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Siz le ri ki ta bı mın bu bö lü mün de, AKUT’u var eden ev lat la rı nız -
dan, kar deş le ri niz den, ağa bey ve ab la la rı nız dan, an ne ve ba ba la -
rı nız dan bir bö lü müy le baş ba şa bı rak mak is ti yo rum. Her bi ri
AKUT’un fi kir ön de ri olan bu in san lar, ken di le ri ne bağ lı gö nül -
lü ola rak ça lı şan yak la şık 700-750 ki şi lik bü yük bir ai le yi tem -
si len se çil di ler. Her bi ri, ken di özel le rin de gün de lik ha ya tın tür -
lü so run la rı, so rum lu luk la rı ile bir yan dan mü ca de le eder ken, bu
ça tı al tın da, ta ma men gö nül lü ola rak ayır dık la rı de ğer li za man -
la rı ve emek le ri ile va tan la rı na, mil let le ri ne hiz met et me nin iç -
sel doy gun lu ğu nu, ma ne vi hu zu ru nu ve so nu cun da sı ra dı şı ola -
rak ni te len di ri le bi le cek ki şi sel ge li şim ve bü yü me sü reç le ri ni de
ya şı yor lar. 

Bu or tak ça ba da bi rey ler ge li şi yor, AKUT güç le ni yor ve mil -
let ka za nı yor. İna nı yo rum ki, du ruş la rın da, ke li me le rin de, duy -
gu la rı nı ifa de şe kil le rin de bu nu siz ler de his se de cek si niz. 

Bu ya zı lar de ği şik za man lar da ka le me alın dı ğı için, ba zı ra -
kam lar ve ya pro je ler le il gi li bil gi ler çe liş ki li gö rü ne bi lir; se be bi
ya zı nın ka le me alın dı ğı ta rih tir.

İş te AKUT’u AKUT ya pan ve ar ka sın da ki ba şa rı nın ger çek
sa hip le ri; AKUT’un yü ce gö nül lü, yi ğit gö nül lü le ri...

ME MET TAN RI SE VER;
KU RU CU ÜYE, YÖ NE TİM KU RU LU ES Kİ ÜYE Sİ; 
EĞİ TİM KO NU LA RIN DAN SO RUM LU 
• AKUT’ta ne ka dar za man dır eğit men lik ya pı yor su nuz? 

Di ğer al tı ku ru cu ve ku ru cu ol ma yan, an cak bi zim le bir lik te
ça lış ma la rı mı za kat kı da bu lu nan di ğer ar ka daş la rım la be ra ber
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AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği’nin ya pı sı nı oluş tur ma ya baş -
la dı ğı mız 1994 yı lı Ka sım ayın dan gü nü mü ze dek olan sü reç içe -
ri sin de ki te mel gö re vim, ara ma kur tar ma ko nu su ile il gi li eği tim -
le rin ha zır lan ma sı ve uy gu lan ma sı ça lış ma la rı ile il gi li. Do ğal
ola rak bu ça lış ma lar, eği tim le rin ve il gi li do kü man ve mal ze me -
le rin ha zır lan ma sı, stan dart la rı nın dü zen len me si, eği tim le rin ve -
ril me si ve/ve ya ko or di ne edil me si ya da il gi li tat bi kat gi bi uy gu -
la ma la rın plan lan ma sı gi bi bir çok ko nu yu içe ri yor. Fark lı il le ri -
miz de ki ekip le ri miz ken di eği tim le ri ni ken di so rum lu luk la rı al -
tın da dü zen le mek le be ra ber, tüm or ga ni zas yon ge nel bir pren sip -
ler ya pı sın dan olu şu yor ve der nek için de bu ko nu da ki ge nel so -
rum lu lu ğu üst le ni yo rum. Eği tim prog ra mı na bağ lı ola rak han gi
so rum lu lu ğu üst le ne ce ğim ise prog ra ma, gö rev da ğı lı mı na ya da
yet kin lik mik ta rı ma bağ lı ola rak de ğiş ken lik gös te ri yor. 

• AKUT eği tim le rin den kim ler ya rar la na bi lir?

AKUT eği tim le rin den ge rek bi rey le rin ge rek se ku rum la rın
ya rar lan ma im kân la rı var. Özel lik le 1999 yı lı son ra sın da ya pı lan
ça lış ma lar sa ye sin de bu gün yal nız ca ara ma ve kur tar ma ko nu la -
rın da de ğil, iş çi sağ lı ğı ve iş gü ven li ği, sos yal so rum lu luk gi bi
ko nu lar da da eği tim, da nış man lık ya da ye rin de in ce le me, de net -
le me gi bi uy gu la ma la rı da ori ji nal bel ge len dir me ile ya pa bil di -
ği miz den, hiz met ve re bil di ği miz ke sim ol duk ça ge niş le di. 

• Eği tim le ri niz den ya rar lan mak is te yen ki şi ve ku rum lar ne
yap ma lı dır lar?

AKUT eği tim le rin den ya rar lan mak is te yen AKUT dı şın dan
ki şi ve ku rum la rın, her han gi bir prob lem le kar şı laş ma ma la rı için
der ne ğe ya zı lı ola rak baş vu ru yap ma sı ge re ki yor. Bu nun için e-
pos ta kul la nı la bi le ce ği gi bi, faks la baş vu ru yap ma yo lu da se çi -
le bi lir (+90 (212) 217 04 22). 

• TSE için yü rüt tü ğü nüz özel ça lış ma hak kın da bil gi ve rir
mi si niz?

2000 yı lın da, son ra ki sü reç için ara ma kur tar ma ko nu la rın da
ül ke miz de kar şı la şı la bi le cek en önem li zor luk lar dan bi ri nin
stan dart ek sik li ği ola bi le ce ği ne da ir bir ön gö rü müz var dı. Bu
amaç la o gün den iti ba ren sür dür dü ğü müz ça lış ma lar la stan dart
ha zır lan ma sı ko nu sun da ol duk ça önem li iler le me ler kay det tik.
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So nuç ola rak bu gün; hem TSE ile doğ ru dan yü rüt tü ğü müz ça lış -
ma lar ol duk ça iler le di, hem de res mi ku rum la rı mı zın des te ği ve
il gi li di ğer STK’la rın ka tı lı mı ile bu ko nu da ki ile ti şim art tı. Ulu -
sal stan dart ha zır la ma ko nu sun da özel lik le geç ti ği miz dö nem de
yü rüt tü ğü müz ça lış ma la ra ve bu gün gös te ri len tüm ça ba la ra is -
ti na den, önü müz de ki sü reç te ül ke mi zin bu ko nu da bir çok çok
önem li stan dar da sa hip ola ca ğı nı mem nu ni yet le söy le ye bi li rim. 

Bu tür bir ça lış ma nın ül ke miz açı sın dan avan taj la rı nı sı ra la -
mak ge re kir se ön ce lik le şu ko nu lar gö ze çar pa cak gi bi gö rü lü -
yor: 

- Stan dart ça lış ma la rı nın ta mam lan ma sı ile, acil du rum ve afet
yö ne ti min den so rum lu ku rum ve mer ci le rin kay nak la rı nı ta -
nım la ma sı (ara ma ve kur tar ma branş la rı, Ekip ve per so nel
ye ter li lik se vi ye le ri vb.) sağ la na cak,

- Ara ma ve kur tar ma Ekip le rin ken di le ri ni ge liş tir me le ri için
bir kı la vuz ya pı sı oluş tu rul muş ola cak, 

- Eği tim kay nak la rı nın bir bü tün lük sağ la ma sı te min edi le cek,

- Eği tim te sis le ri, kay nak la rı ve eğit men le rin sa yı sı, ye ter li lik
ve ge rek li lik an la mın da eği tim ya pı sı nın ulu sal bü tün lü ğü
bo zul ma dan ar ta bi le cek tir. 

DE MİR KAR DAŞ;
ES Kİ 2. BAŞ KAN 
• 1998 yı lın da gö nül lü ola rak gir di ği niz AKUT’ta 5 yıl 2.

Baş kan lık gö re vi ni sür dür dü nüz, Yö ne tim Ku ru lu’nun yaş ça en
bü yük tem sil ci si ola rak AKUT’u na sıl ta nım lı yor su nuz. 

Gö nül lü lük kav ra mı nın ön de ol du ğu der ne ği mi zin üye le ri;
bu kav ra mı ta nım lar ken ül ke si ne hiz met ede bil me yi ve biz le ri
ye tiş tir miş olan bu ül ke nin bir fer di ola rak ki şi sel so rum lu luk la -
rı nın far kın da lı ğı içe ri sin de ken di im kân ve ka bi li yet le ri ni
AKUT ai le si nin gü cü ne ka ta rak ço ğalt ma yı, bü yük bir bü tü nün
sağ lam hal ka la rın dan bi ri ola rak yur du na ve in san lı ğa ya rar lı ol -
ma yı an la mak ta dır lar. Genç olan la rı mız he ye can la rı nı, be nim
gi bi or ta yaş lı olan la rı mız ise gö nül le ri mi zi koy du ğu muz bu ai -
le, or tak bil gi ve de ne yim le rin bir leş ti ği, ile ri ci, çağ daş ve ka tı -
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lım cı dü şün ce ve dav ra nış la rı ile top lum sal gö re vi ni ye ni ka tı -
lım la rı ile uzun yıl lar de vam et ti re cek tir.

• “Lo jis tik”, ara ma kur tar ma ko nu sun da ça lı şan bir ekip için
na sıl bir önem arz eder? AKUT’un tek nik do na nı mı ulus la ra ra -
sı stan dart la ra gö re ye ter li mi dir? Bu ko nu da ki plan la ma la rı nız
na sıl dır? 

Ge niş an lam da ki “des tek ler” içe ri sin den; Ekip le rin Tek nik
Lo jis ti ği ni an la ya rak ifa de et me yi is te rim. Ça lı şan Ekip le rin; ba -
şa rı la rı nın so nuç la rı nı, iş ka li te le ri ni, hız la rı nı, bil gi ve be ce ri
dü zey le ri ni öne çı kar tan; Lo jis tik plan la ma ve ya pı lan ma la rı dır.
AKUT 1996 yı lın dan bu ya na edin di ği de ne yim le ri ile ken di
ekip man en van te ri ni ve plan la ma la rı nı ka bul edil miş stan dart la -
ra ulaş tır mış tır.

• Ço cuk lar için özel bir pro je niz ol du ğu nu duy duk. Genç
AKUT Gö nül lü sü Pro je si ne dir? Bi raz bil gi ve rir mi si niz? 

9-12 yaş İlk Öğ re tim Öğ ren ci si genç ler de; top lum sal so rum -
lu luk ko nu sun da far kın da lık ge liş tir mek amaç lan mak ta dır. Pro -
je ye ka tı lan genç le re AKUT’un de ğer le ri olan, gö nül lü lük, kar -
şı lık sız yar dım se ver lik, dü rüst lük, gü ve ni lir lik ve in san ha ya tı na
de ğer ver mek ko nu la rı iş len mek te; ay rı ca, say gı, so rum lu luk ve
em pa ti kav ram la rı an la tı la rak; ta kım ça lış ma sı ya pıl mak ta dır.

YIL MAZ SEV GÜL; 
ES Kİ 2. BAŞ KAN; AN TAL YA EKİ Bİ Lİ DE Rİ 
• Ça lış ma la rı nı zın en yo ğun ol du ğu alan lar ne ler dir? Eki bi -

niz kaç ki şi den olu şu yor? Üye pro fi li niz na sıl?

1999 yı lın da AKUT’un İs tan bul dı şın da ki ilk eki bi ni An tal -
ya’da kur duk. Za man içe ri sin de ça lış ma la rı mız ve ba şa rı la rı mız -
la dış ekip le rin oluş ma sı için iyi bir ör nek ol duk. Dağ ve sel ara -
ma kur tar ma ko nu la rın da sis tem li eği tim ler ge liş tir dik ve bu
doğ rul tu da dağ ara ma kur tar ma pers pek ti fi ni de ge niş le te rek ön -
cü ro lü üst len dik.

Üye le ri mi zin %80’i Ak de niz Üni ver si te si Be den Eği ti mi
Spor Yük se ko ku lu öğ ren ci le ri, öğ re tim ele man la rı ve Tıp Fa kül -
te si öğ re tim üye le rin den olu şu yor. Ge nel de öğ ren ci ler ağır lık ta
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ol du ğun dan son de re ce di na mik ve hız lı bir ya pı ya sa hi biz. 

Tu rizm böl ge si ol ma mız ne de niy le ope ras yon la rı mı zın yo -
ğun lu ğu tu rist le re da ya lı. Böl ge mi ze ge len yer li ve ya ban cı tu -
rist ler do ğa spor la rı ağır lık lı ak ti vi te ler ya pı yor lar. Do la yı sıy la
Ba tı To ros lar Böl ge sin de ka çı nıl maz ola rak dağ ka za la rı, ka yıp -
lar, düş me ler, kan yo na ma ğa ra ya gi rip çı ka ma ma gi bi so run lar
mey da na ge li yor. Bun la ra ek ola rak az da ol sa kır sal da ya şa yan
böl ge hal kı nın ya şa dı ğı so run lar var. An tal ya coğ raf ya sı nın sert
ol ma sı se be biy le av cı lar, ço ban lar kay bo la bi li yor, ya ra la na bi li -
yor, öle bi li yor. Yö re hal kı biz le ri ya kın dan bil di ği için biz le re
ko lay lık la ula şı yor ve bu tür her ola ya im kân la rı mı zı zor la ya rak
mü da ha le edi yo ruz. 

Eki bi miz dağ ve do ğa ka za la rı ala nın da çok de ne yim li. Ben
20 yıl lık dağ cı yım, Tür ki ye’de ve dün ya da bel li baş lı pek çok
dağ da tır ma nış lar ger çek leş tir dim. 1989’dan be ri dağ ve do ğa
ka za la rıy la iç içe ya şı yo rum. Bu ka dar yıl lık bi ri kim ve em pa ti
sa ye sin de her ka yıp ta, ka za da ne den-so nuç iliş ki si ne da ir net çı -
ka rım lar ya pa bi li yo rum. Ha ta la rı ko lay tah min ede bil di ği miz öl -
çü de çö züm le re de ko lay ula şı yo ruz. Bu da yük sek per for mans
ve ba şa rı yüz de siy le ça lış ma mı zı sağ lı yor. Zor ko şul lar da gö nül -
lü ola rak gö rev alı yo ruz ve ha yat tan çok il ginç ke sit ler bi rik ti ri -
yo ruz.

CÜ NEYT KO PA RAN;
2. BAŞ KAN; ÜYE İLİŞ Kİ LE RİN DEN SO RUM LU 
29.04.1957 Mu dan ya do ğum lu, Ana do lu hi sa rı Genç lik ve

Spor Aka de mi si me zu nu, yıl lar ca Hent bol’de mil li for ma ile ül -
ke mi gu rur la ve şe ref le tem sil et miş, ev li ve bir kız ço cu ğu ba -
ba sı yım.

AKUT ai le si ne 1998 son la rın da ka tıl dım, şu an da üye iliş ki -
le rin den so rum lu yö ne tim ku ru lu üye si yim.

Ha ya tım bo yun ca in san la ra yar dım et me ye ça lı şan, kav ga la -
rı ayı ran, küs le ri ba rış tı ran, ba rış çıl, se ve cen, ken di der din den
çok baş ka sı nın dert le ri ile il gi len me yi, dost lu ğu, kar deş li ği, yar -
dım laş ma yı ken di me il ke edin miş bir in sa nım. Bu özel li ğim den
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do la yı AKUT’ ta üst len miş ol du ğum bu gö re vi mi, yu ka rı da say -
dı ğım özel lik le ri me pa ra lel, tat lı sert, üye le rin dert le ri ni din le ye -
rek ve çö züm bul ma ya ça lı şa rak, on la rı kır ma dan, yan lış la rı nı
ikaz ede rek kay bet me ye de ğil ka zan ma ya ça lı şa rak, AKUT’u en
iyi şe kil de tem sil et me le ri ni sağ la ma ya ve on la rı bi ra ra da tut ma -
ya ça lış mak ta yım.

AKUT’a üye ol ma ya ge len in san lar gü ve ni lir, kar şı lık sız yar -
dım se ver, için de in san sev gi si olan, ül ke si ni se ven, se çil miş özel
in san lar dır, bu yüz den AKUT’un ol maz sa ol maz uyul ma sı zo -
run lu olan ETİK ve Dİ SİP LİN ku ral la rı na uyum sağ la mak ta pek
zor luk çek mez ler. Bu ku ral lar ve bu ku ral la ra aza mi uyum sağ -
la yan üye le rin bil gi ve tec rü be si sa ye sin de, yap tı ğı yar dım lar la,
kur tar dı ğı ha yat lar la AKUT, dün ya da hak lı bir say gın lık ka zan -
mış, Si lah lı Kuv vet le ri miz den son ra ül ke mi zin de en gü ve ni lir
ku ru mu ha li ne gel miş tir. Hal kı mı zın bi ze bah şet miş ol du ğu bu
şe re fe ve hak lı gu ru ra, öm rü mü zün so nu na ka dar la yık ol ma ya
ça lı şa cak, ül ke mi zin, dev le ti mi zin, hal kı mı zın ve tüm in san lı ğın
em rin de ol ma ya de vam ede ce ğiz. 

SAY DUN GÖK ŞİN;
GE NEL SEK RE TER 
• Yö ne tim ku ru lu na sıl ça lı şır? AKUT’ta ki ya pı baş ka va kıf

ve der nek ler den fark lı mı dır? Bu nun avan taj ve de za van taj la rı
ne ler dir?

AKUT fark lı yaş lar da ve çe şit li ya şam tarz la rı olan in san lar -
dan olu şu yor. İlk ba kış ta bu ka dar fark lı renk le re sa hip bir mo -
za iğin bir ara da tu tul ma sı ve ida re si zor gi bi gö zük se de, her
Eki bin ‘’in san ha ya tı’’ te ma sı ne de ni ile tek ama ca yö nel miş ol -
ma mız her za man ay nı yö ne ha re ket et me mi zi sağ lı yor, hem de
gö nül lü ola rak. Bel ki de bu tıl sım AKUT’u 10 yıl dır ge liş ti ri yor
ve ile ri ye gö tü rü yor, fark lı in san la rın oluş tur du ğu fark lı bir der -
nek ol ma mı zı sağ lı yor

AKUT Me de ni Ka nun, Der nek ler Ka nu nu ve il gi li Yö net me -
lik ler de be lir le nen ku ral la ra gö re ku rul muş ve ça lış mak ta dır.
Ara ma kur tar ma ko nu sun da ope ras yon lar, eği tim ler, top lan tı lar,
stan dart ya zı mı ko nu la rı ile il gi li yap tı ğı mız her iş te in san ha ya -
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tı nın ana un sur ol ma sı se be bi ile yet kin ha le ge le bil mek ve gün -
cel ka la bil mek ko nu sun da yap tı ğı mız de tay lı ça lış ma la rın ay nı -
sı nı ka nun lar nez din den de ger çek leş ti ri yo ruz, bu nu da gö nül lü
bir Ekip ola rak ya pı yo ruz. 

Yö ne tim Ku ru lu her haf ta ay nı gün ve sa at te, der nek mer ke -
zin de, ka tıl mak is te yen tüm üye le ri mi ze açık ola rak bir gün dem
ile top la nır, gö rü şü len ko nu lar ve alı nan ka rar lar top lan tı tu ta na -
ğı ile tüm üye le re e-pos ta ara cı lı ğı ile er te si gü nü ile ti lir. Tüm
de vam eden iş ler ve pro je ler gün dem de yer alır ve so na ere ne ka -
dar top lan tı lar da mad de ola rak ele alı nır. Top lan tı la rı üye le re
açık ola rak yap mak su re ti ile şef faf, et kin ve de mok ra tik bir yö -
ne tim bi çi mi el de et ti ği mi ze ina nı yo ruz.

ŞEV KET KE RES TE Cİ; 
YÖ NE TİM KU RU LU ÜYE Sİ; SAY MAN 
•  AKUT ne za man ve ne den İk ti sa di İş let me Kur du? Ça lış -

ma la rı nız dan bah se der mi si niz?

AKUT İk ti sa di İş let me si 2004 yı lı nın Ocak ayın da ku rul du.
Özel lik le mil le ti mi zin ba ğış la rıy la ya şa yan AKUT, ken di bil gi -
le ri ni çe şit li ka nal lar la sü rek li ola rak va tan daş la rı mı za ak ta rı -
yor du. Bu bil gi pay la şı mı nı bu gü ne dek ver di ği sa yı sız se mi ner -
le ve eği tim ler le ger çek leş tir mek tey di. Fa kat eko no mik şart la rın
ağır lı ğı ve AKUT’un gi de rek ge li şen ve çe şit le nen ye ni pro je le -
ri ne de kay nak bul ma ih ti ya cın dan do la yı, ba ğış la rın dı şın da da
kay nak ya rat ma ça lış ma la rı na baş la dık. Türk Mil le ti ne yar dım -
la rı mı zın de va mı için der ne ği mi ze ye ni bir açı lım ola rak İk ti sa -
di İş let me ko nu su nu ge liş tir dik. 

