaaaakkkkkkkk››››nnnnddddaaaa bbbbiiiillllggggiiii vvvveeeerrrriiiirrrr mmmmiiiissssiiiinnnniiiizzzz????

Ülkemizde arama kurtarma konular›yla ba€lant›l› alanlarda

çal›flan TSK, Sivil Savunma gibi sivil toplum örgütleri, devlet

kurumlar› ile, afetlerde ve di€er zamanlarda, flehirde ve k›rsalda,

e€itim, tatbikat, bilgi al›fl verifli konular›nda iflbirli€i içinde ça-

l›flmaktay›z. Yurt d›fl›nda ise ABD’de kurulan uluslaras› kar

amaçs›z bir vak›f olan ERK-9 ile ortak e€itim, s›nav, bilgi al›fl

verifli konular›nda iflbirli€imiz var. Bu anlamda 2000 y›l›nda 1,

2001 y›l›nda da 2 seminer ve s›nav düzenlenmifltir.

•••• AAAAKKKKUUUUTTTT’’’’ttttaaaa KKKKööööppppeeeekkkklllliiii AAAArrrraaaammmmaaaa GGGGrrrruuuubbbbuuuunnnnddddaaaa kkkkaaaaçççç eeee€€€€iiiittttmmmmeeeennnn iiiilllleeee ggggöööörrrreeeevvvv

yyyyaaaapppp››››yyyyoooorrrrssssuuuunnnnuuuuzzzz???? AAAAKKKKUUUUTTTT KKKK9999 KKKKööööppppeeeekkkklllliiii AAAArrrraaaammmmaaaa BBBBiiiirrrriiiimmmmiiii eeee€€€€iiiittttiiiimmmmlllleeeerrrriiiinnnn----

ddddeeeennnn kkkkiiiimmmmlllleeeerrrr yyyyaaaarrrraaaarrrrllllaaaannnnaaaabbbbiiiilllliiiirrrr???? EEEE€€€€iiiittttiiiimmmmlllleeeerrrriiiinnnniiiizzzzddddeeeennnn yyyyaaaarrrraaaarrrrllllaaaannnnmmmmaaaakkkk iiiisssstttteeee----

yyyyeeeennnn kkkkiiiiflflflfliiii vvvveeee kkkkuuuurrrruuuummmmllllaaaarrrr nnnneeee yyyyaaaappppmmmmaaaallll››››dddd››››rrrrllllaaaarrrr????

AKUT K9 Köpekli Arama Birimi’nde bu konuda tecrübeli 3
e€itmen ve 8 destek kifli ile görev yapmaktay›z. Grubumuzdaki
e€itimlerden, insan hayat›n› kurtarmak için köpekleri ile operas-

yonlarda görev almak isteyen her gönüllümüz ve kendi bünye-

lerinde köpekli ekip oluflturmak için bilgi almak isteyen kurum
temsilcileri kurumlar aras› protokole ba€l› olarak yararlanmak-
tad›rlar.

OONNUURR  GGÖÖKKSSOOYY;;

AAKKUUTT  ÜÜNN‹‹VVEERRSS‹‹TTEE  ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹  TTOOPPLLUULLUUKKLLAARRII  KKOOOORRDD‹‹NNAATTÖÖRRÜÜ

AKUT ile ilk tan›flmam bir çok insan gibi 1999 depremi s›-

ras›nda oldu. Bir avuç insan›n, devletin bile çaresiz kald›€› böy-

lesine büyük bir felakette nas›l devleflti€ini, ne kadar büyük ifl-

ler baflarabildi€ini büyük bir hayranl›kla izledim. O s›ralarda kü-
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çük, sosyal imkanlar› son derece k›s›tl› bir flehirde, Karabük’te

ev-okul-spor üçgeninde yaflayan 16 yafl›nda bir lise ö€rencisiy-

dim. O anki flartlar dahilinde ancak bir gün bu insanlarla ayn› ça-

t› alt›nda çal›flman›n hayalini kurabiliyordum.

Üniversitedeki ilk y›l›m›n sonunda, Bursa’daki en aktif ara-

ma - kurtarma ekibi olan ve bir çok kez insanüstü gayretlerine

tan›k oldu€umAziz Do€an önderli€indeki “911Arama - Kurtar-

ma Derne€i”ne 2001 y›l› sonunda kat›ld›m. K›sa sürede e€itim-

lerimi tamamlayarak operasyonlarda görev almaya bafllad›m.

