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25. Yıla Özel
AKUT Bülten 

Türkiye'nin AKUT'u 25 Yaşında!
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ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINA BAĞLI, ÇAĞDAŞ BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ 
OLAN AKUT, TAMAMEN GÖNÜLLÜ OLARAK, KARŞILIKSIZ YARDIMSEVERLİK 
İLKESİYLE, BU ÇİZGİSİNDEN TAVİZ VERMEDEN “HAYAT KURTARMAYA” DEVAM 
EDİYOR. 

Çeyrek asırdır AKUT’un 
yanında olan herkese 
teşekkür ederiz.

AKUT 25 YAŞINDA!

Türkiye’nin ilk arama-kurtarma derneği olan 
AKUT, 1994 yılında Bolkar Dağları’nda kaybolan 2 
üniversite öğrencisini bulmak için 14 gün sürdürülen 
ancak sonuçsuz kalan arama çalışmalarının 
akabinde, dağları iyi bilen fakat arama-kurtarma 
konusunda bilgisi sınırlı bir grup dağcı tarafından 
1995 yılında kuruldu. Aynı yıl AKUT adı altında 
Uludağ’da ilk kurtarma faaliyetini gerçekleştirdi. 
14 Mart 1996’da ise “AKUT Arama Kurtarma 
Derneği” adı altında resmî kuruluşunu tamamladı.

19 Ocak 1999’da Bakanlar Kurulu Kararıyla 
“Kamu Yararına Dernek” statüsü kazanan AKUT, 
arama-kurtarma konusunda Türkiye’de bir 
milat kabul edilen Büyük Marmara Depremi ile 
ülke gündemine girdi. Geçen 25 yıl içinde halkın 
desteğiyle dünyanın en önemli arama kurtarma 
ekiplerinden birisi haline geldi.

1999 yılından beri Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan Arama 
Kurtarma Danışma Kurulu INSARAG’ın üyesi olan AKUT, 
2011 yılında başarıyla geçtiği sınavla INSARAG standartlarında, 
Türkiye'de operasyonel sınıflandırmaya giren ilk üye oldu. 2018 
yılında gerçekleşen AB ModEX tatbikatını da başarıyla tamamlayarak 
yine ülkemiz adına ilki başardı ve Avrupa Sivil Koruma Mekanizması 
(EUCPM)’nin operasyonel partneri olarak görevlendirildi. 2020 
yılında ise Avrupa Komisyonu altında faaliyet gösteren Avrupa Sivil 
Koruma Mekanizması bünyesindeki Avrupa Sivil Koruma Havuzu 
ECPP’ye (European Civil Protection Pool) Türkiye’den katılmaya 
hak kazanan ilk arama-kurtarma ekibi olarak küresel çapta bir 
başarıya daha imza attı.

“Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım” sloganıyla afetler konusunda 
toplumun her kesimini bilinçlendirmek için verdiği seminerler ve 
yürüttüğü projelerle 7’den 70’e yüzbinlerce insana ulaştı. 3200'ü 
aşkın gönüllüsüyle, ulusal ve uluslararası her türlü afette ihtiyacı 
olanların yanında oldu ve olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 
gerçekleştirilen 3.742 operasyonda, 3.042 vatandaşımızın ve 1.544 
hayvanın hayatına dokundu.

Çeyrek asırdır AKUT’un yanında olan herkese 
teşekkür ederiz.
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Büyük Marmara Depremi
AKUT 25. Yılında “Büyük 
Marmara Depremi”ni Gündeme 
Taşıyor

AKUT 25. yıl kutlamalarına, beklenen “Büyük Marmara 
Depremi ve Küresel Isınma Sonucu Karşılaşılan Yeni 
Afetler” konulu bir basın toplantısıyla başladı. 17 Mart 
2021 tarihinde AKUT genel merkezinde düzenlenen ve 
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus 
Meyer-Landrut’un onur konuğu olduğu, Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı, Ekonomik ve Sosyal 
Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo’nun da 
katıldığı basın toplantısına başta BM Uluslararası Arama 

Kurtarma Danışma Grubu “INSARAG”, Avrupa Sivil Koruma ve 
İnsani Yardım Genel Müdürlüğü “DgEcho” ve arama kurtarmanın 
AB’si kabul edilen “ECPP” olmak üzere pek çok kurum kutlama 
mesajlarıyla katıldı.“Beklenen Marmara Depremi”, “Küresel 
Isınma Kaynaklı Olarak Ülkemizde de Görülmeye Başlanan 
Tropikal Afetler” ile “AKUT’un 25. Yılı ve Uluslararası Arama 
Kurtarma Başarıları” konularına değinilen toplantı, AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’un 
AKUT’a Avrupa Sivil Toplum Havuzu'na kayıt belgesini, AKUT 
Başkanı Recep Şalcı’nın da kendisine günün anlamını ifade eden 
hediyesini takdim etmesiyle sona erdi.
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AKUT 25. Yılında Ata'mızın 
Huzurunda

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ

AKUT Arama Kurtarma Derneği, kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'e olan minnet ve şükran duygularının ifadesi olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. AKUT 
Yönetim Kurulu 2. Başkanı Mehmet Murat Boz ve AKUT Ankara ekibi gönüllüleri mozoleye 
çelenk bırakarak Ata’mızın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Millî 
Kulesi’ne geçilerek Anıtkabir Özel Defteri imzalandı.