Eği tim le ri mi zi dev let ku rum la rı, gö nül lü ku rum lar ve aka de -
mik ku rum lar dı şın da ki şir ket le re bir be del kar şı lı ğı ver mek ve
bun la rı da ya sal sı nır lar çer ce ve sin de fa tu ra la mak ve bu ge li rin
ver gi le ri ni dev le ti mi ze dü zen li ola rak ve re bil mek için ku rul du. 

İk ti sa di iş let me miz 2004 yı lın da AKUT ANA DO LU TI RI
pro je miz ile se si ni du yur du. 81 ili kap sa yan pro je de 4 ay bo yun -
ca spon sor la rı mı zın da des te ğiy le, 81 ili mi zin ta ma mı nı zi ya ret
eden TIR’ımız da top lu mu mu zun afet ler hak kın da bil gi len di ril -
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me si için özel ola rak ha zır la dı ğı mız 23 da ki ka lık bir eği tim fil -
mi gös te ril di. Va li lik ko or di nas yon la rıy la Afet le re Ha zır lık ko -
nu la rın da se mi ner ler ve ril di, AKUT’la Afet le re Ha zır lık adı nı
ver di ği miz 88 say fa lık bir ki tap çık da ğı tıl dı ve AKUT’un 8-9
yıl lık ça lış ma la rın dan der le di ği miz fo to ser gi miz bir mil yo na
yak la şan sa yı da va tan da şı mız la pay la şıl dı. 

İk ti sa di iş let me miz ben ze ri pro je ler için ça lış ma la rı nı sür dür -
mek te dir. Ay rı ca özel sek tör ku ru luş la rı na Acil Du rum Yö ne ti -
mi ko nu la rın da eği tim, da nış man lık ve de net le me hiz met le ri de
ver mek te yiz. 

Bu ara da bir ilk yar dım eği tim mer ke zi kur mak üze re ça lış ma -
la rı mı zı ik ti sa di iş let me üze rin den baş lat mış bu lu nu yo ruz. Sağ lık
Ba kan lı ğı onay lı ser ti fi ka lı İlk yar dım eği tim le ri mi zi de yi ne ay nı
şe kil de pek çok ki şi ve ku ru ma ver me ye de vam edi yo ruz. 

Özel sek tör dı şın da da ta lep te bu lu nan ka mu ku ru luş la rı na
eği tim le ri mi zi üc ret siz ola rak da sos yal so rum lu lu ğu muz çer çe -
ve sin de ver me ye de vam edi yo ruz

AY DAN PA ŞA OĞ LU; 
YÖ NE TİM KU RU LU ES Kİ ÜYE Sİ; DIŞ İLİŞ Kİ LER DEN

SO RUM LU 
• AKUT’un ye rel ve ulus la ra ra sı plat form da iş bir li ği için de

ça lış tı ğı ku rum lar ve or tak pro je le ri niz hak kın da bil gi ve rir mi -
si niz? 

Ül ke miz de ara ma kur tar ma ko nu la rıy la bağ lan tı lı alan lar da
ça lı şan Türk Ha va Ku ru mu, TRAC, İTÜ, TSK, Si vil Sa vun ma
gi bi si vil top lum ör güt le ri, üni ver si te ler, dev let ku rum la rı ile,
afet ler de ve di ğer za man lar da, şe hir de ve kır sal da, eği tim, tat bi -
kat, bil gi alış ve ri şi ko nu la rın da iş bir li ği için de ça lı şı yo ruz. 

1999’dan bu ya na BM-OC HA’ya bağ lı IN SA RAG (Ulus la -
ra ra sı Ara ma Kur tar ma Da nış man lık Gru bu) üye si yiz. FE MA,
NA SAR, RTA gi bi ku rum lar dan eğit men eği ti mi ve ma ter yal te -
mi ni ko nu sun da des tek alı yo ruz. Sa ma ri tes (Yu na nis tan), Die
Jo han ni ter (Al man ya), First (İs ra il) ile dö nem dö nem or tak eği -
tim ve tat bi kat fa ali yet le ri dü zen li yo ruz. 
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• Ocak ayın da Ja pon ya’da dü zen le nen BM Afet le rin Azal tıl -
ma sı kon fe ran sı na ka tıl mış sı nız. Bu kon fe rans hak kın da iz le -
nim le ri niz ne ler dir? So nuç lar AKUT’un ge le ce ğe dö nük stra te -
ji le ri ni et ki le ye cek mi?

1994 yı lın da Yo ko ha ma’da dü zen le nen “Dün ya Afet le ri
Azalt ma Kon fe ran sı”nın ar dın dan ge çen 10 yıl için de ya şa nan -
la rın de ğer len di ril di ği ve 2005-2015 dö ne mi nin he def ve stra te -
ji le ri nin göz den ge çi ril di ği Ko be’de ki BM top lan tı sı na, DE IK
Türk-Ja pon İş Kon se yi’nin de ğer li kat kı la rı sa ye sin de üç tem sil -
ci ile ka tıl dık. Tsu na mi fe la ke ti nin gün cel bir ör nek ola rak ele
alın dı ğı kon fe rans ta BM üye ül ke le rin den dev let adam la rı, bi lim
adam la rı, gö nül lü ler, med ya tem sil ci le ri hep bir lik te dün ya da
afet le rin azal tı la rak yok sul lu ğun ön len me si ve sür dü rü le bi lir
kal kın ma or ta mı nın ya ra tıl ma sı için ge rek li adım la rın na sıl atı -
la ca ğı nı tar tış tık. Dö nüş te de bu kap sam da ilk adım ola rak bir
Kon fe rans So nuç Bil dir ge si ya yın la dık. Önü müz de ki dö nem de,
1999’dan bu ya na sür dür dü ğü müz top lum bi linç len dir me ça lış -
ma la rı nı da ha yo ğun bi çim de ve yük se len bir ka li te de hal kı mı -
zın hiz me ti ne sun ma ya de vam ede cek, bil gi üre ten bir ku rum ol -
ma yo lun da iler le ye ce ğiz.

• Siz Yö ne tim Ku ru lu’nda ki tek ba yan sı nız. AKUT’ta gö rev
da ğı lı mın da cin si yet ay rı mı ya pı lı yor mu?

Ha ya tın her ala nın da ol du ğu gi bi ara ma kur tar ma fa ali yet le ri
ve afet ler söz ko nu su ol du ğun da da olay la ra ka dın ba kı şı fark lı
bir bo yut ge ti ri yor. Di ğer yan dan ka dın lar, yaş lı lar, ço cuk lar ve
en gel li ler le bir lik te “in ci ne bi lir li ği yük sek” nü fus ola rak ka bul
edi li yor. Do la yı sıy la, ha zır lık, ön lem ler ve mü da ha le aşa ma la -
rın da ka dın viz yo nu nu ve du yar lı lı ğı nı göz ar dı et mek ça lış ma -
la rı, özel lik le de et ki-fay da an la mın da, çok za yıf la tı yor. Bu ne -
den le, AKUT’un Yö ne tim Ku ru lu ve tüm Ekip le rin de, ope ras -
yon lar da ve mer kez ekip te, müm kün ol du ğun ca eşit da ğı lı mı
sağ la ma ya özen gös te ri yo ruz. Biz bir bi ri ne son de re ce bağ lı ve
bü yük bir ai le yiz.
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YA ŞAR ÖZEN; 
YÖ NE TİM KU RU LU ÜYE Sİ; 
KAY NAK YA RAT MA VE SE Mİ NER GRU BU SO RUM -

LU SU 
Si gor ta cı lık la uğ ra şı yo rum. Al tı yıl dır AKUT üye si yim Ağır -

lık lı ola rak ida ri iş ler de gö rev ya pı yo rum, ay rı ca okul ve ku rum -
la ra Dep rem ve Acil Du rum la ra yö ne lik se mi ner ler ve ri yo rum.
Özel lik le okul lar da ki se mi ner ler çok ve rim li ge çi yor ve ki şi sel
an lam da ba na çok kat kı sı ol du ğu nu söy le ye bi li rim. Ög ren ci le rin
göz le rin de ki ışık ve bil gi aç lı ğı çok hoş. Ya şam la rıy la il gi li çok
önem li bir ko nu da on la ra kat kı sağ la ya bi le cek bil gi le ri ilet mek,
ge rek ti ğin de ge le cek le ri ile il gi li önem li ko nu la rı ko nuş mak çok
gü zel bir duy gu. AKUT bü yük ve güç lü bir ku ru luş ve bu ku ru -
ma yap tı ğım her tür lü kat kı, be nim en önem li ya şam sal ener ji le -
rim den bi ri. AKUT ha ya tı ger çek an lam da ya şa mam da çok
önem li bir araç be nim için.

• Ne tür se mi ner ler ve ri yor su nuz? Hal kı mız bu hiz met le ri -
niz den na sıl ya rar la na bi lir?

AKUT yo ğun ola rak okul la ra, ka mu ku ru luş la rı na ve özel
ku ru luş la rın ça lı şan la rı na yö ne lik, acil du rum lar da dav ra nış şe -
kil le ri ve ağır lık lı ola rak dep rem ve di ğer afet ler için ön lem le rin
ve ha zır lık la rın an la tıl dı ğı se mi ner ler ve ri yor. Se mi ner is te yen
ki şi ve ku rum lar Der nek mer ke zi ne mü ra ca at et ti ğin de ta lep le ri
de ğer len di ri li yor ve en kı sa sü re de ta lep ler eli miz de ki im kân lar
çer çe ve sin de ye ri ne ge ti ri li yor.

• AKUT’un ge lir kay nak la rı ne ler dir? Dev let ten des tek alı yor
mu su nuz? Kay nak ya rat ma da sü rek li li ği na sıl sağ lı yor su nuz?

AKUT’un ge lir kay nak la rı ay ni ve mad di ba ğış lar dır. Ki mi za -
man pro je ba zın da, ki mi za man da ih ti yaç olan ürün ve hiz met ba -
zın da des tek ta lep edi lir, sağ la nır. Bir si vil top lum ör gü tü olan
AKUT, Dev let ten yar dım al mı yor, Dev let kay nak la rıy la de ğil,
hal kın gö nül lü ba ğış la rıy la ça lış ma la rı nı sür dü rü yor. Do la yı sıy la
sü rek li lik için en önem li ol gu, des tek le yi ci ki şi ve ku rum la rın bi -
ze duy du ğu gü ven. Bu gü ve nin en üst dü zey de ol du ğu nu mil le ti -
miz bi ze her se fe rin de his set tir di. Bu nun sü rek li li ği ve be ra be rin -
de ku rum la oluş tu ru la cak or tak pay da lar sü rek li lik için ge rek li.
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EN DER BA RAN;
AKUT YÖ NE TİM KU RU LU ÜYE Sİ; TA NI TIM Bİ Rİ Mİ

SO RUM LU SU
Sev gi li ar ka da şım Na suh, “bir AKUT gö nül lü sü ola rak ka le -

min ne ler ya zar” di ye sor du ğun da, ben de AKUT’a na sıl ka tıl dı -
ğı mı ve AKUT gö nül lü sü ola rak his set tik le ri mi yaz mak is te dim.

Evet, ben de bir çok in sa nın ol du ğu gi bi 17 Ağus tos 1999
son ra sın da in san la rı mız için yap tık la rı ile ta nı dım AKUT’u. Ül -
ke mi zi şid det le sar san ve ulus ola rak ye te rin ce ön lem al ma dı ğı -
mız için fe la ke te dö nü şen o ta bi at ola yı ile fark et tim. 

Bu bü yük fe la ke tin et ki le ri ni, dep re min bir kaç gün son ra sın -
da Ko ca eli’de ki tey ze me yaz lık ça dı rı mı ve şir ket te ki ça lış ma
ar ka daş la rı mız dan bi ri nin Göl cük’te ki ai le si ne yar dım gö tür mek
için böl ge ye git ti ğim de da ha da ya kın dan gör düm. En ya kın la rı -
nı, tüm ai le si ni, bir ara da ya şa dık la rı kom şu la rı nı ve her şe yi ni
kay bet miş in san la rın ça re siz lik için de yı kı lış la rı nı gör düm. Yar -
dım et me ğe ça lı şan la rın ço ğu nun bi linç siz ve ümit siz gay ret le ri -
ni gör düm. Bir as pi rin, iki ek mek ve bir şi şe su yun ne ka dar de -
ğer ta şı dı ğı nı gör düm.

Da ha son ra te le viz yon lar dan bir avuç AKUT gö nül lü sü nün,
elin den iş ge len yüz ler ce yar dım se ve ri or ga ni ze ede rek ne ka -
dar önem li iş ler yap tı ğı nı gör düm. Hep için de, ara sın da ol mak
is te dim bu ça ba la rın ama ça lış ma tem po su ve se ya ha ti bol işim -
den ötü rü o gün ler de da ha çok fır sa tım ola ma dı.

O acı lı gün le rin üze rin den 4 yıl geç tik ten son ra, iş de ği şik li -
ği ile bir lik te kar şı lık bek le me den yar dım or ga ni zas yon la rı ger -
çek leş ti ren, Ata türk dev rim le ri nin çiz gi sin de, si ya se tin ve ki şi sel
çı kar la rın uza ğın da ka lan ve gö nül ra hat lı ğı ile için de ola bi le ce -
ğim bir STK ara ma ya baş la dım. Be nim emek le rim, za ma nım
be nim için çok de ğer ta şı yor du ve doğ ru bir ku ru ma hiz met et -
mek is ti yor dum. Bu amaç la bir çok STK’nun top lan tı la rı na ka tıl -
dım, özen le ha zır la dık la rı web say fa la rı nı ta kip et tim.

Bir ço ğu bu ta nım la rın dı şın day dı, bir kıs mı için de gö zük me -
ye ça lı şı yor du. Hat ta adı o yü ce in sa nın adı ile baş la yan bir çok
STK’nun ara dı ğım ni te lik ler de ol ma dı ğı nı üzü le rek ve hay ret ler
için de gör düm. AKUT da ta kip et ti ğim web say fa la rı için de yer
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alı yor du. AKUT’un de ğer le ri ne ken di mi çok ya kın bul muş tum.
AKUT’a ilk gel di ğim de ta nış tı ğım ilk gö nül lü, uzun saç lı, so -
kak ta sık lık la kar şı laş ma dı ğım in san lar dan ve o gün ken di si ne
mün ha sır ola rak de ğer len di rip, bu sı ra lar da “kır mı zı saç lı adam”
adı nı koy du ğum Şe nol kar de şim ol du.

O gün ler de do ğu da ki okul la ra, def ter, ka lem gi bi eği tim araç -
la rı gön de ri yor du. AKUT için de ki ilk pro jem Sir ke ci’den sa tın
ala rak Şe nol’a tes lim et ti ğim 2 ko li, def ter ve kur şun ka lem yar -
dı mı ol du. Bu çok hoş duy gu lar oluş tur du içim de. Bu pro je ye
çev rem de ki in san la rı, ar ka daş la rı mı teş vik ede rek te min et ti ğim
mal ze me ler le des tek ol ma ya ça lış tım. Bir yan dan da AKUT gö -
nül lü le ri ni in ce li yor dum. İç le rin de öğ ren ci le rin, spor cu la rın, dar
büt çe li ça lı şan la rın, iş adam la rı nın her ge lir gu ru bun dan bir çok
in sa nın yan ya na gay ret için de ol duk la rı nı, gö nül le ri ni bir leş tir -
dik le ri ni gör düm. Fe ner - Ga la ta sa ray dı şın da ki mu hab be tin ne -
re dey se ta ma mı in san la ra kar şı lık bek le me den yar dım et mek ile
il gi liy di.

Top lu mun için de bu lun du ğu çı kar iliş ki le ri, kir li ya pı lan si -
ya set, ken din den baş ka sı nı dü şün me yen in san la rın sah te mut lu -
luk la rı ile ne ka dar çe li şen bir dün ya idi bu ra sı. Da ha çok AKUT
için de ol duk ça Ata türk’ün çiz di ği yol dan ay rıl ma yan gö nül lü le -
ri da ha da çok sev dim. AKUT web say fa sı na bu ko nu da ya zı lar
ve ha ber ler gön der me ğe baş la dım. Çok he ye can lı olu yor du be -
nim için. Be nim gi bi dü şü nen in san la rın ara sın day dım ve gön -
lüm den ko pan la rı ya zıp gön de ri yor dum. 

O yıl lar da AKUT web say fa sı nı yö ne ten Me lih ar ka da şı mın
yaz dık la rı mı bir an ön ce ya yım la ma sı nı he ye can la bek li yor dum.
AKUT’a da ha çok gel me ye Pa zar te si gün le ri ya pı lan Yö ne tim
Ku ru lu top lan tı la rı na da ha çok ka tıl ma ya baş la dım. Ar tık gö nül
ra hat lı ğı ile AKUT gö nül lü sü ol mak için baş vu ra bi lir dim. Bir
gün ev rak la rı mı ta mam la ya rak Fat ma ar ka da şı ma uzat tım. Ev -
rak lar için de AKUT gö nül lü le rin de ta nı dık la rı nız di ye bir bö lüm
var dı ora ya ilk ta nı dı ğım AKUT gö nül lü le ri olan Şe nol Dur muş
ve Me lih Fi dan ‘ın ad la rı nı yaz mış tım.

Yıl lar son ra bu gün AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği’nin ha -
ya tım da çok önem li bir ye ri var. Ora da be nim gi bi dü şü nen bir -
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çok ar ka da şım var ve işim den, ai lem den ka lan za ma nı mı (ba zen
on lar dan bi raz pay ala rak ta ol sa) mut lu ol du ğum şey le ri ya pa -
rak de ğer len di ri yo rum. Bu nu sa de ce mut lu ol du ğum için ya pı -
yo rum der sem ek sik olur. As lın da elim den ge len le rin va ta nım
için, in san lık için ya rar lı ol du ğu nu, çok önem li ol du ğu nu gör dü -
ğüm için mut lu olu yo rum. Da ha son ra Ka dı köy be le di ye si ile or -
tak bir pro je de gö rev al mış tık. Tüm bi na yı re sim ler le do nat mış
ve çok hoş ve an lam lı bir or ga ni zas yon ger çek leş tir miş tik. O
gün baş ka nı mız be nim ku la ğı ma eği lip “ne ka dar önem li bir iş
yap tı ğı nı bi li yor mu sun En der ağa bey” de miş ti. Çok duy gu lan -
mış ve ta rif edi le me yen duy gu lar his set miş tim. O gün his set tik -
le ri mi bu gün de ya şa ya bi li yo rum, bun dan çok mut lu luk du yu -
yo rum.

Ata türk’ün çiz di ği yol dan ay rıl ma dan, dev rim le ri nin, Cum -
hu ri ye tin te mel ta şı olan La ik li ğe, söz de de ğil öz de bağ lı bir
STK için de ol du ğum için çok mut lu olu yo rum. Ata türk’ün
Cum hu ri ye ti ema net et ti ği, ge rek ti ğin de her şey le ri ni bu yol da
fe da et mek ten ka çın ma ya cak ger çek Türk genç le ri nin ara sın da
ol du ğum için çok mut lu yum. 

AKUT’un hiç bir şe kil de ödün ver me di ği il ke le ri ne, de ğer le -
ri ne bağ lı ye ni ekip ler ve gö nül lü ler le gi de rek bü yü dü ğü nü gör -
mek ten çok mut lu yum. Biz ler, tüm AKUT gö nül lü le ri, Mus ta fa
Ke mal Ata türk’ün bı rak tı ğı en bü yük ema net olan de mok ra si ye,
la ik ve çağ daş Cum hu ri ye te, Ata türk’ün il ke ve dev rim le ri ne sa -
hip çı ka ca ğız ve bu ko nu da ki en iyi ör ne ği oluş tu ra ca ğız. 

Bu nu ba şa ra ca ğı mız dan emin ol du ğum için çok mut lu yum.

MAH MUT ÇE LİK ;
Dİ SİP LİN KU RU LU ÜYE Sİ; DE NET LE ME KU RU LU

ES Kİ ÜYE Sİ, 
İS TAN BUL ADY Bİ Rİ Mİ ES Kİ SO RUM LU SU 
• İs tan bul ope ras yon eki bi ne tür olay la ra mü da ha le edi yor?

Dep rem odak lı ha zır lık la rı nız na sıl gi di yor? Siz ay nı za man da
de net le me ku ru lu üye si si niz. Yet ki ve gö rev le ri niz den, ça lış ma -
la rı nız dan bah se der mi si niz.
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1999 yı lın dan be ri AKUT’ta ak tif ola rak gö rev al mak ta yım.
Der nek için de De net le me Ku ru lu üye si ve İs tan bul eki bi ara ma
kur tar ma so rum lu su ola rak gö rev yap mak ta yım.

Biz AKUT’lu la ra sık sık et ra fı mız da ki in san lar so rar lar “Ne -
den AKUT’ta sı nız?” On la ra ken dim ce ba zı ce vap la rım olur.
Bun la rın en ba şın da “İn sa nı Sev mek” de rim “Ül ke mi Sev mek”
ve bu ül ke hal kı nın her za man her şe yin en iyi si ne la yık ol ma sı -
nı se bep gös te ri rim.