2002 y›l›nda Uluda€ Üniversitesi’ndeki büyük potansiyeli hare-

kete geçirme karar› ald›k. Kurucu baflkanl›€›n› üstlendi€im ve 5

sene baflkanl›€›n› yürüttü€üm “U.Ü. 911 Arama Kurtarma Top-

lulu€u” ile çok baflar›l› çal›flmalara ve projelere imza att›k. Bu

süreç içerisinde Kandilli Rasathanesi D.A.E.A.H.E.P. TAG e€it-

menli€i yapt›m. “Kan Bilgi Bankas›”, “Organ Ba€›fl›na Destek”

gibi sosyal sorumluluk projelerinin koordinatörlü€ünü yürüt-

tüm. Her seviyeden okullara, her kesimden halka, farkl› il, ilçe-

leri hatta köyleri dolaflarak temel afet bilinci e€itimleri verdik.

Bu s›rada 2003 Bingöl depreminde ve 2006’da Bursa’da çöken

binada AKUT ile ayn› enkazda çal›flma flans› yakalad›m. Tüm

bu süreç içerisinde AKUT’u da do€al olarak yak›ndan takip edi-

yordum. Özellikle arama kurtarma ile s›n›rl› kalmaks›z›n sosyal

sorumluluk bilinci ile gerçekleflen proje ve faaliyetler, güncel
olaylara karfl› yap›lan bas›n aç›klamalar›, ayn› zamanda uluslar
aras› baflar›lar›, AKUT’un tam anlam›yla lider bir sivil toplum

kuruluflu niteli€i kazand›€›n› gösteriyordu ve benim kafamdaki

“STK” kelimesinin de tam olarak karfl›l›€› buydu.

2006 y›l›nda, benim için de milat say›labilecek bir flekilde,
büyüyen hedeflerimiz do€rultusunda hem derne€imizin, hem de
üniversite toplulu€umuzun AKUT’a kat›lmas›na karar verdik.

AKUT ile ayn› çat› alt›nda çal›flacak olmak bir nevi 16 yafl›mda

iken kurdu€um hayalin gerçekleflmesi anlam›na geliyordu. Fa-
kat daha da önemlisi, AKUT ile çal›flmak, bize üretti€imiz pro-
je ve faaliyetleri ulusal ve uluslar aras› arenaya çok daha kolay

ve etkin tafl›ma flans›n›, bununla beraber daha genifl kitlelere

ulaflma flans›n› veriyordu.

Uluda€ Üniversitesi AKUT Ö€renci Toplulu€u baflkanl›€›m›
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devrederek Türkiye AKUT Ö€renci Topluluklar› Genel Koordi-

natörlü€ü görevine getirildim. fiu an için Uluda€ Üni., Haliç

Üni., Abant ‹zzet Baysal Üni. ve Kocaeli üniversitesinde kur-

mufl oldu€umuz AKUT ö€renci topluluklar› yan›nda, 5 üniver-

sitede daha 2007 - Kas›m ay› itibariyle AKUT Ö€renci Toplu-

luklar› kurulma aflamas›ndad›r. Özellikle “Organ ve Doku Ba€›-

fl›na Destek”, “Küresel Is›nma”, “Kan Bilgi Bankas›” gibi sos-

yal sorumluluk projelerimizi ülke geneline yaymak için var gü-

cümüzle çal›fl›yoruz. Bununla beraber; sosyal sorumluluk proje-

leri ve e€itim amaçl› kurdu€umuz topluluklar› uluslararas› alan-

da farkl› üniversite ekipleri ile irtibatland›rmak, faaliyetlerimizi

uluslararas› alana yaymak ad›na ciddi giriflimlerde bulunduk. 7

farkl› Avrupa ülkesinde 15 farkl› benzer amaçl› faaliyet gösteren

üniversite toplulu€unu, U.Ü. AKUT Ö€renci Toplulu€u yeni

baflkan› Sercan Demirbafl ile birlikte ülkelerinde ziyaret ettik ve

iflbirli€i görüflmeleri yapt›k. Uzun vadede hedefimiz, mevcut

projelerimizi güçlendirerek, bununla beraber yeni projeler ürete-

rek ulusal ve uluslar aras› alanda topluma maksimum fayda sa€-

lamakt›r.

AKUT ile, yani do€ru yerde, do€ru insanlarla, ve özellikle

“her fleye ra€men” ayakta dimdik durabilen, idealist, vizyonu

genifl, eflsiz bir lider “Nasuh Mahruki” ile çal›flmaktan onur du-

yuyorum.

SSEERRHHAATT  AAKKBBEELL;;  

TTEEKKNN‹‹KK  LLOOJJ‹‹SSTT‹‹KK  BB‹‹RR‹‹MM  SSOORRUUMMLLUUSSUU

AKUT Arama Kurtarma Derne€i’ne geldi€imde henüz 18

yafl›n› yeni doldurmufl, yard›ma muhtaç insanlar için yararl› ifl-

ler yapmak isteyen, ancak e€itimsiz bir gençtim. fiu anda 21 ya-
fl›na gelmifl ve arama kurtarma konusunda çeflitli e€itimler alm›fl
bulunmaktay›m.