Ben hep AKUT’ta ki ar ka daş la rı ma “özel in san lar top lu lu ğu”
de rim. Hep si ger çek ten özel in san lar. Ne den mi özel in san lar?
Bir ya pı dü şü nün, için de in san sev gi si ta şı yan, kar şı lık sız yar -
dım eden, din, pa ra, po li ti ka ko nuş ma yan, tek ki şi nin öne çık -
ma dı ğı, tam bir Ekip ça lış ma sı nın ya pıl dı ğı, Ata türk çü, va tan se -
ver in san lar dan olu şan...

İş te bu özel lik le rin hep si nin bir ekip te ay nı an da top lan ma sı
ve bir ara ya gel me si çok sık gö rü len bir ol gu de ğil dir. Bu ne den -
ler den do la yı, be nim ar ka daş la rım özel in san lar ve ben on lar la
ay nı ku rum için de ça lış mak tan, ope ras yon la ra çık mak tan bü yük
gu rur du yu yo rum.

Ben şu na ina nı yo rum, gün ge le cek bu ül ke de ki tüm in san lar
bi zim gi bi dü şü ne cek. Va ta nı nı in sa nı nı se ve cek ve hal kı nın her
za man, her şe yin en iyi si ne la yık ol du ğu nu an la ya cak.

Ba zen dü şü nü yo rum da, AKUT’a ka tıl mak ile ha ya tım da ki
en önem li ka rar lar dan bi ri ni al mı şım.

EB RU ATA LAY; 
Dİ SİP LİN KU RU LU ÜYE Sİ
En bü yük kor kum sev dik le ri mi kay bet mek ti. Tüm du ala rım

ise on lar dan ay rı kal ma mak, on lar dan bi ri ni sı ra sız ve ani den
kay bet me mek üze ri ne...

İş te bel ki in san la rın sev dik le ri ne ka vuş ma sı na yar dım cı ola -
bi lir sem, kur ta rı la bi le cek ka yıp la ra yar dım ede bi lir sem, sev dik -
le ri min uzun sü re ya nım da kal ma sı nı, on lar la bir lik te sağ lık lı ve
mut lu bir ya şam ge çir me yi hak ede bi lir dim. Her şey için ba zı fe -
da kâr lık lar ge rek ti ği ne, iyi li ğin iyi lik ola rak bi ze ge ri dön dü ğü -
ne ina nı yo rum.
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99 yı lın da AKUT’a bu dü şün ce ler le ka tıl dı ğım da böy le bü -
yük bir dep rem fe la ke ti ile kar şı la şa bi le ce ği mi dü şün me miş tim.
İlk ay la rım yo ğun ge çen eği tim dö ne mi ile yo ru cu ama bir o ka -
dar da ke yif li geç ti. Ken di si gi bi dü şü nen, kar şı lık sız za man ve
güç sar fe de bi len in san la rın var lı ğı nı gör mek, bir lik te ekip ha lin -
de ca lış mak müt hiş bir tat min duy gu su ya ra tı yor in san da.

Ağus tos ayın da ise da ha ön ce al dı ğı mız eği tim le rin, hiç tah -
min ede me ye ce ği miz ka dar zor lu sı na vı ile kar şı kar şı ya kal dık.
İlk gün Av cı lar’da, son ra ki 10 gün ise De ğir men de re’de ça lış -
tım.

Bu dö ne min so nun da uy ku suz luk ve yor gun luk tan ve rim li
ola ma ya cak ha le gel miş tim. En kaz la ra ara bay la ula şır ken kü çük
ka za lar yap ma ya baş la yın ca ar tık dön mem ge rek ti ği ni, bun dan
son ra İs tan bul’da ki AKUT mer kez de da ha ve rim li ça lı şa bi le ce -
ği mi dü şün düm. Aya ğın da cid di bir en fek si yon so ru nu olan İl -
ker ve he men he men hiç din len me den ça lı şan ve el ve kol la rın -
da de rin ya ra lar açı lan İs ken der ile bir lik te İs tan bul’a dön dük.
Dö nüş yo lun da İs ken der ar ka kol tuk ta bay gın şe kil de uyu yor, İl -
ker ise be ni uya nık tu ta bil mek için sü rek li ko nu şu yor du (as lın da
sa nı rım o her za man çok ko nu şu yor du…) Bir an ir ki lip uyan dı -
gım da bir Ja pon çiz gi fil mi nin için dey dim, İl ker ise ba na as ker -
lik anı la rı nı an la tı yor du. Ara ba kul la nır ken bir an için na sıl uyu -
na bi le ce ği ni ya şa ya rak öğ ren miş tim. Göz le rim açık tı ama bi lin -
cim ta ma men baş ka bir bo yu ta geç miş ti.

İs tan bul’a dön dü ğü müz de ye ni bir şok ya şa dı ğı mı zı ha tır lı -
yo rum. Her  şey ola bil di ğin ce nor mal gö rü nü yor du an cak bu na
adap te ol mak bi zim için bir hay li zor ola cak tı. Ha ya tı mız ve biz
as la es ki si gi bi ol ma ya cak tık, bu nu his se di yor dum. Ya şa dık la rı -
mız bi ze kar şi lık sız ola rak ma ne vi ve fi zik sel emek ver me nin,
bu eme ğin kar şı nız da ki ler için ha ya ti öne me sa hip ol ma sı nın
son suz iç hu zu ru ve tat min duy gu su nu nu ver miş ti. Bu duy gu yu
ta nım la mak ol duk ça güç tü.

Ora da ya şa dı ğım, as la kim se ye an lat mak, pay laş mak is te me -
di ğim anı la rım var. Ar tık he men he men hiç ağ la mı yo rum… her -
han gi bir şey kar şı sın da duy gu la nıp göz le rim ya şar mı yor… ama
ken di min bi le da ha ön ce far kın da ol ma dı ğım bir ira de ve da yan -
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ma gü cü ne sa hip ol du ğu mu his se di yo rum.

Ar tık AKUT bam baş ka bir yer de. En bü yük ödül olan hal kın
sev gi si ni ve gü ve ni ni ka zan mış bü yük bir si vil top lum ör gü tü.
Biz de bu na la yık ola bil mek için AKUT mis yo nu nu ve etik de -
ğer le ri mi zi bü yük bir has sa si yet le ko ru mak zo run da yız. 

İş le rim ne de niy le eği tim ve ope ras yon la ra ka tı la mı yor ol sam
da Di sip lin Ku ru lu’nda gö rev ya pa rak AKUT için ça lış ma ya de -
vam edi yo rum.

ŞE NOL DUR MUŞ;
AR ŞİV SO RUM LU SU
AKUT ANA DO LU TI RI PRO JE Sİ SO RUM LU SU

GÜ NE ŞİN SOF RA SIN DA YA ŞA MIN Bİ LİN Cİ NE 

YOL CU LUK...

Dü şün ce yi dü şün mek ama et ra fı na ba ka rak dü şün mek, ha sa -
tı di lin ucun da dır. Asır lar ön ce si “üs tat” Aş ka le’nin dağ la rın da
bu nu söy ler; “bil dü şün ce ni, söz bu lur sa be den ola cak”

Bir dü şün ce den yo la çık tık, akıl la ze ka nın en gel le ri ara sın da
bu gün le re gel dik, bil me di ler ki ener ji nin as la blo ke edi le me ye -
ce ği ni, as la yıl ma dık ni ce me şak kat le re ma ruz kal sak da.
ATA’mı zın izin den yol al dık, da ha çok uzun yo lu muz var. Her
be den de gö nül sak lı, iş bu nu ak tif ha le ge tir mek ve sür dü re bil -
mek. Gö nül ön den gi der se be den onun ar dın dan ay rıl maz, ego da
ara la rı na gir mek için yal va rır. Ama ne ol duy sa in san de nen can -
lı nın koz mik çor ba sın da ego ina nıl maz bir ener ji ye sa hip ti. Oy sa
ego hep ön den git ti be den ar dın dan hiç ay rıl ma dı, gö nül de ara -
la rı na bir tür lü gir me yi ba şa ra ma dı. Ego da ken di ni tat min et ti.

Ya şa mın bi lin ci ne olan yol cu lu ğum da AKUT çok ama çok
ge niş bir ba sa mak ta yer al dı, al ma ya da de vam edi yor. Kül tür ta -
şı dım yıl ma dan, yo rul ma dan. Aşk la ve sev giy le gö nül lü ol du -
ğum bu ku rum da da bu na de vam edi yo rum. Her adım at tı ğım da
eko sis te min de ği şi mi ni gör düm, onun ya nı sı ra kül tür de de ği şi -
yor du. Es ki miş dü şün ce tor tu la rıy la, ikin ci el dü şün ce ler le Ana -
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do lu in sa nı nı blo ke et ti ler. Şe hir de ki ya şam şar la tan la rı, on la ra
akıl oyun la rı oy na dı ama Ana do lu in sa nı gön lün de sak lı tut ma -
dı ğı o sev gi yi, aş kı hep or ta ya koy du. Afet le rin ne ka dar do ğal
ol du ğu nu on la ra ak tar ma dı lar. Biz ler bir avuç Ana do lu gö nül lü -
sü afet le rin do ğal lı ğı nı var gü cü müz le an lat ma ya de vam edi yo -
ruz. Biz ler gi bi dün ya nın da ya şa dı ğı nı, bu ya şa mın ko şul la rı,
ka ide le ri ol du ğu nu sa de ce anım sat mak için yıl lar dır hep kül tür
ta şı yo ruz. 

Ana mın ba na bir sö zü var dı; “er ken git işi ne ek mek de ğer di -
şi ne.” Her sa bah ku la ğı ma kü pe dir er ken den yol al dım Ana do lu
yol la rın da. Ne me şak kat ler ya şa dım, ya şa ca ğım ama yıl ma dan,
yol da ki ba sa mak la ra gö nül ko ya rak... 

Bir yaş lı be den dü şü nün kö şe ba şın da du rur be de ni ne des tek
al mış bas to nun dan. Kı sa sür se de ta nış ma mız ba na bir şi ir okur.
An la dım ya şa mı da mı ta rak yaz dı ğı nı. O şi ir den çok önem ver di -
ğim bö lüm den kı sa bir alın tı yı siz le re ak tar mak is ti yo rum.

DÜ ŞÜN DÜK..

DÜ ŞÜN DÜ ĞÜ MÜ ZÜ AN LA DIK...

DÜŞ LE DİK....

DÜŞ LE Dİ Ğİ Mİ ZE VAR DIK....

BİL DİK

BİL Dİ Ğİ Mİ ZE SE VİN DİK

ŞU UR LAN DIK

YÜ CEL DİK ve İN SAN OL DUK

Ya şa mın ne ka dar kut sal ol du ğu nun he pi miz az çok bi lin cin -
de yiz... Işık düş me den en kaz la ra ni da lar gel di ku la ğı ma, yaş lı
bir be den kor ku dan ko ku lar sal mış et ra fı na. İri be de nim le dar
ha yat üç gen le rin den ya nı na ulaş tım, uzat tı eli ni ba na ya şa ma sa -
rı lır ca sı na. Ora dan çık tık gün ışı ğı na ve ba na der ki; “ne söy le -
ye ce ği mi bi le mi yo rum ye ğe nim.” Ben de; “söy le me” de dim, “bir
şey söy le ye ce ğin ve du ya ca ğım ce ha le ti miz olur, hay di ya şam
se ni bek ler” de dim am bu lan sa ko yup sağ lık lı ko şul la ra sevk et -
tik... (Düz ce Dep re mi - Kay naş lı)
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Gü ne şin sof ra sın da ya şa mın bi lin ci ne olan yol cu lu ğu muz da
her kim ne öğ ren diy se, ne öğ re ne cek se ce ha le ti ni öğ re ne cek tir
ama gö nül de sak lı du ran o kut sal ener ji yi bir açı ğa çı kar dı mı in -
san, değ me yin o za man ya şa mın kut sal akı şı na. Akıl, ze ka, du -
yu lar şa şa ka lır. Üs tat doğ ru de miş za ma nın da “ce ha let bil ge lik -
tir.”’ Bir be den gi bi bir ara da ol ma lı yız, sey re dal ha sa tı o za -
man. AKUT’ta biz bu nu ba şar dık...

Sev gi ışı ğı nız da im ol sun. 

DÜN DAR ŞA HİN;
AKUT’UN ACİL DU RUM KO NU LA RIN DA VER Dİ Ğİ EĞİ TİM, 
DE NET LE ME VE DA NIŞ MAN LIK HİZ MET LE Rİ SO RUM LU SU
• Tür ki ye’de ki acil du rum yö ne ti mi ya pı lan dı rıl ma sı ih ti yaç -

la ra ce vap ve re cek şe kil de or ga ni ze edil miş mi dir? AKUT’un bu
alan da ve re ce ği da nış man lık hiz met le ri ne le ri kap sa ya cak tır?

Tür ki ye’de Acil Du rum Yö ne tim Sis te mi ya pı lan dır ma sı ma -
ale sef da ha ye ni ye ni şe kil len me ye baş lı yor. Ge nel ola rak bak tı -
ğı mız da iki tür ya pı lan ma söz ko nu su: Bi rin ci ya pı lan ma Türk
hu kuk mev zu atı ve Ka mu Yö ne ti mi sis te mi için de ki ya pı lan ma.
İkin ci ya pı lan ma ise ulus la ra ra sı stan dart ve ku ral la rın oluş tur -
du ğu da ha çok ku rum sal kay gı la rın be lir le di ği ya pı lan ma.

Bi rin ci ya pı lan ma yı açar sak; özel lik le 1999 dep re mi son ra sı
ka mu yö ne ti mi nin ref leks le ri ni art tır mak ama cıy la oluş tu ru lan
mer ke zi teş ki lat için de ki ya pı lan ma önü mü ze çı ka cak tır ki, bu
Baş ba kan lı ğa bağ lı Tür ki ye Acil Du rum Yö ne ti mi Ge nel Sek re -
ter li ği dir. Yi ne ay nı ek sen de özel lik le Av ru pa Bir li ği En teg ras -
yon sü re ci için de, İş Ka nu nu ve yö net me lik le rin de hız lı ca ya pı -
lan de ği şik lik ler le, ku rum ve or ga ni zas yon la rın Acil Du rum la ra
mü da ha le ede bi le cek net plan la rı nın ol ma sı ve Ekip le ri ni bu
plan doğ rul tu sun da ye tiş tir me le ri gö rül mek te dir. 

Bu nok ta da asıl fark ya ra tan öge acil mü da ha le sis tem le ri ne
ya pı lan per so nel, eği tim ve tek nik des tek lo jis ti ği ya tı rım la rın da
gö rül mek te dir. Tüm den ge lim yö ne tim yak la şı mı Acil Du rum
yö ne ti mi ve mü da ha le sis te mi ni in şa ede bi le cek tir. Ay nı; za -
man da el de bu lu nan si vil sa vun ma, it fa iye ve em ni yet Ekip le ri -
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ne ya pı la cak olan, “gü nü mü ze hi tap ede bi len” per so nel ya tı rım -
la rı da in şa sis te mi ne bü yük kat kı sağ la ya cak tır. Ül ke miz de Ya -
tı rım kav ra mı ge nel ola rak lo jis tik ve mal ze me ya tı rı mı ola rak
an la şıl mak ta dır. Oy sa ki tüm mal ze me ve Ekip ma nı kul la na bi le -
cek olan lar doğ ru eği ti mi al mış bi rey ler dir. Bi re ye ya tı rım esas
teş kil et mek te dir.

Dev le tin ben ce as li gö re vi ik ti sa di ha yat ta ol du ğu gi bi, Acil
Du rum Yö ne tim Sis te min de de ge nel dü zen le yi ci ka mu norm la -
rı nı or ta ya ko yup, uy gun luk ve ye rin de lik de ne ti mi ile hiz met
ka li te si ni kont rol eden bir me ka niz ma ol ma lı dır.

İkin ci ya pı lan ma ise OH SAS 18001, ISO 14001 ve SA 8000
gi bi Ulus la ra ra sı stan dart la rın ku ral la rı dır. Bu stan dart bel ge le ri -
ni ta lep eden iş let me ler için bir zo run lu luk ol mak la be ra ber, her
üç dün ya stan dar dı da Acil Du rum Yö ne tim Sis tem ya pı lan ma -
sı na bü yük önem ver mek te dir. Ku rum sal kay gı lar hu kuk sal kay -
gı lar dan da ha de ri ne nü fuz eden ça lış ma la rı or ta ya koy mak ta dır.

AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği ola rak özel lik le ku rum la rın
Acil Du rum Mü da ha le Sis tem le ri nin di zay nın dan, bu sis tem ler
için de yer ala cak üst yö ne tim kad ro su nun ve uy gu la ma cı la rın
eği tim le ri ne, ku rum ve or ga ni zas yon la rı teh dit ede bi le cek risk -
le rin ana liz edil me sin den, Ku rum sal Sü rek li lik le ri ni (BCP) dur -
du ra bi le cek her tür lü du ru mu ana liz hiz met le ri ne ka dar çok ge -
niş bir yel pa ze de hiz met ver mek te yiz. Söz ko nu su hiz met le ri mi -
zin ta ma mı ulus la ra ra sı yet kin lik ve ser ti fi ka lar la des tek len mek -
te dir.

ZEY NEP FUL YA KOÇ;
AFET LER HAK KIN DA AR ŞİV ÇA LIŞ MA LA RI SO RUM LU SU
• Kent sel afet le rin et ki le ri nin azal tıl ma sı ko nu sun da na sıl bir

pro je yü rü tü yor su nuz?

Bu ko nu da yurt dı şı de ne yim le ri ni na sıl fay da ya çe vi ri yor su -
nuz? 

Gü ney As ya’da son ya şa nı lan ar dı şık fe la ket ler as lın da in -
san lı ğın ne ka dar in ci ne bi lir ol du ğu nu çar pı cı bir şe kil de or ta ya
koy muş tur. Bu nun dı şın da ar dı ar dı na ge len fe la ket ler as lın da

❏  Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏614



ris ki al gı la ma ko nu sun da so ru nu muz ol du ğu nu gös ter mek te dir.
Özel lik le fe la ke tin ger çek leş ti ği ül ke ler ile en çok ölü ve ren ül -
ke ler ara sın da bin ler ce ki lo met re nin ol ma sı afet le rin in san lık
açı sın dan ne ka dar bü yük bir teh dit ola bi le ce ği ni or ta ya koy -
mak ta dır. Bir di ğer çar pı cı ger çek se, ya şa nan dep rem ve tsu na -
mi nin ar dın dan böl ge nin ih ti yaç duy du ğu yar dı mın bü yük lü ğü
göz önü ne alın dı ğın da ül ke ler ara sı iş bir li ği nin afet ler sı ra sın da
ve son ra sın da ne ka dar önem li ol du ğu dur. Ar tık ulus la ra ra sı ca -
mi ada sa de ce afet le rin son ra sın da de ğil ön ce sin de de risk le rin
ül ke ler ara sın da na sıl pay la şı la ca ğı ko nu şul mak ta dır. 

Or ta ya çı kan ka yıp tab lo su nun bü yük lü ğü ne ba kı lır sa, özel -
lik le yer le şim alan la rı se çi min de ki yan lış lık lar ve alt ya pı so run -
la rı ar tan nü fus açı sın dan afet le rin et ki le ri ni yı kı cı bo yu ta ta şı -
mak ta dır. 

Bu gün dün ya da ya şa nı lan dep rem le rin %75’i As ya’nın ge liş -
mek te olan ül ke le ri ni vur mak ta dır. Her ne ka dar biz dep re me
odak lan sak da, dün ya da ger çek le şen fe la ket le rin %32’si me te -
oro lo jik kö ken li olay lar ve sel ler, %12’si dep rem ler, ge ri ye ka -
lan %20’si kıt lık baş ta ol mak üze re di ğer fe la ket baş lık la rı al tın -
da top lan mak ta dır. Fe la ket le rin oluş yüz de le ri ba kı mın dan me -
te oro lo jik se bep ler ön ce lik li gö rün se de afet ler de en çok ölüm -
ler dep rem ve sel ler de or ta ya çık mak ta dır. Bu nok ta da, As ya ve
Af ri ka ül ke le rin de can ka yıp la rı da ha çok ol mak la be ra ber ABD
gi bi ba tı lı ül ke ler de mal ka yıp la rı da ha faz la dır. Ba tı lı ül ke ler si -
gor ta sis te mi ve kent sel alt ya pı yı sağ lam tu ta rak mal ka yıp la rı -
nı azalt ma ya ça lış sa lar da can kay bı nın te la fi si yok tur. 

Özel lik le ül ke miz açı sın dan ba kıl dı ğın da dün ya da ya şa nan
bü yük afet ler den çı kar ta bi le ce ği miz bir çok ders ler var. Bu an -
lam da me ga kent le ri teh dit eden risk le ri an la mak ve olay lar dan
ders çı kart mak ül ke miz de ki bü yük kent ler açı sın dan son de re ce
önem li. Dün ya da in san yer le şim le ri nin yak la şık üç te iki si nin su -
ya ya kın ya şa dı ğı dü şü lür se önü müz de ki yıl lar da kent sel fe la -
ket le rin et ki le ri nin ar ta ca ğı nı söy le mek müm kün. Bu açı dan ba -
kıl dı ğın da bü yük kent le ri mi zin sa de ce dep rem den do la yı de ğil
ik lim de ği şik lik le rin den kay nak la na bi le cek so run la ra kar şı da
da ha et kin ön lem ler al ma sı ge rek li li ği or ta ya çık mak ta dır. Özel -
lik le önü müz de ki yıl lar da ik lim göç le ri nin ya ra ta bi le ce ği et ki ler
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kal kın ma açı sın dan en önem li so run lar dan bi ri ha li ne ge le bi lir.
Tür ki ye’nin yurt dı şı kay nak lı göç ko ri dor la rın dan bi ri si ol ma -
sın dan do la yı, as lın da Af ri ka ve As ya’da ki afet le re kar şı iler de
du yar sız ka la ma ya ca ğı mız ke sin dir. 

AKUT ola rak ilk yo la çık tı ğı mız da afet le rin mü da ha le aşa -
ma sın da ya pa bi le cek le ri miz ko nu sun da uz man laş ma ya ça lı şı -
yor duk. Oy sa bu gün gel di ği miz nok ta da afet le re ha zır lan mak is -
te yen bir çok ku rum ve bi re yin afet le re kar şı ön lem ge liş ti re bil -
me si ko nu sun da doğ ru bil gi yi ak ta ra bil mek ça ba sın da yız. Bu
an lam da kent sel afet le rin et ki le ri nin azal tıl ma sı ko nu sun da sü -
rek li ulus la ra ra sı de ne yim le ri iz li yo ruz. Ya şa nan lar dan çı kan
ders le ri Türk çe leş tir mek de ğil ye rel leş ti re bil mek önem li.

Bir di ğer ko nu bi rey sel ve ya ku rum sal de ne yim le rin ya zı ya
ak ta rıl ma sı. Bu gün gel di ği miz nok ta da tüm ope ras yon ra por la rı
ge le cek te kay nak ola cak tır dü şün ce si ile ra por la ma ka li te mi zi
ar tı rı yo ruz. Özel lik le bu açı dan ba kıl dı ğın da İran - BAM dep rem
ra po ru ol duk ça cid di ve ya rar lı bir baş vu ru kay na ğı dır. Bu nun
dı şın da özel lik le fark lı ül ke le rin de ne yim le ri ni biz zat ye rin de gi -
de rek in ce li yo ruz. Bu ko nu da ilk ça lış ma mız 11 Ey lül’ün he men
ar dın dan böl ge de ya pı lan ça lış ma la rı in ce le yen ve ge le ce ğin mi -
ma ri mi ra sı ve bü yük kent le rin di key köy le ri yük sek ya pı lar ve
afet ler ko nu sun da bir ki ta bın ya zıl ma sı ol du. Bu ça lış ma da DE -
İK Türk-Ame ri kan İş Kon se yi’nin önem li kat kı la rı ol muş tur.
Adı ge çen sa ye sin de DE İK ile kent sel afet le rin azal tıl ma sı ko -
nu sun da iş bir li ği ne gi dil miş tir. Bu kap sam da DE İK-Türk-Ja pon
İş Kon se yi nin des te ği ile üç gö nül lü üye Ja pon ya’nın Ko be ken -
tin de Bir leş miş Mil let le rin, “Dün ya’da Afet le rin Azal tıl ma sı
Kon fe ran sı na” gön de ril miş tir. 

AKUT res mi ku rum la rın ya nın da ül ke miz den kon fe ran sa ka -
tı lan tek STK ola rak ye ni bil gi bi ri ki mi, stra te jik yak la şım lar ve
iz le nim ler le kon fe rans tan dön müş tür. Bu ça lış ma lar sı ra sın da,
özel lik le Ko be dep re mi ni ve Gü ney As ya’da ki Tsu na mi fe la ke -
ti ni biz zat ya şa yan lar dan din le mek ol duk ça önem li dir. Bir di ğer
nok ta Ko be dep re min den son ra ya pı lan la rı ve et ki le nen böl ge le -
rin ye rin de in ce len me si dir. Ko be dep re mi nin en önem li so nuç la -
rın dan bi ri de afet le re kar şı kül tü rel mi ra sın ko run ma sı ko nu sun -
da Ja pon ya de ne yi mi ni ya rat tı ğı fark lı lık tır. Ko be’de el de edi len
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bil gi bi ri ki mi ve de ne yim ler bu gün biz le ri afet ler de kül tü rel mi -
ra sın ko run ma sı ko nu sun da bir ki ta bın ha zır lan ma sı ça ba sı na
sok muş tur. Özel lik le dep rem bek le yen ve ül ke mi zin önem li kül -
tü rel mi ra sı nı bün ye sin de ba rın dı ran bir kent ola rak İs tan bul’a
bu ça lış ma nın kat kı sağ la ya ca ğı nı umut et mek te yiz. 

HA KAN ER TAN;
AKUT İS TA TİS TİK LE Rİ SO RUM LU SU
Biz ola bil mek al tın üç lü. Dil, din, ırk, renk ayı rı mı ol ma dan

in san ha ya tı na yar dım eli uza ta bil mek, ya şa mın ve ri le ri ile mil li
ta kım ru huy la, or kest ra man tı ğıy la üre te bil mek muh te şem bir
gu rur ifa de si dir. Bu duy gu ya ge lin siz de or tak olun. Ha yat ta lüt -
fen ken di niz için bir iyi lik ya pın ne fes alın çün kü ya şa mak için
ya şat mak ge re kir.

Ba zı şey le rin kıy me ti ni an la mak için kay bet me ye ge rek kal -
ma sın. Sev gi ha mu ruy la ya şam pı na rı nın su yuy la bir şey ler yap -
mak için;

İs te ye cek sin

İna na cak sın 

Gü ve ne cek sin

Ça lı şa cak sın

Her za man için ne ve re bi li rim di ye dü şün me li, o za man hu -
zur do lu o anı ya şa ma nın key fi ni ta da bi lir sin. Ha ya tı ya şar ken
her şe yin ay rı bir ta dı var; du yar ken bi le gö re bil me li, bak ma sı nı
bi len gö zün an lam ve ifa de tar zı var. Ne ya pa bi li rim di ye dü şün -
me li in san, ba zen de ses siz ka lıp göz lem yap ma lı. Za man ha ya -
tın ta ken di si bu nu po zi tif ha le dö nüş tür me li, iyi dü şün me li, hoş
gö rü lü ol ma lı. Öz gü ven çok önem li. Ben in san ola bil me ye ça lı -
şı yo rum sa bır la sev giy le, ne fes al dık ça da de vam ede ce ğim. Bir
ne fes al dık ça ha ya ta an lam ka tan an lar var dır. Ge lin bun la rı de -
ğiş ti rin bu ola bi lir mi rast lan tı dır in sa nı or ta ya ko yan. Bir bi ri mi -
ze gü ler bir yüz ile ho şu mu za gi de cek iki çift gü zel söz bah şet -
mek bu ka dar zor mu dur. Ha yat ta ku sur gör me den sev me si ni öğ -
ren mek ge re kir. Bir şey ler öğ ren dik çe hiç bir şey bil me di ği mi
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dü şü nü yo rum.

Tıb bi lo jis tik bi rim üye si yim. AKUT böl ge bi rim le ri ile
AKUT mer kez yö ne tim ku ru lu ara sı ya zı lı ve söz lü ih ti yaç la rı -
na köp rü ola bil me ye ça lı şı yo rum. Ya şam da üret ti ği niz sü re ce
ba şa rı nız her za man ka lı cı olur. Lüt fen sa kın ola za ma nı bo şa
ge çir me yin çün kü za man ha ya tın ta ken di si dir. Ha kan Er tan iyi
gün ler di ler.

FAT MA ÖZ GEN;
AKUT’UN İDA Rİ İŞ LER DEN SO RUM LU PER SO NE Lİ
Ben 2001 yı lın da AKUT’ta ma li ve ida ri iş ler bi ri min de pro -

fes yo nel ola rak ça lış ma ya baş la dım. Ku rum da ki ilk gün le rim de
hiç bir kar şı lık bek le me den özel za man la rı nı bu ra ya ayı ran çe şit -
li ka de me ve branş lar da olan gö nül lü le rin öz ve ri li ça lış ma la rı
be ni bü yü le miş ti. Şim di ben de ço ğu za man pro fes yo nel li ği mi
unu tup ade ta gö nül lü ola rak ça lış tı ğım, bu yü ce ku ru mun ça tı sı
al tın da ol mak tan ve gö nül lü ar ka daş la rı mız la ay nı ama ca hiz met
et mek ten son de re ce mut lu yum. 

Der ne ği mi zin gün cel ile ti şim tra fi ği nin he men hep si be nim
üze rim den geç mek te dir. Ge len iç ve dış ta lep le ri bu yo ğun tra fik
içe ri sin de doğ ru za man da doğ ru nok ta ya ulaş tır ma nın has sa si -
ye ti nin bi lin ci ile ve gö nül den yak la şı mım la iş yü kü ne ka dar
ağır laş sa da bir yor gun luk ya şa mı yo rum. Ku ru mu mu zun mis yo -
nu doğ rul tu sun da yap tı ğı tüm gö nül lü ça lış ma la rın da bir par ça
kat kı mın ol ma sı be nim için de ğe ri bi çil mez bir mut lu luk. 

Sü rek li göz önün de olan ku ru mu muz ma li ko nu lar da da şef -
faf lı ğı ön plan da tut mak ta dır. Bu se bep le ka yıt la rın der nek ler
ka nu nu na uy gun ola rak tu tul ma sı, dü zen li ola rak ma li tab lo la rın
ha zır la nıp her yıl dı şa rı dan ba ğım sız de net çi le re de net le til me si
ve ge len ba ğış la rın res mi web say fa mız da ilan edil me si ko nu la -
rın da da ma li ve ida ri iş ler bi ri mi ola rak ay rı bir has sa si yet le ça -
lış mak ta yız. 
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VEY SEL AK SOY; 
BİN GÖL EKİ Bİ MÜ TE VEF FA Lİ DE Rİ
• Bin göl Eki bi ne za man fa ali yet le ri ne baş la dı? Ne tür ça lış -

ma lar ya pı yor su nuz? Kış si zin için ne ifa de edi yor? 

Bin göl AKUT Eki bi 10 Ka sım 2002 ta ri hin de Bin göl ilin de
ku rul du. Bin göl AKUT ola rak böl ge de bu lu nan tek gö nül lü kur -
tar ma eki bi ol du ğu muz için so rum lu luk ala nı mı zı sı nır lan dır ma -
dık. Bu gün için 47 ki şi lik eki bi miz ile ak lı nı za ge le bi le cek her
tür lü olum suz ko şul lar da va tan da şı mı zın ya nın da ol ma ya ça lı şı -
yo ruz. Dep rem de de, sel de de, kar da kış ta köy le rin de has ta bir
şe kil de umut suz ca, ça re siz lik için de kıv ra nan va tan da şı mı zın
ya nın da da, çığ da da, tra fik ka za la rın da da, ya ni her tür lü olum -
suz şart lar da 4 dok to ru muz, 2 hem şi re miz, 3 sağ lık me mu ru muz
ve de çok bü yük du yar lı lık gös te rip ak tif ola rak biz le re ka tı lan
Bin göl Va li yar dım cı mız Sa yın Ha ya ti TAŞ TAN ile bir lik te in -
san lık gö re vi mi zi en iyi şe kil de ye ri ne ge tir me ye ça lı şı yo ruz.

Kış bi zim için ta bi ki çok şey ifa de edi yor. Bu ra la rın kı şı çok
zor ve çe tin ge çer, böy le olun ca da he men he men tüm köy yol -
la rı ka pa nır ve köy le rin de has ta hal de bek le yen has ta la ra ilk yar -
dım ve has ta ne ye ulaş tır ma yi ne AKUT Bin göl Eki bi ne dü şü yor.
Hal böy le olun ca çok zor ko şul lar da Kar Mo to ru muz la or ta la ma
her yıl 25 ope ras yo nu muz olu yor. Bu has ta la rın için de do ğum
has ta sı da olu yor, di ya li ze bağ lan ma sı ge re ken böb rek has ta sı
da, di ğer has ta lar ve ya ra lan ma lar da. Bu gü ne ka dar şü kür ler ol -
sun ki vu ku at sız bir şe kil de gö re vi mi zi her se fe rin de ye ri ne ge -
tir dik

Sev giy le yoğ rul du ha mu ru muz umut la ma ya lan dı, ön ce ya -
şam adı na gel dik bir ara ya, an dı mız ada mak tı, ne za man, ne şe -
kil de ve her ne re de olur sa ol sun! Ada mak tı umut adı na. 

Umut; Ba zen kar mo to ruy la ulaş mak ta zor luk çek ti ği miz yi -
ne de yıl ma dan müt hiş ekip ru hu muz la bir le şip çık tı kar şı mı za.
Kar de me den, kış de me den ulaş ma ya ça lış tık; yü rek le rin de ça -
re siz li ği ka bul et miş in san la ra… Umut; Ba zen de tra fik ka za la -
rın da ta kip et tir di izi ni, in san la rı mız yar dım bek ler ken is yan lar,
piş man lık lar ve ih mal kâr lık tes lim et miş ti tra fik ca na va rı na, an -
cak ro ta sı nı de ğiş tir mek se kuv vet, do ğan be ra ber li ği miz den gel -
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di eki bi mi zin. Du alar, te şek kür ler ışık tut tu yo lu mu za. Umut bu
kez gö çük al tı na giz len miş ti, dü şü ne bi li yor mu su nuz yar dım eli
bek le yen göz le ri…

Ve umut 1 Ma yıs 2003 sa ba hın da, da ha sı he nüz sa ba ha göz -
le ri mi zi aç ma dan gö rü nü ver di, o bü yük Bin göl Dep re mi’nde.
Biz le re bü yük gö rev dü şü yor du, hem de gö rev le rin en mu kad de -
si. Bir can de ğil, bir çok in sa nın ha ya tı teh li ke dey di, bu kez da -
ha atik, da ha pra tik ve da ha da ya nık lı ol ma lıy dık. Ni te kim
AKUT ola rak bir an ön ce koş tuk ko or di ne li bir şe kil de umu du,
en kaz al tın da bek le yen le rin yar dı mı na. Yİ BO’da ki mi nik yav ru -
lar bir iki gö rü nür ken, göz le rin de kay bol ma ya an kal mış se vin -
ci gör me liy di niz.

“ÇA RE SİZ LİK ALIN YA ZI SI OL MA MA LIY DI VE TEK
YÜ REK OL MAK ESAS TI” de dik ve o çir kin çi men to la rın al -
tın dan kur tar dık in san la rı mı zı ve gör dük ki; ba zen kü çük bir ço -
cu ğun göz yaş la rı ıs lat tı yü re ği mi zi ba zen de ih ti yar bir am ca nın
du ala rı sağ lam laş tır dı adım la rı mı zı…

69 can kur ta ran eki bi mi ze, 19’u Bin göl dep re min de di ğer le ri
ise umu dun di ğer aşa ma la rın da çık mış tı kar şı mı za.

Biz ise; çığ de me dik, don de me dik İB RA HİM’iy le, AH -
MED’iy le ve MEH MET’iy le baş koy duk bu yo la.

Te ki mi zin var lı ğıy sa di ğe riy le an lam, di ğe riy le ha yat bu lu -
yor du mut la ka. Ve ma ya mı zın iyi olu şu ise in san olu şu mu zun
ver miş ol du ğu o kos ko ca öz ve riy le bir kat da ha sağ lam laş tı rı yor -
du var lı ğı mı zı…

Bu bağ lam da ekip ça lış ma sı na ina nıp bu böl ge de ki in san la rı -
mı zın der di ne der man ol ma ya ça lış mak adı na AKUT Eki bi nin
ku rul ma sı na ve si le olan de ğer li in san Na suh Mah ru ki’ye,
AKUT Yö ne tim Ku ru lu na ve de ili miz de her za man ya nı mız da
yer al ma ya ça lı şan, des tek le ri ni hiç bir za man ek sik et me yen sa -
yın Va li miz sa yın Veh bi Avuç ol mak üze re her ke se te şek kür
eder, say gı lar su na rım.
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HA KAN KOR KUT;
AN KA RA EKİ Bİ Lİ DE Rİ 
• AKUT An ka ra Eki bi’nin en yo ğun ça lış tı ğı alan lar ne ler -

dir? Baş kent te ol mak si ze baş ka gö rev ler de yük lü yor mu? Ne
tür pro je ler yü rü tü yor su nuz?

AKUT An ka ra Eki bi, yıl lar dır çev re il ler de mey da na ge len
ka za ve do ğal fe la ket ler de ope ras yo nel eki biy le mü da ha le et miş
ve tüm ope ras yon la rı ba şa rıy la so nuç lan dır mış tır. Son yıl lar da
ise ope ras yo nel ye te ne ği nin ya nı na eği tim ağır lık lı ça lış ma la rı nı
da ek le miş tir.

Baş kent te AKUT’u res mi ve özel ku rum lar nez din de tem sil
et mek AKUT An ka ra’nın vaz ge çil mez gö re vi ol muş, al dı ğı eği -
tim le ri ve bi ri kim le ri ni il köğ re tim, li se ve üni ver si te ler de dü zen -
le nen pa nel ler de ka tı lım cı lar la pay laş mış tır.

Uzun sü re dir pe şin de ol du ğu sa bit bir alan da mer kez oluş tur -
ma ça ba sı, Çan ka ya Be le di ye si ile yap tı ğı mız gö rüş me ler so nu -
cun da olum lu ola rak so nuç lan mış tır.

AKUT An ka ra’nın ar tık dü zen li top la na bi le ce ği, en kaz ça lış -
ma la rı ve tat bi kat lar ya pa bi le ce ği bir mer ke zi ol du ğu nu gu rur la
açık la ya bi li rim, yo lun çok ba şın da ol du ğu mu zun far kın da yız
an cak, top lum da ki AKUT sev gi si ata ca ğı mız her adım da bi ze
des tek ol mak ta dır.

AKUT An ka ra, yak la şık 120 ci va rın da ki gö nül lü süy le, off-
ro ad, ilk yar dım, na vi gas yon eği tim le ri ve 2005 yı lı nın son la rın -
da uy gu la ya ca ğı mız do ğa spor la rı şen lik le riy le et kin lik le ri ni
sür dü re cek tir

İlk pro je miz, des tek çi miz Çan ka ya Be le di ye si nin ele man la -
rın dan olu şan bir ara ma kur tar ma ti mi oluş tur mak, bu nun la ay -
nı za man için de uy gu la ma ya ko ya ca ğı mız ikin ci pro je miz de sa -
yı la rı 3000 ci va rın da olan so kak kö pek le ri nin re ha bi li tas yo nu ve
sa hip len di ril me si ola cak tır.

Ara mı za ka tı lan her bi rey, AKUT kim li ği ni gu rur la ta şı ma -
mı zı sağ la ya cak ni te lik ler le do na tıl mış ki şi ler den se çi le cek ve
önü müz de ki yıl lar da ni te lik li ele man sa yı mı zı ar tı ra rak top lum
için ya rar lı iş ler ya pan der nek ol ma ge le ne ği mi zi sür dü re ce ğiz.
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AZİZ DO ĞAN;
BUR SA EKİ Bİ Lİ DE Rİ
• Ara ma kur tar ma ko nu la rın da ki de ne yim le ri niz ne ler dir?

AKUT ile ne za man ta nış tı nız?

So ru ya son dan baş lı ya lım. AKUT ile ta nış ma mız as lın da
AKUT’un ku rul ma sıy la baş la dı de sem ya lan söy le me miş olu -
rum. Çün kü AKUT ku rul du ğun dan bu gü ne ka dar ger çek ten ül -
ke in sa nı nın ta le bi ne kar şı lık ver me ye ça lı şan bir ya pı. Böy le bir
ya pı nın, bu alan da hiz met et me ye ça lı şan bir ki şi nin gö rüş açı -
sın dan kaç ma sı zor. Ne re de bir ara ma kur tar ma or ga ni zas yo nu
var sa güç le ri da hi lin de AKUT’un olay la ra mü da hil ol du ğu nu
gör düm. Bu ise be nim bu ya pı ya olan sem pa ti mi kö rük le di.

17 Ağus tos 1999 ta ri hin den son ra res men ha ya tım de ğiş ti.
Dep rem den son ra te le viz yon la ra ilk gö rün tü ler düş müş tü. Bir
kü çük kız ça re siz en ka zı el le ri ile, tır nak la rı ile kaz ma ya ça lı şı -
yor ve an ne, ba ba di ye ba ğı rı yor du. Bu gö rün tü le ri iz ler ken göz -
ya şı se li ne bo ğul dum. Ken di mi tu ta mı yor dum. Ama az son ra,
ağ la ma nın sız la ma nın bir fay da ge tir me ye ce ği ni dü şü ne rek, ta -
şın al tı na eli mi koy mam ge rek ti ği ne ina na rak ara cı ma at la yıp
böl ge ye git tim. Gün ler ce aç, su zuz, uy ku suz elim den gel di ği ka -
da rıy la kur tar ma ça lış ma la rı na ka tıl dım. Ar tık ha yat kur tar ma -
nın in sa na ina nıl maz haz ve ren o duy gu su nu tat mış tım. Bu be -
nim için ar tık bir ba ğım lı lık tı.