Henüz lise s›ralar›nda tan›flt›€›m AKUT için uzun y›llar ça-

l›flmay› ve bu çal›flmalarla ülkeme hizmet etmeyi düflünmekte-

yim. AKUTArama Kurtarma Derne€i’ne geldi€imden bu tarihe
kadar geçen yaklafl›k 3 y›ll›k süre boyunca flu anda birim sorum-
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lulu€unu yapt›€›m Teknik Lojistik Biriminde çal›flmaktay›m.

AKUT’un 10 y›l› aflan sürede operasyonlar›nda ve e€itimle-

rinde elde etti€i baflar›n›n temelinde iyi e€itim ve profesyonelce

çal›flan gönüllülerinin özverisinin yan› s›ra, çok iyi örgütlenme-

sinin ve her kademede nitelikli liderlerinin bulunmas›n›n katk›-

s› büyüktür.

AKUT’un güçlü organizasyonunda büyük önem tafl›yan un-

surlar›ndan birisi de lojistik gücüdür. Arama Kurtarma personel-

lerinin sahadaki baflar›s›n› destekleyen, bu ifl için e€itim alm›fl

güçlü bir lojistik yap›ya sahiptir. Sizlere Teknik Lojistik Biri-

miyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum; Teknik Lojistik,

AKUT Lojistik birimine ba€l› olarak çal›flan bir birimdir. Faali-

yetleri operasyon öncesi,operasyon esnas›, operasyon sonras›

olarak üç ana bafll›kta toplan›r.

OPERASYON ÖNCES‹

- Teknik Lojistik malzemeleri (jeneratörler, k›r›c›lar, delici-

ler, kesiciler…) a€›r kurtarma araçlar›ndan oluflmaktad›r. Tüm

bu malzemelerin modern lojistik teknolojisi dikkate al›narak de-

polanmas› ve envanter alt›na al›nmas›.

OPERASYON ESNASI

- Operasyon esnas›nda en h›zl› flekilde teknik malzemelerin

operasyon mahalline ulaflt›r›lmas›.

- AKUT SAR (Arama / Kurtarma) ekiplerine teknik malze-

me konusunda kusursuz destek verilmesi.

- Mevcut araç gereçleri koruma ve kollaman›n yan› s›ra sü-
rekli çal›fl›r durumda kalmalar›n›n sa€lanmas›.

-Bu ekiplerin yiyecek ve yatacak gibi ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak, ekiplerin çal›flmalar›n›n devam›n›n sa€lanmas›.

OPERASYON SONRASI

- Tatbikat ve operasyon sonras› depodan ç›kan malzemelerin

sa€lam ve eksiksiz yeniden depoya giriflleri sa€lamak.
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-Operasyon sonras›, malzemelerin bak›mlar›n› yapmak.

- Kullan›lmayacak haldeki malzemelerin tamiratlar›n›n ya-

p›lmas› veya yenilerinin al›nmas›n› takip etmek.

- Bir sonraki operasyona haz›rl›klar›n devam› fleklindedir.

ÖÖZZGGÜÜRR  MMOONNKKUULL;;

EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM  BB‹‹RR‹‹MM‹‹  GGÖÖNNÜÜLLLLÜÜSSÜÜ

Depremi ben de evimde yaflad›m. ‹lkokulda ö€rendiklerimle,

gözlerimi zor açarak, flaflk›n bir flekilde... Ben de AKUT’u

1999’da tan›d›m, takdir ederek, özenerek izledim haberlerde. 17

yafl›ndayd›mAKUT ‹skender I€d›r E€itim Merkezi’nin içine ilk

ad›m›m› att›€›mda, Kad›köy Anadolu Lisesi’nin Do€a Sporlar›

Kulübü’nün üyesi ve TAMT (Toplum Afet Müdahale Tak›m›)

e€itiminin kursiyeri olarak. Zaman geçti, art›k ben de AKUT’un

bir parças›y›m. O ayn› e€itim merkezinde zaman›m› insanlarla

bilgilerimi paylaflarak geçiriyorum, gece gündüz. E€itim Birimi

olarak AKUT’un sadece 1999 depremindeki k›rm›z› tiflörtlüler

de€il, do€ada, selde, heyelanda, ç›€da, göçükte ve daha fazlas›n-

da yer, zaman, flart gözetmeksizin yard›m eden insanlar oldu€u-

nun bilincindeyiz ve e€er bir operasyonda hayat kurtar›l›yorsa,

birimde birlikte çal›flt›€›m arkadafllar›mla sarf etti€imiz bir cüm-
lenin bile bunda pay sahibi oldu€unu biliyoruz.

Bu do€rultuda temel amac›m›z sadece gönlüyle, azmiyle de-
€il, akl›yla ve bilgisiyle kurtaran bireyler yaratmak. Bunun için

de gecemizi gündüzümüze katmaktan hiçbir zaman vazgeçme-

yece€iz.

❏  Vatan Lafla De¤il Eylemle Sevilir ❏648