Bur sa’ya dön dük ten son ra ora da ta nış tı ğım ki şi ler le kon tak -
lar kur duk ve AKUT’u ör nek ala rak ku ru lan AKED isim li bir
der ne ğe üye ol dum. Bu der nek le 12 Ka sım Düz ce dep re mi ne
mü da hil ol duk ve ora da da bir çok kur tar ma ça lış ma sın da can lar
kur tar dık.

Bu ça lış ma nın so nu cun da Düz ce’de bil fi il ça lış mış ar ka daş -
lar la bir lik te Bur sa mer kez li 911 Ara ma Kur tar ma Der ne ği ni
kur duk. Bu der ne ğin Bur sa, Mu dan ya, Bi le cik, Düz ce, Ban dır ma
şu be le ri ni oluş tur duk. Af yon ve Bin göl dep rem le ri ne ka tıl dık.

De ne yim li bir dal gıç ol mam ne de niy le Bur sa ve çev re il ler de
olu şan su al tı olay la rı na mü da hil ol duk. Bu alan da ekip ken di ni
ta nıt ma şan sı bul du. Yi ne ekip te oluş tur du ğu muz dağ cı lık bi ri -
mi ile bir çok dağ ka za sı na mü da ha le et tik. 
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İş te bu ça lış ma la rın he men bir ço ğun da as lın da işin ru hu nu
ya ka la mış ki şi ler ola rak AKUT ile hep yan ya na idik. He pi miz
in san sev gi si ile do luy duk ve ül ke mi zi se vi yor duk. Kar şı lık sız
yar dım et mek ten zevk alı yor duk. Bu ça tı nın al tın da bir le şen in -
san la rın as lın da özel in san lar ol du ğu nu bil mem söy le me ye ge -
rek var mı?

Bir gün Sn. Na suh Mah ru ki ta ra fın dan ta ra fı ma Bur sa Ekip
Li de ri ol mam tek lif edi lin ce; ön ce eki bim ile du rum de ğer len -
dir me si yap tık. Bu de ğer len dir me so nu cun da, ül ke mi ze da ha iyi
hiz met et mek is ti yor sak, bu nun yo lu nun AKUT’tan ge çe ce ği ni
dü şü ne rek AKUT’a ka tıl ma ka ra rı al dık. Bu ka ra rın zor ama ye -
rin de bir ka rar ol du ğu nu za man geç tik çe da ha iyi id rak ede bi li -
yo rum. Çün kü de yim ye rin de ise bir çı nar ağa cı nın da lı, bu da ğı
ol muş tuk.

Bir yı lı aş kın bir sü re dir AKUT ça tı sı al tın da ül ke mi ze hiz -
met ver mek te yiz. Sos yal so rum lu lu ğu mu zun far kın da yız.
AKUT’un uzun yıl lar gö nül lü bir şe kil de ara ma kur tar ma fa ali -
yet le rin de en et kin bir şe kil de ye ri ni al ma sı için eli miz den ge len
kat kı yı ver mek ten onur ve gu rur duy mak ta yız.

TOL GA GÖ ZÜM; 
MAR MA RİS EKİ Bİ Lİ DE Rİ 
Na suh Mah ru ki’nin Eve rest tır ma nı şın dan son ra ta nış tım

AKUT fik riy le. Dağ lar da ka za ge çi ren ar ka daş la rı mı za da ha or -
ga ni ze bir şe kil de yar dım cı ola bil mek ama cıy la bir ara ma kur -
tar ma der ne ği kur ma yı plan la dık la rı nı söy lü yor du. Çok he ves -
len miş tim, za ten üni ver si te de de dağ cı lık ak ti vi te le ri ne baş la mış
ol du ğum dan ko nu çok il gi mi çek miş ti. 

1999 Mar ma ra ve Düz ce Dep rem le ri…

Dağ lar da ka za ge çi ren ar ka daş la rı na yar dım et mek ama cıy la
kur duk la rı der ne ği bu ka dar kı sa bir sü re içe ri sin de afet ler de de
fa ali yet gös te re cek, ha yat kur ta ra cak se vi ye de bil gi ye ve eği ti me
sa hip bir ha le ge tir miş ler di. Ben de ora day dım, Mar ma ris’ten iki
ar ka da şım la bir lik te. Özel lik le Göl cük Dep re mi’nde bir en kaz -
dan bir en ka za koş tu ru yor du AKUT ekip le ri. Ara ma kur tar ma
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ko nu sun da çok bü yük bir açık var dı ve hiç kim se ne ya pa ca ğı nı
bil mi yor du. 

Ama Düz ce’de du rum fark lıy dı, bu bü yük teh li ke nin var lı ğı
ka bul edil miş ve Mar ma ra’da ya şa nan lar dan son ra çok tan ya pıl -
mış ol ma sı ge re ken ler far kı na va rıl mış ve ha re ke te ge çil miş ti.
Ya ni AKUT 3 se ne içe ri sin de dağ lar da kur tar ma yap ma nın ya nı
sı ra Tür ki ye’nin özel lik le de dep re me kar şı ne ka dar has sas bir
du rum da ol du ğu nun far kı na var mış ve ge rek li ön lem le ri al mış tı
ve de ger çek ten bu ha zır lık lar dan so rum lu ol ma sı ge re ken le rin
ise gö rev le ri ha tır la tıl mış tı, ar tık on lar da ora day dı lar.

Düz ce Dep re mi be nim ara ma kur tar ma ya ba kı şı mı ol gun laş -
tı ran bir sü reç tir ve hat ta ha ya ta ba kı şı mı da de ğiş tir miş tir. Bel -
ki de, kur ta rıl ma sın da 200 ki şi nin eme ği nin geç ti ği 3 ki şi lik ai -
le nin en ufak ço cuk la rı nı en kaz dan çe kip çı kart mak ba na denk
gel miş ti. O an için ne his set ti ği mi an la ta maz dım ama ar tık an la -
ta bi li rim…

2000 yı lın da AKUT An tal ya Eki bi’ne bağ lı ola rak Sak lı kent
Kan yo nu’nda yap tı ğı mız (4 ki şi) bir ara ma kur tar ma fa ali ye tin -
den son ra 2001 yı lın da AKUT Mar ma ris Eki bi’ni kur duk ve bu -
gün le re gel dik. 2007 yı lı iti ba riy le or man yan gın la rın dan tu tun
da, kan yon dan in san kur tar ma ya ka dar 44 ta ne ope ras yo na çık -
tık ve şu an da Mar ma ris’te yak la şık 30 ki şi lik kad ro muz la ça lış -
ma la rı mı za ara lık sız de vam edi yo ruz. 

Te le fo nu mu ka pa ta mı yo rum, her ke sin Mar ma ris dı şı na çı -
kar ken bil dir me si ve ge rek li anah tar la rı tes lim et me le ri ge re ki -
yor. Bi ri le ri tel siz le ri de vam lı kont rol edi yor, bi ri le ri araç la rı de -
vam lı ha zır tut ma ya ça lı şı yor. Mal ze me le rin ba kım la rı ya pıl ma -
lı, eği tim ler dü zen len me li… vb. Sa nı rım bu iş, özel lik le Mar ma -
ris’te, Pa zar gün le ri de niz ke na rın da şez long da otu rup de ni ze
gir me yi ve din len me yi sev me yip sa ba hın üçün de uyan dı rıl dık -
tan son ra er te si gün 50 de re ce sı cak ta ara zi de ça lı la rın içe ri sin -
de ara ma yap mak tan hoş la nan ki şi ler ta ra fın dan ya pı la bi lir. As -
lın da biz hep buy duk; AKUT yo lu aç tı. Er te si gün iş var ken ge -
ce 23.00’da ara zi ara ma sı ça lı şa lım di ye tut tu ran adam lar dan
baş ka ne bek ler sin. 

Ma ğa ra da 13 sa at mah sur kal dık tan son ra kur tar dı ğı mız iki

❏  Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir ❏624



ki şi var dı. Biz ba şı mı za ge len olay lar dan hâ lâ ya şı yor ola bi lir ler
ih ti ma li ni göz ar dı et me me yi çok tan öğ ren miş tik. Her ke sin öl -
müş ol du ğu nu dü şün dü ğü bu in san la rın ya şa dık la rı nı dı şa rı da
bek le yen in san la ra bil dir di ği miz de çı kan se vinç çığ lık la rı nı duy -
dum ya, so nu na ka dar bu ra da yım ar tık. 

ME TİN YIL MAZ;
OLYM POS EKİ Bİ Lİ DE Rİ 
• Tu rizm açı sın dan çok göz de bir böl ge de yer alı yor su nuz.

Tu rist ler le il gi li kay bol ma ve ka za la ra da mü da ha le edi yor mu -
su nuz?

Ben uzun yıl lar ha ber leş me tek no lo ji si ile il gi li ça lış tım. Bir
şir ket ku rup iyi bir ka ri yer yap tıy sam da haf ta son la rı ka ça mak -
la rı ile ye ti ne me dim ve İs tan bul’dan An tal ya’ya ge le rek yer leş -
tim. Bu ra da ön ce le ri TO DOSK - To ros lar do ğa spor la rı ku lü bü
ile ta nış tım son ra la rı AKUT An tal ya Ekip li de ri Yıl maz Sev -
gül’le ta nı şıp haf ta so nu dağ cı lık et kin lik le ri mi da ha tek nik bir
plat for ma alıp Dağ cı lık Fe de ras yo nu eği tim le ri ne baş la dım. Şu
an da Tür ki ye Dağ cı lık Fe de ras yo nu eğit me ni ve dağ reh be ri ola -
rak özel lik le kış ay la rın da res mi et kin lik le re de gi dip kat kı da bu -
lun ma ya ça lı şı yo rum. Ay nı za man da Tür ki ye Su al tı Spor la rı Fe -
de ras yo nu reh ber li ği ve eği tim ko nu la rın da pro fes yo nel ola rak
ça lı şı yo rum. Emer gency First Res pon der eğit men li ği ala rak Av -
ru pa Bir li ği ül ke le rin ce ka bul gör müş bir kurs yö ne ti yor ve
elim den gel di ğin ce do ğa spor la rı et kin lik le ri miz de ka tı lım cı la rı
bil gi len dir me ye ça lı şı yo rum.

Ye ter li za ma na sa hip ola ma yan ka tı lım cı la rı doğ ru yer le re
yön len dir me ye gay ret eder ken do ğa spor la rı ve kur tar ma dı şın -
da in san la ra etik de ğer ler aşı la ma ya ça lı şı yo ruz. Te mel de do ğa -
da ol ma se bep le ri ne araç olan si lah zıp kın gi bi teh li ke li oyun -
cak la rın ye ri ni fo toğ raf ma ki ne si ile re sim av cı lı ğı na çe ki yo ruz.
Ka dir abi mi zin (Ka dir KA YA) kat kı la rı ile kü çük bir ka ya du va -
rı ile baş la ya rak bir do ğa spor la rı mer ke zi ha li ne ge tir di ği miz
Olym pos mev ki in de bu lu nan Ka dir’in Ağaç Ev le ri için de ön ce -
lik le Ak de niz Üni ver si te si’nden ol mak üze re bir çok genç, di na -
mik ve her şey den önem li si eğit men sta tü sün de ar ka da şım la ça -
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lı şı yo ruz.

Bu lun du ğu muz böl ge nin or man lık ve sarp ka ya lık lar la çev ri -
li ol ma sı ve tu rizm ile içi çe ol ma sı reh ber siz ge zi ler de kay bol -
ma la ra ve ya mah sur kal ma la ra yol aç mak ta. İş te bu bağ lam da
AKUT böl ge tem sil ci li ği ni yü rü tü yo ruz. Her şey den önem li si
teh li ke li ola rak gö rü len bu spor dal la rı nın iyi bir eği tim den son -
ra in san ya şa mı nı na sıl olum lu yön len dir di ği ni yıl lar iler le dik çe
gö rü yor ve ucun dan bir keş fe dip son ra eğit men li ğe ka dar iler le -
yen yer li ve ya ban cı bir çok ki şi ye köp rü ol mak tan ta rif siz bir
mut lu luk du yu yo rum. İn san la rın do ğa ile uyum lu ya şa ya bi le -
cek le ri ni ve en gel le ri zev ke dö nüş tü rür ken edin dik le ri bil gi le rin
şe hir ya şan tı sın da da kul la nı la bi le ce ği ni gör me le ri ni sağ la mak -
tan ay rı ca mut lu olu yo rum. Bu mut lu luk lar ze mi ni ku ra bil me -
miz için bi ze son suz des tek ve ren mü te va zı ağa be yi miz Ka dir
Ka ya’ya ve Olym pos’un bir spor tır ma nış cen ne ti ol ma sın da in -
sa nüs tü gay ret le rin den do la yı Öz türk Ka yık çı’ya bu ra dan te şek -
kür le ri mi ile ti yo rum. Do ğa da her za man ama tra fik te da ha dik -
kat li ol ma nız di lek le rim le...

AH MET ATEŞ; 
BİN GÖL EKİ Bİ Lİ DE Rİ
AKUT’la 10 Ka sım 2002 ta ri hin de ta nış tım. Ya şam da asıl

olan in san ol mak tır fel se fe sin den yo la çı ka rak yak la şık dört yıl -
dan bu ya na AKUT Bin göl bi ri min de Baş kan Yar dım cı lı ğı gö re -
vi ni üst len dim. Sev gi li ve rah met li ekip baş ka nı mız Vey sel AK -
SOY’u kay bet tik ten son ra AKUT Bin göl Ekip baş kan lı ğı na ge -
ti ril dim. AKUT’u ve AKUT mis yo nu nu rah met le an dı ğı mız
ekip baş ka nı mız Vey sel AK SOY’dan öğ ren dik. Ve bun dan yo la
çı ka rak AKUT’lu ol ma so rum lu lu ğu doğ rul tu sun da in san ya şa -
mı nın kut sal lı ğı nı göz önün de bu lun du ra rak, ya şa dı ğı mız böl ge -
nin do ğal zor luk la rı nı içi miz de ki in san sev gi si ve tüm sa mi mi -
ye ti miz le yok et me yi ba şar dık.

Bu ar zu ve şevk le kar de me den, kış de me den tüm do ğal zor -
luk la ra rağ men va tan daş la rı mı zın yar dı mı na koş ma yı ken di mi ze
bir il ke edin dik…

İli miz de tek Si vil Ara ma ve Kur tar ma Eki bi ola rak ça lış ma
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ala nı mı zı sa de ce dep rem ara ma ve kur tar ma ola rak sı nır lan dır -
ma yıp ça lış ma ala nı mı zı öz gür bı ra kıp yar dı ma ih ti ya cı olan
tüm va tan daş la rı mı za yar dım eli mi zi uzat tık.

İli miz de çe tin ve zor lu ge çen kış mev si mi ne inat eki bi miz
em rin de bu lu nan kar mo to ru muz ve Land’ımız la dağ köy le rin de
mağ dur olan va tan daş la rı mı zın yar dı mı na koş tuk ve koş ma ya da
de vam edi yo ruz. 40 ki şi lik ara ma kur tar ma eki bi miz le sa de ce
Bin göl’ün de ğil Do ğu Ana do lu Böl ge sin de ki bi ze ih ti yaç du yul -
du ğu an da olay ye ri ne in ti kal ede bi le cek ka dar pro fes yo nel leş tik.

Ge çen beş yıl lık sü reç içe ri sin de.

AKUT Bin göl Eki bi baş ka nı ol duk tan son ra AKUT mis yo -
nu nu göz önün de bu lun du ra rak ve ba na yük le nen so rum lu lu ğun
bi lin ciy le hâ lâ AKUT ça tı sı al tın da yım. Bu zor lu şe hir olan Bin -
göl’de tek si vil Ara ma Kur tar ma Eki bi ola rak ta biî ki zor luk la -
rı mız var ama bu zor lu ğu ben ve ekip ar ka daş la rım inan dı ğı mız
AKUT mis yo nuy la ba şar dık ve şu an sa de ce yen me ye ça lış tı ğı -
mız ya şa dı ğı mız coğ raf ya nın çe tin kış şart la rı nı en as ga ri ye in -
di re bil mek ve bu bağ lam da da gö re vi mi zi la yı kıy la bi ti re bil -
mek tir.

Bu böl ge nin zor şart la rın da bi ze ina nan bi ze gü ve nen ve en -
se miz de sü rek li his set ti ği miz o sı cak ne fes le rin den ötü rü baş ta
Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Sa yın Ali Na suh MAH RU Kİ ve Yö ne -
tim Ku ru lu na Bin göl hal kı adı na te şek kür edi yo rum. AKUT’lu
ol ma nın ver miş ol du ğu so rum lu luk la üs tü mü ze dü şe ni faz la sıy -
la ya pa bi le ce ği mi ze inan cı nı zın tam ol ma sı nı iç ten li ği miz ve sa -
mi mi ye ti miz le bil dir mek is te rim.

• Ne den AKUT için de ol ma yı is te di niz ve bu na na sıl ka rar
ver di niz?

Ne den AKUT? So rum lu luk duy gu su ol du ğu için AKUT.

Kar şı lık sız yar dım ol du ğu için AKUT. 

Ya şa mın kut sal lı ğı na olan inanç için AKUT. 

Ana do lu lu ol ma nın ge tir di ği iç sel de ğer ler için AKUT. 

Va tan ve mil let sev gi si ol du ğu için AKUT. 

Bu ne den le ri ço ğalt mak müm kün as lın da ama AKUT’lu ol -
mak ay rı ca lık ol du ğu için AKUT...
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AKUT’la ta nış ma dan ön ce med ya dan ta kip edi yor dum ve
yap tık la rı nı gö rün ce ve di ğer si vil top lum ku ru luş la rı gi bi bir
yaf ta la ma için de ol ma dı ğı nı gö rün ce AKUT fer di ol ma ya ka rar
ver dim ve bu mut lu luk ve gu rur la AKUT de dim.

• Böl ge niz de ger çek leş tir me yi plan la dı ğı nız he def le ri niz ne -
ler dir.

Böl ge de ger çek leş tir me yi dü şün dü ğüm as lın da üç beş ka -
lem le bu ra ya sığ maz di ye dü şü nü yor ve kı sa ca ifa de et mek et -
mek is ti yo rum. Ön ce lik le AKUT mis yo nuy la bir lik te bi ze yük -
le nen va tan, mil let sev gi si ni böl ge nin %60’ı genç olan top lu ma
adap te et mek bu adap tas yon dan son ra so rum lu, il ke li, va tan ve
mil let de ğer le ri ni be nim se tip iç ve dış mih rak la ra kar şı du yar lı
bi rey ler ye tiş tir mek. Bu bağ lam da şah sım ola rak tüm ça ba yı
gös te ri yor ve bu na da ba şa ra bi le ce ği me ina nı yo rum...

• AKUT bi ri mi gö nül lü sü ola rak böl ge hal kın dan al dı ğı nız
tep ki le ri ne ler ol du?

Böl ge hal kı nın bi ze tep ki le ri her za man için olum lu ve sı cak
ol du ve ol ma ma da de vam edi yor. Dü şün se ni ze bir dağ kö yü ne
has ta ope ras yo nu na gi di yor su nuz ve or da has ta ya kın la rı has ta -
yı uU nu tup si zin le il gi le ni yor lar. Üs tü müz de ki AKUT kı ya fet le -
rin den tu tun in sa nı iliş ki le ri mi ze ka dar göz lem li yor lar ve bi ze
ba kış açı la rı nı an lat mak ina nın müm kün de ğil, ki bu nu bir şe kil -
de siz ler de ya şa mış ol ma lı sı nız. Ör nek ver mek ge re kir se
26.08.2007 ta ri hin de Kar lı ova il çe sin de olan dep re me git ti ği -
miz de ge ce sa at 2.30 gi bi olay ye ri ne var dık ora da ki va tan daş la -
rın sı cak çay ik ram et me le ri ve ıs rar la üst üs te çay iç me mi zi bek -
le me le ri ta bii ki bi zim so rum lu luk duy gu mu zu faz la sıy la art tı rı -
yor. AKUT’çu lar gel di de me le ri bi le bi zim için onur, şe ref ve
bü yük bir mut lu luk tur. 

Önü müz kış ve yo lu muz uzun bu uzun yol da hep bir lik te yü -
rü mek di le ğiy le.

Bİ LAL ARS LAN;
BİNGÖL EKİBİ TIP BİRİMİ ESKİ SORUMLUSU
He nüz 9-10 yaş la rın da yım, 1984-1985 yıl la rı. Ba bam dış ül -
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ke de ça lı şı yor du. Gi der ken be ni evin re isi ta yin et miş ti. Kar deş -
le rim hat ta an ne me ben ba ka cak tım öy le ya evin bü yük er ke ği
ben dim.

Kor kunç bir kış mev si mi ya şı yor duk, ina nıl maz bir kar var dı
ki; tek kat lı köy evi miz de her sa bah ilk işi miz pen ce re le ri ka pa -
tan ka rı te miz le mek ti. Böy le bir gün de an nem çok has ta lan mış -
tı. Kan kay be di yor du, köy lü ler top lan dı lar ba şı na ne yap ma la rı
ge rek ti ği ni tar tı şı yor lar dı. Yol yok iki, iki bu çuk met re kar da her
ta raf bem be yaz iz da hi yok. İm kan sı zı de ne mek zo run day dı lar
ve iki ka la sı yan ya na ge ti re rek bat ta ni ye dö şek sa rıp sar ma la dı -
lar omuz la ra alı nıp yo la ko yul du lar. Bir ak si lik ol ma sa iki gün
son ra has ta ne ye ulaş tı ra bi le cek ler di. Ben ça re siz dim acı lar için -
de an nem; ama ben hiç bir şey ya pa mı yor dum gi den le rin ar dın -
dan ağ la mak tan baş ka.  Bu ğu lan mış pen ce re me an nem yaz dı ğı -
mı ha tır lı yo rum şim di. 

Uzun sü re İz mir ve An tal ya’da has ta ne ler de ça lış tık tan son -
ra 2001’de Bin göl’e ta yin ol dum. 2002’de te sa dü fen bir öğ ret -
men ar ka da şım la kar şı laş tım ve ba na AKUT di ye bir der ne ğin
ku ru la ca ğı nı be nim de ge lip baş kan la ta nış ma mı is te di.
AKUT’u duy muş tum ama ne dir öğ ren mek için top lan tı la rı na
git tim. Baş kan la ta nış tım, sev gi li Vey se lim’le. Onun la ilk mer -
ha ba la şır ken bi le ina nıl maz bir gü ven duy gu su na ka pıl dım.
Hey bet li du ru şu nun ya nın da yu mu şak bir ses to nuy la ken din den
emin bir eday la ko nu şu yor du. Ko nu in san sev gi si, ça re siz ola na,
dar da ka la na kar şı lık sız ve bi linç li yar dım et mek. Ya hu!; dı şa rı -
da in san lar çı ka rı için gö zü nü kırp ma dan in san ca nı na kı yı yor lar
bu adam ne an la tı yor böy le… İl gi mi çek ti bu ada mı din le me liy -
dim ve bu or ga ni zas yon da va rol ma lıy dım. İşin özü; in san sev gi -
si ni ilik le ri me ka dar his set mek ti. Son ra tek nik bil gi ler… eği tim -
ler… vs.

Ve ilk ope ras yo nu ma gi de cek tim.

Bin göl’e 35-40 km uzak lık ta Kan yon Kö yü, 48 ya şın da ba -
yan kro nik TBC has ta sı. Ro ta en ge be li, her tür lü risk mev cut.
Do ğa şart la rı, in san (te rör) ris ki, vs. İşin so nu cu nu dü şü nüp he -
ye can la nı yor dum. Bu yüz den risk ler le il gi len mi yor dum. Ge rek -
li do na nım la rı ha zır la yıp yo la ko yul duk. Yak la şık 3 sa at son ra
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kö ye var dık. Bun dan 4 yıl ön ce has ta nın eşi yi ne bir kış mev si -
min de şe hir den kö ye dö ner ken bir va di de ti pi ye ka pıl mış ve bo -
ğu la rak öl müş. Ka pı da has ta nın 19-20 yaş la rın da tek er kek ço -
cu ğu bi zi kar şı la dı. Bu genç evin re isiy di, ça re siz di. Ya tak ta acı -
lar çe ken an ne siy di; ama o hiç bir şey ya pa mı yor du. 20 yıl ön -
ce ki ça re siz li ği mi ha tır la dım. Bo ğa zım dü ğüm len di. Ko ca 20 yıl
geç miş ay nı ça re siz lik ler ya şa nı yor... 

Ge rek li mü da he le ler ya pı la rak has ta ha zır la nıp kı za ğa alın dı,
yo la ko yul duk. 3 sa at lik yol bo yun ca tüm ha ya tım film şe ri di gi -
bi gö zü mün önün den geç ti. Bı rak in san la ra fay da lı ol ma yı ken -
di me bi le fay dam ol ma dı ğı nı an la dım. AKUT’u ta nı dık tan son -
ra in san sev me yi öğ ren dim. Adam gi bi adam lı ğı da Gö züm’den
Vey se lim’den öğ ren dim.   

NE DİM UR CAN;
NİĞ DE EKİ Bİ Lİ DE Rİ 
• Niğ de AKUT’un en ye ni eki bi. Ne den Niğ de? Siz ne tür fa -

ali yet ler yap ma yı he def li yor su nuz? 

Yıl lar ön ce, bir avuç di ye bi le ce ği miz dağ cı, bil gi ve tec rü be -
le ri nin ışı ğın da dün ya ül ke le ri nin bir ço ğun da hız la ge liş mek te
olan do ğa spor la rı nın bir gün ül ke mi zi de et ki si al tı na ala ca ğı nı
gö re bil di ler. O dö nem ler de az sa yı da in san dağ lar da tır ma nı yor -
du. Gü nü mü zün ağır iş or ta mı, çev re şart la rı nın olum suz lu ğu in -
san la rı boş za man la rın da do ğal or tam lar da bu lun ma ya ve sağ lık -
lı bir ya şam ka li te si bul ma ya zor la mak ta. Dağ la rın sağ lık lı or ta -
mı ve do ğa da bu lun ma ih ti ya cı gün geç tik çe bu sa yı yı ar tır mak -
ta. Bu na pa ra lel ola rak dağ lar da mey da na ge le bi le cek ka za la rın
da ar tış gös ter me si ka çı nıl maz bir so run ola rak kar şı mı za çı kı -
yor el bet te...

Niğ de böl ge si coğ ra fi ko nu mu ge re ği tek nik tır ma nış la ra, gü -
nü bir lik ve kamp lı ola rak ya pı lan do ğa yü rü yüş le ri ne, kuş göz -
lem ci li ği ne çev re sin de bu lu nan Ala dağ lar, Bol kar Dağ la rı, Er ci -
yes ve Ha san da ğı gi bi dağ la ra çok ya kın ol ma sı ne de ni ile ev sa -
hip li ği yap mak ta. Ta bi ki dağ lar da bu lu nan yer li ve ya ban cı in -
san la rın sa yı sı nın art ma sı so nu cu mey da na ge len dağ ka za la rın -
da ki ar tış Niğ de Böl ge si ni ya kın dan il gi len di ri yor. Do la yı sı ile
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ül ke miz de ve dün ya nın her han gi bir ye rin de zor du rum da ka lan
in san la ra bir şe kil de yar dım cı ol ma ya ça lı şan gö nül lü yü rek le re
sa hip AKUT, bir eli ni de Niğ de Böl ge si ne uza ta rak, tam des te -
ği ni ulaş tır dı. Dağ ara ma kur tar ma fa ali yet le ri dağ la rın zor ko -
şul la rın da, ba zen 3000 m. yük sek lik te, ba zen -30 de re ce so ğuk -
ta ger çek leş ti ri len ve kı sa sü re de ta mam lan ma sı ol duk ça zor
olan fa ali yet ler. Ki mi za man bir ka ya tır ma nı cı sı na, ki mi za man
da uzak ül ke ler den ge len bir kuş göz lem ci si ne yar dım ge rek -
mek te. İçe ri sin de ba rın dır dı ğı kar ma şık lık ve zor ko şul lar ge re -
ği, olay la ra mü da ha le ede bi le cek eki bin ya pı sı mut la ka üst dü -
zey de ol ma lı. 

İş te AKUT Niğ de Eki bi 8. ekip ola rak bu bil gi ve tec rü be nin
ar tık böl ge de bu lun du ğu na ina nan Yö ne tim Ku ru lu’nun ka ra rıy -
la ku rul du. Biz ler ül ke mi zi se ven, ül ke miz de ve dün ya nın her -
han gi bir ye rin de ya şa yan in san la ra ih ti yaç duy duk la rın da, eli -
mi zi şart la rı mız ne olur sa ol sun uzat mak tan çe kin me yen Mus ta -
fa Ke mal ATA TÜRK’ün ev lat la rı yız. AKUT’un bir ko lu Niğ -
de’de her han gi bir ne den le ih ti ya cı olan in san la rı ku cak la ma ya
ha zır ar tık. Ama cı mız ama tör bir zih ni yet ve dün ya da ki en güç -
lü şey olan gö nül lü yü rek le ri miz le ayı rım gö zet mek si zin in san -
la rın dert le ri ne or tak ol mak ve yar dım ede bil mek. 

NU RET TİN ÖZ CAN;
KAY SE Rİ EKİ Bİ Lİ DE Rİ
Be nim gö züm de AKUT; Bu ül ke nin ne an la ma gel di ği ni,

Ulus ol ma bi lin ci ni ve kar şı lık sız yar dım se ver li ği as la unut ma -
mak, Ata türk il ke le ri ışı ğın da, yaz, kış, yağ mur, ça mur de me den
üze ri mi ze dü şe ni yap mak tır.

AKUT’un Kay se ri’de bir ekip kur ma sı fik ri 2006 ya zın da,
Niğ de Çu kur bağ, Kür şat Av cı Dağ evi’nin açı lı şı sı ra sın da gün -
de me gel di. Er ci yes gi bi bir da ğa ve hız la bü yü yen bir nü fu sa sa -
hip Kay se ri, ge rek Niğ de Ala dağ lar’a ya kın lı ğı ve ge rek se göç
ha re ket le ri ne de niy le “Ana do lu’nun Al man ya sı” un va nıy la, si -
vil top lum ku ru luş la rı na ve özel lik le de AKUT’a çok tan ha zır
hal dey di.

Bu nun la bir lik te, AKUT gö nül lü sü ve ekip üye si ol ma ger çe -
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ği kar şı ma di kil di ğin de, ilik le ri miz de ki “tır ma nı cı” kim li ği ilk
ref lek si ver miş ti. “Kay se ri’de bir AKUT eki bi oluş tur mak” ger -
çek ten ha ri ka bir fi kir di ama söz ko nu su olan bu işin için de ve
so rum lu lu ğu nun al tın da ol mak olun ca, mo tor dü şün ce sö ze dö -
kü lü ver di; “Sa de ce dağ ara ma kur tar ma yap sak?”

Bu bel ki de işin ko lay ya nıy dı ama AKUT’u ko nuş ma ya baş -
la yın ca, re sim git tik çe bü yü dü, al gı la rım kes kin leş ti. Uzun za -
man dır hem dağ ka za la rı na mü da ha le de bu lun muş hem de dep -
rem böl ge le rin de ça lış mış tım. Ama o za man lar hep yar dım se ver
dağ cı hü vi ye tin dey dim. Oy sa şim di çok da ha iyi an lı yor dum ki
içi ne gir mek üze re ol du ğum or ga ni zas yon, on bir yıl ön ce ku rul -
du ğun da ki o “yar dım se ver dağ cı” kim li ğin den sıy rı lıp, bu ül ke
ve onun yü ce gö nül lü in sa nı için ko şul suz şe kil de her or tam ve
ih ti yaç du yu lan her yer de ça lı şan, ku rum sal kim li ği ni oturt muş
dev bir ku ru luş tu.

O hal de ya pıl ma sı ge re ken de, bu bü yük ku ru mun iç di na mi -
ği nin bir par ça sı ol mak, ül ke ve in sa nı mız için eli miz den ge le ni
ar ka mı za koy ma mak adı na var gü cü müz le ça lış mak tı. Zi ra
AKUT, gö nül lü le ri nin kalp le rin den ge len güç ve de ğer li in sa nı -
mı zın sev gi siy le bu gün le re gel miş, do ğa da ve şe hir de sa de ce
ara ma kur tar ma yap ma yıp, top lum da ulus ol ma, be ra ber ol ma ve
sırt sır ta ve re bil me bi lin ci ni des tek le yip yü cel te bil mek için ça -
lış mış tı.

• Böl ge niz de ger çek leş tir me yi plan la dı ğı nız he def le ri niz ne -
ler dir.

Kay se ri’de ön ce lik li ama cı mız, dağ ve şe hir kur tar ma ope -
ras yon la rı için, ko nu la rın da uz man laş mış, et ki li ekip ler oluş tur -
mak tır. Bu na ek ola rak, Kay se ri Eki bi’nin ge nel ve en or tak
ama cı, ta şı dı ğı mız sos yal so rum lu luk çer çe ve sin de, her tür lü ka -
za ve afet du ru mu ve ön ce si için, hal kı mı za far kın da lık ve doğ -
ru dav ra nış an la yı şı ka zan dı ra bil mek adı na eli miz den ge len her
şe yi ya pa bil mek tir.

• AKUT Eki bi gö nül lü le ri ola rak böl ge hal kın dan na sıl tep -
ki ler al dı nız?

AKUT Kay se ri Eki bi açı lı şı ön ce sin de, sı ra sın da ve son ra sın -
da, yüz yü ze gel di ği miz her kes, AKUT’un bir eki bi ne Kay se -
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ri’de “sa hip” ol ma nın ne den li önem li ve gu rur ve ri ci ol du ğu dü -
şün ce si ni bi zim le pay laş tı. Yap tık la rı iti ba riy le, ül ke nin önem li
ya pı taş la rın dan bi ri ha li ne gel miş olan AKUT’un, Kay se ri’de de
bu şe kil de ba ğır la ra ba sıl ma sı ekip ola rak biz le rin de göğ sü nü
ka bart tı, mut lu et ti.

Mer kez bi na mı zın Ta las Be le di ye si’nden te mi ni ar dın dan,
ka dir bi lir va tan daş la rı mı zın, in şa at ve tef ri şat yö nün de ki des tek -
le ri, bi zim le or ga nik bir ba ğı ol ma dı ğı hal de, atık su bo ru su nun
ye ni le nip ta kıl ma sı, bay rak di re ği mi zin di kil me si ve ben ze ri ko -
nu lar da kaz ma kü rek ça lış mak tan çe kin me yen be ye fen di le rin bu
dav ra nış la rı, AKUT’un Kay se ri’de na sıl sa hip le nil di ği ne da ir
son de re ce gü zel ör nek ler di.

Dr. CEN GİZ CİN DE MİR;
Gİ RE SUN EKİ Bİ Lİ DE Rİ 
Ya şa mak gü zel! Ne ka dar sı kın tı mız, ke de ri miz, acı la rı mız

ol sa da. Ne fes ala bil mek, do ğan bir gü ne mer ha ba di ye bil mek.
Umut et mek, ya rın la ra da ir ha yal ku ra bil mek ve bun la rın hep si -
ne şük re de bil mek. En gü ze li de bir ha yat kur tar mak, kur tar dı ğı -
mız in sa na bir şans da ha ve re bil mek gü zel!!!

Üni ver si te için ter cih for mu nu dol dur du ğum da hiç dü şün me -
den bü tün ter cih le ri mi Tıp Fa kül te sin den ya na kul lan mış tım.
Ama cım en kut sal mes lek ola rak gör dü ğüm, in san la ra en çok
yar dım cı ola bi le ce ği mi dü şün dü ğüm için ide alist bir dok tor ol -
mak tı. Çok şü kür ki bu ama cı ma ulaş tım. Ama ya şa dık ça gör -
düm ki bu ye ter li ol mu yor muş. Bu va ta na, bu mil le te da ha çok
hiz met et mek, bu cen net ül ke mi zi kal kın dır mak ve in san la rı mı -
za da ha fay da lı ol mak için da ha bü yük he def ler, da ha faz la ça -
lış mak ge re ki yor muş.

17 Ağus tos Dep re mi’nden son ra bü tün Tür ki ye bir ger çe ğin
far kı na var dı. Fe la ket ler sa de ce uzak lar da de ğil, tam ya nı ba şı -
mız da, hat ta otur du ğu muz bi na lar da da, yü re ği miz de de olu yor -
muş. Ama bi ri var ki hat ta bi ri le ri var ki bu du ru mun çok ön ce -
le ri far kı na var mış ve ha zır lık lıy mış. Na suh MAH RU Kİ ve ar ka -
daş la rı her şe yin ön ce den far kı na var mış ve ted bi ri ni al mış ve
yüz ler ce in sa na umut, yüz ler ce si ne de ha yat ol muş. El le ri ni ze
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sağ lık!!!

Ben AKUT’u ta nı yor dum, ama AKUT be ni yak la şık bir yıl
ön ce ta nı dı. İyi ki de ta nış tık!!! Bu mil le te bi raz da ha hiz met et -
mek için bir fır sa tım da ha ol du. On lar bi zi sev di, biz on la rı za -
ten se vi yor duk. Böy le ce, elim bir dağ ka za sın da yi tir di ği miz Gi -
re sun hal kı nın çok se vi di ği Dr. Ali Ha kan GÜ VENÇ’in anı sı na
AKUT Gi re sun Eki bi ni kur duk ve biz bu yü ce or ga ni zas yon ai -
le si nin bir fer di ol duk.

AKUT bir ai le, AKUT bir sev gi, AKUT bir umut, AKUT bir
mil le tin yü ce de ğer le ri nin bir yan sı ma sı ve ye şer me si dir. Al lah
bu mil le te bir da ha bü yük fe la ket ya şat ma sın ama olur sa da
AKUT ai le si sa ye sin de da ha gü ven li, da ha hu zur lu ve da ha
umut lu yum...

RA GIP PİR SE Lİ MOĞ LU;
TRAB ZON EKİ Bİ Lİ DE Rİ
• Ne den AKUT Trab zon?

As lı na ba kar sa nız 1995 yı lın da baş la dı bi zim ma ce ra mız.
Trab zon Do ğa Spor la rı İh ti sas Ku lü bü kı sa ca TRA DOST ola -
rak. Her za man kı salt ma mız da ki dost ke li me si nin an la mı nı öne
çı kar ma ya ça lış tık. Do ğa dos tu ol duk, in san dos tu ol duk. İn san -
la rı ara mı za kat tık ve dağ la rı, yay la la rı gez dir dik. Do ğu Ka ra de -
niz’de gez me dik yay la, tır man ma dık te pe bı rak ma dık de sek ye -
ri dir. Za man la bu uğ ra şı mı zı bi raz da ha pro fes yo nel leş ti re lim is -
te dik. Yük sek ir ti fa tır ma nış la rı dü zen le dik. Ku lü bü müz üye le ri
Tür ki ye’nin sa yı lı dağ la rı na ba şa rı lı tır ma nış lar ger çek leş tir di.
Ar tık dağ cı ye tiş ti rir bir ku lüp ha li ne gel dik. Fe de ras yon eği tim -
le ri v.s. gi bi eği tim ler le bil gi le ri mi zi ge liş tir dik pe kiş tir dik.

Ta ki bir gün AKUT ile ta nı şa na ka dar. İlk ola rak Göl cük
Dep re mi’nde duy du ğu muz AKUT’a var olan sem pa ti miz, sev -
gi li Na suh’un biz le ri kır ma ya rak ka tıl dı ğı çe şit li ku lüp et kin lik -
le ri miz le da ha da art ma ya baş la dı. Bir gün bi ze AKUT’un bü yü -
me ve yurt sat hı na ya yıl ma fik rin den bah set ti ğin de, as lın da üye
pro fi li miz do la yı sıy la çok iyi bir alt ya pı mı zın ol ma sı ve böl ge yi
iyi ta nı yan, sü rat le mü da ha le ede cek ye te nek le re sa hip kad ro -
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mu zun salt spor tif amaç la yap tık la rı et kin lik le re böy le si in sa ni
bir ama cı da ek le mek biz le ri faz la sıy la he ye can lan dır mış tı. 

Baş lar da biz le re ür kü tü cü ge lip, al tın dan kal ka ma yız dü şün -
ce si oluş tuy sa da ka fa mız da, bi raz dü şü nün ce böy le bir or ga ni -
zas yo nun bi zim böl ge miz de de el zem ol du ğu na ka rar ver dik.
Tam bu iki lem içe ri sin de ol du ğu muz gün ler de Me mo’nun yap -
tı ğı SAR TECH Eği ti mi (Ara ma Kur tar ma Tek nis ye ni) çağ rı sıy -
la ar tık te red dü te yer ol ma dı ğı nı ve bo şa ge çi re ce ği miz her gü -
nün Ka ra de niz’de ma le sef can ka yıp la rıy la so nuç la nan bir çok
fe la ke te mü da ha le ede me mek ol du ğu nu dü şü ne rek işe gi riş tik. 

Ku lü bü müz den 6 ki şi lik bir eki bi Mar ma ris’te dü zen le nen
SAR TECH 3 eği ti mi ne yol la dık. Mü te akip za man da Trab -
zon’da, Ko ca eli Bi ri min den ar ka daş lar dan TAMT eği ti mi al dık
ve eği tim le re hız la de vam et mek te yiz… 

Özel lik le yay la lar da kay bol ma, yo ğun ya ğış lar son ra sın da sel
ve he ye lan va ka la rı nın çok ol du ğu böl ge miz de bu gü ne ka dar ek -
sik li ği his se di len ara ma ve kur tar ma ko nu sun da, rüş tü nü ge rek
Tür ki ye’de ge rek se dün ya da is pat la mış olan AKUT ça tı sı al tın -
da bu fa ali yet le ri yü rüt mek bi zim için ay rı bir onur ola cak.

Bu gü ne ka dar AKUT’un ser gi le di ği ta vır ve dav ra nış lar, bi -
zim yıl lar ön ce do ğa ve in san dos tu ol mak için çık tı ğı mız yol la
ke siş ti ği için dir ki; AKUT TRAB ZON de dik.

GÜÇ LÜ UZU NA Lİ OĞ LU;
Rİ ZE EKİ Bİ Lİ DE Rİ
AKUT Ri ze Eki bi 05.07.2007 ta ri hin de, 13. bi rim ola rak Ri -

ze’nin Fın dık lı İl çe sin de ku rul du. Böl ge de oluş ma sı muh te mel
sel, he ye lan gi bi do ğal afet ler ile yö re miz de son yıl lar da ar tan
do ğa spor la rı fa ali yet le rin de mey da na ge le bi le cek ka za la ra mü -
da ha le et mek, ay nı za man da böl ge miz de ki hal kın bir ço ğu yay -
la cı lık ile uğ raş mak ta olup, bu za man lar da mey da na ge le bi le cek
olum suz du rum lar da yar dım la rı na ko şa rak ge rek li sağ lık ku ru -
luş la rı na ulaş tır mak ve ye rin de mü da ha le et mek ama cı ile fa ali -
ye ti ne baş la mış tır.

Eki bin bi na ih ti ya cı Fın dık lı Kay ma ka mı Er kan KI LIÇ ve
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Ri ze Va li si Ka sım ESEN’in des te ği ile İl Özel İda re bi na sı nın
kul la nıl ma yan kıs mı nın tah si si ile çö zül müş tür. AKUT Ri ze
Eki bi fa ali ye ti ne 20 ki şi lik ekip ile baş la mış tır. Ekip ele man la rı
çe şit li mes lek dal la rın da üni ver si te eği ti mi al mış olup ay nı za -
man da eki bin bir ço ğu dağ cı lık kö ken li ve yö re yi çok iyi bi len
ki şi ler den oluş mak ta dır.

Eki bin ku rul ma sın dan kı sa bir sü re geç me si ne rağ men bir
tra fik ka za sı ve yay la da mey da na ge len ya ra lan ma ola yı ol mak
üze re iki ope ras yon ger çek leş tir miş tir. Ekip bir yan dan eği tim le -
ri ne hız la de vam eder ken bir yan dan da yö re de mey da na ge len
olay la ra mü da ha le et mek üze re fa ali yet le re de vam et mek te dir.

• Ne den AKUT için de ol ma yı is te di niz ve bu na na sıl ka rar
ver di niz?

Ka ra de ni zin do ğu ucun da Ri ze’de do ğup bü yü yen eği ti mi ni
böl ge dı şın da ta mam la yıp iş ha ya tı nı yi ne böl ge de sür dü ren bir
grup oluş tu. Bu grup boş za man la rın da bir ara ya gel me ye, bir -
lik te bir şey ler yap ma ya (do ğa spor la rı, çev re te miz li ği vb.) baş -
la dı. Bir sü re son ra böl ge ye, ül ke ye ve tüm dün ya ya sis tem li, bi -
lim sel ve si vil şe kil de kat kı da bu lun ma ih ti ya cı his se dil di. Bu
ih ti ya cı kar şı la ya cak en doğ ru ye rin AKUT ol du ğu ka nı sı uyan -
ma ya baş la dı. Çün kü gö nül lü ler den olu şan ve kar şı lık sız yar dı -
mı il ke edi nen bir ya pı sı nın ol du ğu nu, fa ali yet gös te ren di ğer bi -
rim ler de ki ba zı ar ka daş lar dan öğ ren miş tim. Bir de 17 Ağus tos
Dep re mi’nde ki ba şa rı la rı, tüm ka mu oyu gi bi ben de de il gi uyan -
dır mış tı. Bü tün bun la rın et ki si ve de ği şik bi rim le rin de ki in san -
lar la olan iliş ki le rim de bir le şin ce AKUT ad re si ne yö nel mek ka -
çı nıl maz ol du.

• Böl ge niz de ger çek leş tir me yi plan la dı ğı nız he def le ri niz ne -
ler dir?

AKUT Ri ze Eki bi’nin he de fi, AKUT’un ka zan dı ğı say gın lı -
ğı ve il ke le ri ko ru ya rak, mey da na ge le bi le cek do ğa olay la rın da,
ka za lar da, yan gın lar da, kay bol ma vb. olay lar la ih ti yaç du yu lan
her alan da, her za man yük sek bil gi bi ri ki miy le ve ça ğın ge rek -
tir di ği bi lim sel bü tün iş lev le ri ile olay ye rin de bu lu nup ge rek li
mü da ha le yi yap mak. Bu nun la be ra ber böl ge de ki her kes ta ra fın -
dan AKUT bu ra da var, bi zim ih ti ya cı mız ol du ğun da her za man
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ya nı mız da ola cak, gü ve ni lir ve işin uz ma nı bir ekip tir ol gu su nu
yer leş ti rip, sü rek li li ği ni sağ la mak tır. 

• AKUT Eki bi gö nül lü le ri ola rak böl ge hal kın dan al dı ğı nız
tep ki ler ne ler ol du?

AKUT Ri ze eki bi nin ku rul ma sın dan kı sa bir sü re geç me si ne
rağ men böl ge de ta nın ma ya in san lar ta ra fın dan il gi gör me ye baş -
la dı. İlk ola rak du yan la rın söy le di ği en çok şey; “AKUT bu ra da
da mı var, ne gü zel.” Da ha son ra; “te le fo nu var mı, ben de yar -
dım et mek is ti yo rum, bu nun bir eği ti mi var mı, şim di he pi niz
gö nül lü mü ça lı şı yor su nuz, dağ cı lık spo ru ile mi il gi le ni yor su -
nuz” vb. gi bi so ru lar, olum lu bir yak la şım içe ri sin de sü rek li ola -
rak so rul mak ta dır. Her ge çen gün de po zi tif tep ki ler ar ta rak de -
vam et mek te dir. Bu il gi bi zi mem nun et mek le bir lik te, bi ze ağır
bir so rum lu luk yük le di ği nin far kın da ola rak fa ali yet le ri mi ze de -
vam et mek te yiz.

RE CEP ŞAL CI;
KO CA ELİ EKİ Bİ Lİ DE Rİ
1999 dep re mi nin sa ba hıy dı. Bir en ka zın ya nın dan inil ti ler,

im dat ses le ri ge li yor du. içe ri gir di ğim de bir an ne ku ca ğın da be -
be ği nin can sız be de ni bi raz ile ri sin de ko ca sı ama çok tan ha ya tı -
nı kay bet miş. Ka dın be be ği ni sı kı sı kı sar mış biz den yar dım is -
ti yor du. Bü tün bi na ka dı nın üze rin de ve ki ri şin al tı na sı kış mış tı
o za man ne AKUT’u ta nı yor dum ne de kur tar ma bi li yor dum. O
an ça re siz lik le ta nış tım, bir çok in san gi bi. O ka dı nın kı na lı ku -
zum di ye be be ği ne ağıt yak ma sı nı din le dim sa de ce, çün kü ne
ka dı nı kur ta ra cak eki bim ne de ekip ma nım var dı. Da ha son ra ki
gün ler de hep ay nı so ru yu sor dum ne den ha zır lan ma dık? Ne den
ted bir le ri mi zi al ma dık?

Tür ki ye’de ya şı yor sak, he le Ko ca eli’de ya şı yor sak afet le ya -
şa ma yı öğ ren mek yet mi yor, afet le re ha zır ol mak ta ge re ki yor ba -
zen bi rey ola rak ba zen de ekip ola rak; biz ekip ol ma yı seç tik.
AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği’nin Ko ca eli Eki bi ola rak öğ -
ren me ve öğ ren dik le ri mi zi pay laş ma ya ka rar ver dik. Bir çok
genç yü rek le baş la yan bu yü rü yüş da ha da ol gun la şa rak, da ha da
güç le ne rek de vam edi yor. Ama cı mız ül ke miz de ola bi le cek her
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tür lü afet te ya da zor şart ta in sa nı mı zın elin den tu tup ona yar dım
ede bil mek. Bil gi ve tec rü be le ri mi zi pay la şa rak on la rın bu coğ -
raf ya da ola bi le cek afet le re kar şı ha zır ol ma la rı nı sağ la mak.

Gö nül lü lük il ke si al tın da yap tı ğı fe da kâr lık la rı da hi di le ge -
tir me den ge ce gün düz koş tu ran, ba zen bir da ğın te pe sin de, ba -
zen buz gi bi bir su yun için de ba zen de bir en ka zın di bin de her
tür lü zor lu ğa kar şı ko yan, bir yü re ğin çarp ma sı için ca nı nı di şi -
ne ta kan AKUT’un bir üye si ol mak be nim için bir gu rur ve si le -
si dir. 

Böl ge de ope ras yo na çık tı ğı mız za man lar olay ye ri ne ilk in di -
ği miz an da in san la rın bi zim için dü şün dük le ri gör mek, his set -
mek hem çok gü zel hem de bü yük bir so rum lu luk his si yük lü -
yor. On la rın gö zün de umut olu yo ruz can la rı nı ge ri ge ti re cek,
sev dik le ri ni on la ra ka vuş tu ra cak ya da ba şın da dua ede cek le ri
bir me zar bi le on lar için bir umut. İş te o göz ler de ki umut ve
min ne ti gör dük çe yor gun lu ğu muz bi ti yor da ha çok, da ha çok ça -
lış ma is te ği miz ge li yor.

Da ha yo lun ba şın da ol du ğu mu zun far kın da yız; yü rü ye cek
çok yo lu muz, ya pa cak çok işi miz var. Bu bi linç le Ana do lu in sa -
nı na ve tüm in san lı ğa hiz met et me ye de vam ede ce ğiz.

ER DEM AKIN;
KO CA ELİ EKİ Bİ ES Kİ Lİ DE Rİ 
17 Ağus tos 1999 Göl cük Dep re mi’ni ya şa yan lar ola rak; dep -

re mi, ça re siz li ği, ka osu en iyi bi len ler de niz. Bu nun ya nın da kur -
tar ma ekip le ri ne olan ih ti ya cın ne ka dar önem li ol du ğu nu ya şa -
ya rak gö ren ler de niz. Eği tim siz, bi linç siz ol ma mı za rağ men ola -
yın şo kuy la, böl ge nin bir çok ye rin de ça lış tık. Da ha son ra biz de
bu ko nu da bir şey ler yap ma ya, ye ni kur tar ma eki bi kur ma ya ka -
rar ver dik. Çev re miz de ki ar ka daş la rı mız la be ra ber is mi SA KAY
(Si vil Ara ma Acil Yar dım) olan bir kur tar ma eki bi kur duk ve bu
eki bi iler le yen za man lar da der nek ha li ne ge tir dik.

SA KAY Der ne ği’nde bu şe kil de 4 yıl gö rev yap tık. Eği tim -
ler doğ rul tu sun da Tür ki ye’nin dört bir ya nın da ki olay la ra gü cü -
mü zün, eği ti mi mi zin ve mal ze me mi zin yet ti ğin ce ko şup yar dım
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et tik. Bu sü re içe ri sin de AKUT’la sü rek li ir ti bat ha lin dey dik.
Ge rek ti ğin de or tak ope ras yon la ra gi di yor duk. Her yap tı ğı mız
plan da, bir yan lış yap ma mak için AKUT’tan De mir Kar daş’la
sü rek li gö rü şüp bil gi ve tec rü be le rin den ya rar la nı yor duk. An cak
sü reç bi zi sis tem dı şı, öy le bir ko nu ma ge tir di ki ar tık bi ri le ri ne
yar dım için gö nül lü lü ğü mü zün ye ter li ol ma dı ğı nı gör dük çün kü
her eği tim ve ope ras yon bi ze eko no mik ola rak çok ağır ge li yor -
du. Der ne ğin bu nu kar şı la ma sı im kân dı şı bir ha le gel miş ti. Bu
du rum, be ra be rin de bu işe yıl la rı nı ve ren tüm ar ka daş la rı mı zın
gö nül lü lü ğü nün de azal ma sı na ne den olu yor du.

Da ha son ra dan öğ ren di ği miz an cak bu sü re zar fın da bil me di -
ği miz sürp riz bir ge liş me ya şan dı: Na suh Mah ru ki ve De mir
Kar daş bi zi 3 yıl bo yun ca sü rek li ya kın ta ki be al mış lar dı. Tür ki -
ye’de ye ni bir dö nem baş la tan 17 Ağus tos’u bil fi il ya şa yan il de -
ki ara ma kur tar ma eki bi ola rak; Bin göl dep re mi ne ina nıl maz
zor luk lar la te min et ti ği miz bir araç la yo la çık tık ve 29 sa at son -
ra olay böl ge si ne va rıp var gü cü müz le AKUT’la ay nı en kaz da
ça lış ma ya baş la dık. İş te bu ra da hiç tah min et me di ği miz tek lif
gel di: AKUT’a da hil ol ma tek li fi.

Duy gu sal dü şü nün ce; 4 yıl bo yun ca ço cu ğu muz gi bi bü yüt -
tü ğü müz ve 36 ope ras yon yap tı ğı mız bir ya pı yı yok edip
AKUT’a geç me miz ge re ki yor du. Amaç can kur tar mak tı ve her
ge çen gün bu amaç tan uzak la şı yor duk. Man tık lı bir se çim ya pa -
rak AKUT’a ge çip AKUT Ko ca eli Eki bi ni kur duk. AKUT Ko -
ca eli Eki bi 19 Tem muz 2003’te ku rul muş ve bu gü ne ka dar 37
ope ras yon ve 100’ün üze rin de eği tim, tat bi kat ve se mi ner yap -
mış tır. Ağır lık lı ola rak mü da ha le et ti ği miz ope ras yon tür le ri;
Dep rem, sel, su bas kı nı, ara zi de kay bol ma ve mah sur kal ma, bo -
ğul ma, göl ve de niz de ara ma, gö çük, ula şım araç la rı ka za la rı ve
sa na yi yan gın la rı dır.

AKUT Ko ca eli Eki bi’nin bu gü ne ka dar olan ak tif ya pı sı nın
ve ba şa rı sı nın ne de ni; Ekip içi di sip li ne, hi ye rar şik ya pı ya ver di -
ği önem ve çok genç yaş ta bir ara ya gel miş, doğ ru in san la rın bir -
bi ri ne ve ku rum la rı na olan inanç ve gü ve ni dir. Bu ba şa rı ki şi sel
de ğil dir, ta ma men ekip ça lış ma sı dır.

Bu işe baş la dı ğı mız dan bu ya na ekip ar ka daş la rı mın be ni li -
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der seç me si, bu nun de vam et me si ve ekip te ki di ğer ar ka daş la rı -
mı zın be ce ri, ye te nek ve ka rak ter le ri ne gö re doğ ru ko num lar da
ve rim li ça lış ma sı nın so nu cu, ge rek li so rum lu luk la rı üst len me -
sin den ötü rü is tik rar lı bir şe kil de çı ta mı zı yük selt mek te yiz. Şu
an eki bi mi zin ağır lık lı yaş or ta la ma sı 24 -25’tir. Bu na gö re ilk
olu şu mu muz da ki yaş la rı mı za ba kıl dı ğın da, Tür ki ye’nin en genç
ara ma kur tar ma eki bi ola rak tes pit edil dik.

Kö ke ni miz de, bu işe baş lar ken dağ cı lık ya da her han gi bir
spor da lı yok tu. Biz ler bu acı la rı bi re bir ya şa yan, ai le sin den ka -
yıp lar ve ren genç bir ku şak ola rak ara ma kur tar ma ko nu la rı na
gir dik. Bu yüz den bu işe ba kış açı mız çok da ha fark lı an lam lar
içe rir. Hiç ta nı ma dı ğı mız, bel ki bir da ha as la gö re me ye ce ği miz
ki şi le re, gö zü müz ka pa lı, yar dı ma koş mak ta yız. Ha ya tın ge tir di -
ği iş, eş, ai le, okul gi bi en gel le ri gör mek si zin; ge re kir se iş ten
atıl ma pa ha sı na yar dı ma ko şu yo ruz çün kü o in san la rın ya şa dı ğı
psi ko lo ji yi ve ça re siz li ği biz ler 17 Ağus tos’ta en ya kın dan, bi re
bir ya şa dık. Ope ras yon la ra ver di ği miz bu cid di yet ve öne mi, in -
san la rın bil gi len me si yö nün de, eği tim ko nu sun da da gös ter me ye
ça lı şı yo ruz. Her ne ka dar ama cı mız can kur tar mak sa, bir o ka dar
da kur ta rı la cak du ru ma düş me me le ri için in san la rı bi linç len dir -
mek ve eğit mek tir. 

17 Ağus tos dep re mi, afet du yar lı lı ğı nı ar tır dı an cak bu nun
ba zı ki şi, ku rum ve ku ru luş lar için hâ lâ ye ter siz ol du ğu nu söy le -
ye bi li rim. Pek çok ki şi, o kö tü gün ler hiç ya şan ma mış ça sı na her
şe yi unut muş, çar pık ya pı laş ma ya ve ola bi le cek baş ka afet le re
kar şı da ön le mi ni al ma mak ta dır.

AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği’nin İs tan bul dep re mi ne yö -
ne lik en so mut ha zır lık ör ne ği AKUT Ko ca eli Eki bi’nin ku rul -
ma sı dır. AKUT Ko ca eli Eki bi ola rak en kaz ko nu sun da ki tüm
bil gi ve be ce ri mi zi tüm Tür ki ye’de ki AKUT Ekip le riy le, kamp -
lar ve tat bi kat lar ara cı lı ğıy la pay laş mak ta yız. Ola sı İs tan bul dep -
re mi ne mü da ha ley le il gi li bir çok ha zır lık plan la rı ya pıp il gi li ku -
rum ve ku ru luş lar la bun la rı pay laş mak ta yız. Ken di eki bi mi zi de
eği tim ler le sü rek li ge liş ti rip her an te tik te, ha zır bek le me de yiz.
Ola sı İs tan bul dep re mi nin en az za rar la at la tı la bil me si için bü -
yük eği tim or ga ni zas yon la rı plan lan mak ta yız, iler le yen gün ler -
de bu tür ça lış ma la rı mız de vam ede cek tir. Bü yük Ön der Ata -
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türk’ün de di ği gi bi “Fe la ket ba şa gel me den ev vel ön le yi ci ve ko -
ru yu cu ted bir le ri dü şün me miz la zım dır, gel dik ten son ra dö vün -
me nin ya ra rı yok tur.”

GÖ NÜL Mİ DE SİZ;
AKUT DIŞ İLİŞ Kİ LER Bİ Rİ Mİ SO RUM LU SU
• Dış İliş ki ler Bi ri mi nin gö rev kap sa mın da ne ler var? Ne ler

ya par?

AKUT Dış İliş ki ler Bi ri mi nin gö re vi kı sa ca “AKUT’un yur -
ti çi ve yurt dı şı ku rum ve ku ru luş lar la iliş ki le ri ni sağ la mak, sür -
dür mek ve ko ru mak tır” di ye bi li riz. Dış İliş ki ler Bi ri mi nin al tın -
da Ulus la ra sı İliş ki ler, Ya yın ve Ta sa rım, Ba sın ve Halk la İliş ki -
ler ve Ye rel iliş ki ler grup la rı yer al mak ta dır. 

Dış İliş ki ler Bi ri mi AKUT’un, yur ti çin de Va li lik ler, Üni ver -
si te ler, di ğer STK’lar vb. ben ze ri tüm ku ru luş lar la, yurt dı şın da
AB, BM, ya ban cı STK’lar ve ku rum lar la olan iliş ki le ri ni yü rü -
tür. Ulus la ra ra sı ku ru luş la rın (AB, Dün ya Ban ka sı, Va kıf lar vb.)
Si vil Top lum Ku ru luş la rı na yap tı ğı fon prog ram la rı nı ta kip ede -
rek, AKUT’un ko nu su da hi lin de pro je ha zır lan ma sı nı, AKUT
için de ki di ğer ekip ler ve dış ku rum lar la ko or di ne eder. AKUT
lo go su ve ürün kim li ği nin kul la nı la ca ğı tüm mal ze me ve ürün le -
rin ya yın lan ma sı ve ço ğal tıl ma sı nı sağ lar. Yur ti çi ve yurt dı şı na
ya pı lan top lan tı la ra ve or ga ni zas yon la ra ka tı lı mı ko or di ne eder. 

• Bu kap sam da ge le cek le il gi li plan la rı nız ne dir?

AKUT ge rek yur ti çin de ge rek se yurt dı şın da ko nu sun da iyi
ta nı nan ve baş vu ru lan say gın bir ku rum. AKUT pek çok dış ku -
rum ve ku ru luş tan çe şit li or ga ni zas yon la ra ka tı lım için da vet alı -
yor ve bu da vet ler ge rek AKUT ge rek se Tür ki ye’nin bu alan da -
ki bil gi bi ri ki mi ni pay laş ma sı ve ken di ni ta nıt ma sı için çok
önem li. Bi zim he de fi miz AKUT’u iyi ol du ğu ko num dan çok da -
ha iyi nok ta la ra gö tür mek. Bu nu da yur ti çi ve yurt dı şın da ki di -
ğer ara ma kur tar ma ekip le riy le olan iliş ki le ri mi zi ge liş ti re rek,
on lar la or tak ça lış ma lar ya pa rak, yurt dı şın da ki ça lış ma la ra da ha
yo ğun ka tı la rak sağ la ma yı plan lı yo ruz. An cak, AKUT ka mu ya -
ra rı na bir der nek ve ba ğış lar la ayak ta du ra bi li yor. İn san la rın ha -
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yal le ri ve ide al le ri bit mez. Bi zim de pek çok he de fi miz var. He -
def le ri mi zi ger çek leş tir mek için de mad di ve tek nik des te ğe ih -
ti ya cı mız var. Ulu sal ve ulus la ra ra sı ku ru luş lar dan fon sağ la ya -
rak ya da or tak pro je ler üre te rek he def le ri mi ze ulaş ma yı plan lı -
yo ruz.

DUY GU GÖ KALP;
İN SAN KAY NAK LA RI Bİ Rİ Mİ SO RUM LU SU 
AKUT’a ilk gir di ğim de İn san Kay nak la rı Bi ri min de ça lış -

ma ya baş la dım. Son de re ce mut luy dum. Ye ni ge len gö nül lü
form la rı nı bil gi ban ka sı na gi ri yor dum. Çok geç me den bir gün
bi rim baş ka nım ba na do lap la rın anah ta rı nı uzat tı ve ar tık ken di
ba şı ma is te di ğim za man gi riş ya pa bi le ce ği mi söy le di. Mut lu luk -
tan mı, ba na gü ve nil di ği ni gör mek ten mi, yok sa ar tık AKUT’un
bir par ça sı ol du ğu mu his set ti ğim den mi bil mi yo rum ama o an
göz le ri min içi par la dı. 

Bu yüz den ben de ara mı za ye ni ka tı lan gö nül lü ar ka daş la ra
ken di le ri ni AKUT’un bir par ça sı ola rak gör me le ri için her tür lü
des te ği ver me ye ça lı şı yo rum. On la rın ba şa rı lı ve mut lu ola cak -
la rı, ken di le ri ni işe ya rar his se de cek le ri ekip le re yön len dir me ye
özen gös te ri yo rum. İşe ya ra dı ğı nı his set mek çok önem li bir duy -
gu, özel lik le de ye ni gö nül lü ler için. 

Ye ni ge len gö nül lü le ri da ha ko lay adap te ola bil me le ri, gö rev
ala bil me le ri ve bir yer den baş la ya bil me le ri için; ön ce lik le mes -
lek le ri, oku duk la rı okul lar, bil gi ve be ce ri le ri ni göz önü ne ala rak
ekip le re yön len di ri yo ruz. Za man iler le dik çe ter cih le ri ni baş ka
ekip ler de de kul la na bi li yor lar. 

AKUT gi bi gö nül lük esa sıy la ça lı şan der nek ler de in san kay -
nak la rı yö ne ti mi nin da ha zor ol du ğu nu dü şü nü yo rum. İn san lar
yap tık la rı iş le ri, üst len dik le ri gö rev le ri her han gi bir mad di ka -
zanç bek le me den ya pı yor lar. Bu du rum da mo ti ve ol ma la rı ge re -
ki yor. Mo ti vas yon sa de ce eği tim ler, tat bi kat lar, ope ras yon lar ve
çe şit li ak ti vi te ler le sağ lan mı yor. De di ğim gi bi işe ya ra mak, ken -
di ni AKUT’un bir par ça sı ola rak his set mek, in san ha ya tı kur tar -
mak üze ri ne ça lı şan bir der nek te gö rev al mak... As lın da en bü -
yük mo ti vas yon bu.
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AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği nin bir par ça sı ol mak tan
gu rur du yu yo rum. Ül ke me fay da lı ol du ğu mu ve AKUT’un ba na
çok şey kat tı ğı na ina nı yo rum. 

ZEY NEP HE Kİ MOĞ LU;
K9 - KÖ PEK Lİ ARA MA BİRİMİ ES Kİ SO RUM LU SU
17 Ağus tos’ta bü yük afet ler kar şı sın da ek sik li ği ni fark et ti -

ğim en önem li iki nok ta dan bi ri eği tim li ol ma, bir di ğe ri de or -
ga ni ze ol mak tı... Dep rem sa ba hı elim de kö pek le rim le aşa ğı in -
di ğim de ‘da ha ve rim li ne ya pa bi li rim’in ce va bı nı o kâ bus gün -
ler de ki ye ter siz ça ba lar dan 3 ay son ra 19 Ka sım 1999 da AKUT
Kö pek li Ara ma Gru bu nu ku ran, bu amaç et ra fın da ke net le nen
ar ka daş la rım la bu gö re ve baş la dı ğım da bul muş tum.

•  “Ara ma Kö pe ği Eki bi” ara ma kur tar ma ko nu sun da ça lı şan
bir ekip için na sıl bir önem arz eder? AKUT’un ara ma kö pe ği
eği tim le ri ulus la ra ra sı stan dart la ra gö re ye ter li mi dir? Bu ko nu -
da ki plan la ma la rı nız na sıl? 

Kö pek le rin ko ku al ma ye te ne ği in sa nın 55 ka tı ol du ğu göz
önü ne alın dı ğın da, doğ ru se çil miş ve en kaz da can lı in san ara ma
eği ti mi ni ta mam la mış kö pek li bir ekip, 4500 met re küp hac min -
de ki bir en ka zı 15 da ki ka içe ri sin de ta ra ya bi lir. Za man ka zan dır -
ma ve alan da ralt ma yı sağ la dı ğın dan Se arch-cam ve TPL’in kul -
la nı mı nı da ha ve rim li ha le ge ti rir. Bu ne den le, Ara ma Kö pe ği
Eki bi ara ma kur tar ma ko nu sun da ça lı şan bir ekip için ara ma iş -
le vi nin en önem li un su ru dur. 

AKUT’un ara ma kö pe ği eği tim le ri en kaz ara ma sı ko nu sun da
FE MA stan dart la rı baz alı na rak yü rü tül mek te. Ye ter li lik sı nav -
la rı nı da yi ne bu stan dart lar da yap mak ta yız. Do ğa da can lı in san
ara yan kö pek le ri mi zin eği ti mi ni en kaz eği tim le ri ni ta mam la dık -
tan son ra NA SAR stan dart la rı na uyum lu ola rak sür dür mek te yiz. 

Uzun va de li plan la rı mız AKUT’un İs tan bul dı şı ope ras yo nel
her bir eki bi ne 1’er ye tiş miş kö pek li ekip ka zan dır mak tır.

• AKUT’un Ara ma Kö pe ği eği tim le ri ko nu sun da ye rel ve
ulus la ra ra sı plat form da iş bir li ği için de ça lış tı ğı ku rum lar ve or -
tak pro je le ri niz hak kın da bil gi ve rir mi si niz? 
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Ül ke miz de ara ma kur tar ma ko nu la rıy la bağ lan tı lı alan lar da
ça lı şan TSK, Si vil Sa vun ma gi bi si vil top lum ör güt le ri, dev let
ku rum la rı ile, afet ler de ve di ğer za man lar da, şe hir de ve kır sal da,
eği tim, tat bi kat, bil gi alış ve ri şi ko nu la rın da iş bir li ği için de ça -
lış mak ta yız. Yurt dı şın da ise ABD’de ku ru lan ulus la ra sı kar
amaç sız bir va kıf olan ERK-9 ile or tak eği tim, sı nav, bil gi alış
ve ri şi ko nu la rın da iş bir li ği miz var. Bu an lam da 2000 yı lın da 1,
2001 yı lın da da 2 se mi ner ve sı nav dü zen len miş tir.

• AKUT’ta Kö pek li Ara ma Gru bun da kaç eğit men ile gö rev
ya pı yor su nuz? AKUT K9 Köpekli Arama Birimi eği tim le rin den
kim ler ya rar la na bi lir? Eği tim le ri niz den ya rar lan mak is te yen ki -
şi ve ku rum lar ne yap ma lı dır lar? 

AKUT K9 Köpekli Arama Birimi’nde bu ko nu da tec rü be li 3
eğit men ve 8 des tek ki şi ile gö rev yap mak ta yız. Gru bu muz da ki
eği tim ler den, in san ha ya tı nı kur tar mak için kö pek le ri ile ope ras -
yon lar da gö rev al mak is te yen her gö nül lü müz ve ken di bün ye le -
rin de kö pek li ekip oluş tur mak için bil gi al mak is te yen ku rum
tem sil ci le ri ku rum lar ara sı pro to ko le bağ lı ola rak ya rar lan mak -
ta dır lar. 

ONUR GÖKSOY;
AKUT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

KOORDİNATÖRÜ
AKUT ile ilk ta nış mam bir çok in san gi bi 1999 dep re mi sı -

ra sın da ol du. Bir avuç in sa nın, dev le tin bi le ça re siz kal dı ğı böy -
le si ne bü yük bir fe la ket te na sıl dev leş ti ği ni, ne ka dar bü yük iş -
ler ba şa ra bil di ği ni bü yük bir hay ran lık la iz le dim. O sı ra lar da kü -
çük, sos yal im kan la rı son de re ce kı sıt lı bir şe hir de, Ka ra bük’te
ev-okul-spor üç ge nin de ya şa yan 16 ya şın da bir li se öğ ren ci siy -
dim. O an ki şart lar da hi lin de an cak bir gün bu in san lar la ay nı ça -
tı al tın da ça lış ma nın ha ya li ni ku ra bi li yor dum.

Üni ver si te de ki ilk yı lı mın so nun da,  Bur sa’da ki en ak tif ara -
ma - kur tar ma eki bi olan ve bir çok kez in sa nüs tü gay ret le ri ne
ta nık ol du ğum Aziz Do ğan ön der li ğin de ki “911 Ara ma - Kur tar -
ma Der ne ği”ne 2001 yı lı so nun da ka tıl dım. Kı sa sü re de eği tim -
le ri mi ta mam la ya rak ope ras yon lar da gö rev al ma ya baş la dım.
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2002 yı lın da Ulu dağ Üni ver si te si’nde ki bü yük po tan si ye li ha re -
ke te ge çir me ka ra rı al dık. Ku ru cu baş kan lı ğı nı üst len di ğim ve 5
se ne baş kan lı ğı nı yü rüt tü ğüm “U.Ü. 911 Ara ma Kur tar ma Top -
lu lu ğu” ile çok ba şa rı lı ça lış ma la ra ve pro je le re im za at tık. Bu
sü reç içe ri sin de Kan dil li Ra sat ha ne si D.A.E. A.H.E.P. TAG eğit -
men li ği yap tım. “Kan Bil gi Ban ka sı”, “Or gan Ba ğı şı na Des tek”
gi bi sos yal so rum lu luk  pro je le ri nin ko or di na tör lü ğü nü yü rüt -
tüm. Her se vi ye den okul la ra, her ke sim den hal ka, fark lı il, il çe -
le ri hat ta köy le ri do la şa rak te mel afet bi lin ci eği tim le ri ver dik.
Bu sı ra da 2003 Bin göl dep re min de ve 2006’da Bur sa’da çö ken
bi na da AKUT ile ay nı en kaz da ça lış ma şan sı ya ka la dım. Tüm
bu sü reç içe ri sin de AKUT’u da do ğal ola rak ya kın dan ta kip edi -
yor dum. Özel lik le ara ma kur tar ma ile sı nır lı kal mak sı zın sos yal
so rum lu luk bi lin ci ile  ger çek le şen pro je ve fa ali yet ler, gün cel
olay la ra kar şı ya pı lan ba sın açık la ma la rı, ay nı za man da ulus lar
ara sı ba şa rı la rı,  AKUT’un tam an la mıy la li der bir si vil top lum
ku ru lu şu ni te li ği ka zan dı ğı nı gös te ri yor du ve be nim ka fam da ki
“STK” ke li me si nin de tam ola rak kar şı lı ğı buy du.

2006 yı lın da, be nim için de mi lat sa yı la bi le cek bir şe kil de,
bü yü yen he def le ri miz doğ rul tu sun da hem der ne ği mi zin, hem de
üni ver si te top lu lu ğu mu zun AKUT’a ka tıl ma sı na  ka rar ver dik.
AKUT ile ay nı ça tı al tın da ça lı şa cak ol mak bir ne vi 16 ya şım da
iken kur du ğum ha ya lin ger çek leş me si an la mı na ge li yor du. Fa -
kat da ha da önem li si, AKUT ile ça lış mak, bi ze üret ti ği miz pro -
je ve fa ali yet le ri ulu sal ve ulus lar ara sı are na ya çok da ha ko lay
ve et kin ta şı ma şan sı nı, bu nun la be ra ber da ha ge niş kit le le re
ulaş ma şan sı nı ve ri yor du. 

Ulu dağ Üni ver si te si AKUT Öğ ren ci Top lu lu ğu baş kan lı ğı mı
dev re de rek Tür ki ye AKUT Öğ ren ci Top lu luk la rı Ge nel Ko or di -
na tör lü ğü gö re vi ne ge ti ril dim. Şu an için Ulu dağ Üni., Ha liç
Üni., Abant İz zet Bay sal Üni. ve  Ko ca eli üni ver si te sin de kur -
muş ol du ğu muz AKUT öğ ren ci top lu luk la rı ya nın da, 5 üni ver -
si te de da ha 2007 - Ka sım ayı iti ba riy le AKUT Öğ ren ci Top lu -
luk la rı ku rul ma aşa ma sın da dır. Özel lik le “Or gan ve Do ku Ba ğı -
şı na Des tek”, “Kü re sel Isın ma”, “Kan Bil gi Ban ka sı” gi bi sos -
yal so rum lu luk pro je le ri mi zi ül ke ge ne li ne yay mak için var gü -
cü müz le ça lı şı yo ruz. Bu nun la be ra ber; sos yal so rum lu luk pro je -
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le ri ve eği tim amaç lı kur du ğu muz top lu luk la rı ulus la ra ra sı alan -
da fark lı üni ver si te ekip le ri ile ir ti bat lan dır mak, fa ali yet le ri mi zi
ulus la ra ra sı ala na yay mak adı na cid di gi ri şim ler de bu lun duk. 7
fark lı Av ru pa ül ke sin de 15 fark lı ben zer amaç lı fa ali yet gös te ren
üni ver si te top lu lu ğu nu, U.Ü. AKUT Öğ ren ci Top lu lu ğu ye ni
baş ka nı Ser can De mir baş ile bir lik te ül ke le rin de zi ya ret et tik ve
iş bir li ği gö rüş me le ri yap tık. Uzun va de de he de fi miz, mev cut
pro je le ri mi zi güç len di re rek, bu nun la be ra ber ye ni pro je ler üre te -
rek ulu sal ve ulus lar ara sı alan da top lu ma mak si mum fay da sağ -
la mak tır.

AKUT ile, ya ni doğ ru yer de, doğ ru in san lar la, ve özel lik le
“her şe ye rağ men” ayak ta dim dik du ra bi len, ide alist, viz yo nu
ge niş, eş siz bir li der “Na suh Mah ru ki” ile  ça lış mak tan onur du -
yu yo rum.

SER HAT AK BEL; 
TEK NİK LO JİS TİK Bİ RİM SO RUM LU SU
AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği’ne gel di ğim de he nüz 18

ya şı nı ye ni dol dur muş, yar dı ma muh taç in san lar için ya rar lı iş -
ler yap mak is te yen, an cak eği tim siz bir genç tim. Şu an da 21 ya -
şı na gel miş ve ara ma kur tar ma ko nu sun da çe şit li eği tim ler al mış
bu lun mak ta yım. 

He nüz li se sı ra la rın da ta nış tı ğım AKUT için uzun yıl lar ça -
lış ma yı ve bu ça lış ma lar la ül ke me hiz met et me yi dü şün mek te -
yim. AKUT Ara ma Kur tar ma Der ne ği’ne gel di ğim den bu ta ri he
ka dar ge çen yak la şık 3 yıl lık sü re bo yun ca şu an da bi rim so rum -
lu lu ğu nu yap tı ğım Tek nik Lo jis tik Bi ri min de ça lış mak ta yım. 

AKUT’un 10 yı lı aşan sü re de ope ras yon la rın da ve eği tim le -
rin de el de et ti ği ba şa rı nın te me lin de iyi eği tim ve pro fes yo nel ce
ça lı şan gö nül lü le ri nin öz ve ri si nin ya nı sı ra, çok iyi ör güt len me -
si nin ve her ka de me de ni te lik li li der le ri nin bu lun ma sı nın kat kı -
sı bü yük tür.

AKUT’un güç lü or ga ni zas yo nun da bü yük önem ta şı yan un -
sur la rın dan bi ri si de lo jis tik gü cü dür. Ara ma Kur tar ma per so nel -
le ri nin sa ha da ki ba şa rı sı nı des tek le yen, bu iş için eği tim al mış
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güç lü bir lo jis tik ya pı ya sa hip tir. Siz le re Tek nik Lo jis tik Bi ri -
miy le il gi li bir kaç bil gi ver mek is ti yo rum; Tek nik Lo jis tik,
AKUT Lo jis tik bi ri mi ne bağ lı ola rak ça lı şan bir bi rim dir. Fa ali -
yet le ri ope ras yon ön ce si,ope ras yon es na sı, ope ras yon son ra sı
ola rak üç ana baş lık ta top la nır. 

OPE RAS YON ÖN CE Sİ 

- Tek nik Lo jis tik mal ze me le ri (je ne ra tör ler, kı rı cı lar, de li ci -
ler, ke si ci ler…) ağır kur tar ma araç la rın dan oluş mak ta dır. Tüm
bu mal ze me le rin mo dern lo jis tik tek no lo ji si dik ka te alı na rak de -
po lan ma sı ve en van ter al tı na alın ma sı.

OPE RAS YON ES NA SI 

- Ope ras yon es na sın da en hız lı şe kil de tek nik mal ze me le rin
ope ras yon ma hal li ne ulaş tı rıl ma sı.

- AKUT SAR (Ara ma / Kur tar ma) ekip le ri ne tek nik mal ze -
me ko nu sun da ku sur suz des tek ve ril me si. 

- Mev cut araç ge reç le ri ko ru ma ve kol la ma nın ya nı sı ra sü -
rek li ça lı şır du rum da kal ma la rı nın sağ lan ma sı.

-Bu ekip le rin yi ye cek ve ya ta cak gi bi ih ti yaç la rı nı kar şı la -
mak, ekip le rin ça lış ma la rı nın de va mı nın sağ lan ma sı. 

OPE RAS YON SON RA SI 

- Tat bi kat ve ope ras yon son ra sı de po dan çı kan mal ze me le rin
sağ lam ve ek sik siz ye ni den de po ya gi riş le ri sağ la mak.

-Ope ras yon son ra sı, mal ze me le rin ba kım la rı nı yap mak.

- Kul la nıl ma ya cak hal de ki mal ze me le rin ta mi rat la rı nın ya -
pıl ma sı ve ya ye ni le ri nin alın ma sı nı ta kip et mek.

- Bir son ra ki ope ras yo na ha zır lık la rın de va mı şek lin de dir. 
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ÖZ GÜR MON KUL;
EĞİ TİM Bİ Rİ Mİ GÖ NÜL LÜ SÜ
Dep re mi ben de evim de ya şa dım. İl ko kul da öğ ren dik le rim le,

göz le ri mi zor aça rak, şaş kın bir şe kil de... Ben de AKUT’u
1999’da ta nı dım, tak dir ede rek, öze ne rek iz le dim ha ber ler de. 17
ya şın day dım AKUT İs ken der Iğ dır Eği tim Mer ke zi’nin içi ne ilk
adı mı mı at tı ğım da, Ka dı köy Ana do lu Li se si’nin Do ğa Spor la rı
Ku lü bü’nün üye si ve TAMT (Top lum Afet Mü da ha le Ta kı mı)
eği ti mi nin kur si ye ri ola rak. Za man geç ti, ar tık ben de AKUT’un
bir par ça sı yım. O ay nı eği tim mer ke zin de za ma nı mı in san lar la
bil gi le ri mi pay la şa rak ge çi ri yo rum, ge ce gün düz. Eği tim Bi ri mi
ola rak AKUT’un sa de ce 1999 dep re min de ki kır mı zı ti şört lü ler
de ğil, do ğa da, sel de, he ye lan da, çığ da, gö çük te ve da ha faz la sın -
da yer, za man, şart gö zet mek si zin yar dım eden in san lar ol du ğu -
nun bi lin cin de yiz ve eğer bir ope ras yon da ha yat kur ta rı lı yor sa,
bi rim de bir lik te ça lış tı ğım ar ka daş la rım la sarf et ti ği miz bir cüm -
le nin bi le bun da pay sa hi bi ol du ğu nu bi li yo ruz. 

Bu doğ rul tu da te mel ama cı mız sa de ce gön lüy le, az miy le de -
ğil, ak lıy la ve bil gi siy le kur ta ran bi rey ler ya rat mak. Bu nun için
de ge ce mi zi gün dü zü mü ze kat mak tan hiç bir za man vaz geç me -
ye ce ğiz.
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