"Aziz Atatürk,
Türkiye'nin ilk arama ve kurtarma derneği olarak 1996 
yılında kurulan AKUT’un 25. yılını kutlamanın gururunu 
ve kıvancını yaşıyoruz. Ülke geneline yayılmış 27 ekibimiz 
ve 3.200'ü aşkın gönüllümüzü temsilen, sana olan minnet 
ve şükran duygularımızın ifadesi olarak huzurundayız.
Çeyrek asırdır 'karşılıksız yardımseverlik' ve 'yüzde 
yüz gönüllülük' esasıyla acil durumlarda, tüm canlıların 
yardımına koşuyoruz. Arama-kurtarma ve afet bilinci 
odaklı çalışmalarımızla yalnızca yurt çapında değil 
uluslararası alanda da bilinir ve güvenilir bir konumdayız. 
Üniformalarımızdaki şanlı bayrağımızı, vatan sevgisiyle 

ve büyük bir onurla taşıyoruz. Senin de işaret ettiğin 
gibi 'Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu 
tedbirleri düşünmek lazımdır.' sözlerinden hareketle 
toplumumuzda afet bilincini yaygınlaştırmak için 7’den 
70’e her yaştan insana eğitimler vermeye devam 
ediyoruz.
Sivil inisiyatif olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle 
'En büyük eserim' dediğin Cumhuriyet'imizi yüceltmek, 
milletimizi daha güvenli ve huzurlu yarınlara ulaştırmak 
için canla başla çalışacağımıza yüce huzurunda bir kere 
daha söz veriyoruz.
Ruhun şâd olsun."
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AKUT 25. Yılının İlk 
Ödülünü Aldı 

Yılın Yıldızları 

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 35 bin Yıldız 
Teknik Üniversitesi öğrencisi tarafından “2020 
Yılının En Beğenilen Sivil Toplum Örgütü” seçildi. 
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Kulübü 
tarafından düzenlenen geleneksel “Altınyıldız 
Classics Yılın Yıldızları Ödülleri”, 11 Mart 2021 
tarihinde gerçekleştirilen törenle verildi. 
Bu sene 19'uncusu gerçekleştirilen etkinliğin ödül 
töreninde konuşma yapan AKUT Arama Kurtarma 
Derneği eski 2. Başkanı Meriç Kalamanoğlu Şahin, 
ödülü, ülkemizin önemli deprem uzmanlarından, 
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan almanın ayrı bir mutluluk 
olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bu sene 
25. yılımızı kutluyoruz. Dalya dediğimiz yılda 
aldığımız ilk ödül bu. Üstelik alanımız olan arama 
kurtarma konusunda almadık ödülü, en beğenilen 
sivil toplum örgütü seçildik. 120 yıllık köklü bir 
üniversitemizin 35 bin öğrencisi tarafından hem 
de… Tüm gençlere bize gösterdikleri teveccüh 
için teşekkür ediyoruz.” dedi. AKUT ESKİŞEHİR EKİBİ, FOX TV'DE YAYINLANAN "SAVAŞÇI" İSİMLİ DİZİYE KONUK 

OLARAK KATILDI. 22 MAYIS 2021 TARİHİNDE YAYINLANAN BÖLÜMDE, AKUT’UN İP 
TEKNİKLERİ VE SU ARAMA EKİBİ DİZİYE DESTEK VERDİ.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 14 Mart 2021 tarihinde 
AKUT 25. Yıl Online Satranç Turnuvası düzenlendi. 8-16 yaş arası 
belirlenen dört kategoride düzenlenen yarışmaya 300 sporcu 
katıldı. Turnuvada her kategoride ilk üç dereceyi elde eden 
sporculara AKUT tarafından madalya ve başarı belgesi verildi. 
AKUT Ankara ekibi gönüllüleri, turnuvanın organizasyonunu 
gerçekleştiren Türkiye Satranç Federasyonunu ziyaret ederek 
Federasyon Başkanı Gülkız Tulay'a teşekkür belgesi takdim etti.

AKUT 25. Yıl Online Satranç 
Turnuvası Düzenlendi

AKUT Eskişehir Ekibi Savaşçı Dizisine Konuk Oldu
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AKUT’UN 19 MAYIS INSTAGRAM CANLI YAYININA 
CEM YILMAZ KONUK OLDU

19 Mayıs 
Canlı Yayını
25. yılını kutlayan AKUT,  “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı”nda bu sene ünlü komedyen 
Cem Yılmaz ile gençleri buluşturdu. 19 Mayıs akşamı, 
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ile ünlü 
komedyen Cem Yılmaz, Instagram canlı yayınında 
bir araya geldi. Sadece gençlerin belirlediği sorularla 
gerçekleştirilen canlı yayın, son derece keyifli anlara 
sahne oldu.
Sohbete, 19 Mayıs'ın Atatürk tarafından verilen, içi 

doldurulması gereken önemli bir armağan olduğunu 
vurgulayarak başlayan Cem Yılmaz, “Pandemi ve 
gülmek” bağlantılı bir soruyu şöyle yanıtladı: “Pandemi 
gibi dönemlerde, gülünecek şeyler olsa bile gülme 
enerjimiz azalabiliyor. Bu gibi anlarda tatlı bir ciddiyet işe 
yarıyor. Ben hep gülmekle tatlı bir ciddiyetin bir arada 
olması gerektiğine inananlardanım. Herkes emin olsun, 
bizi büyük kahkahalar bekliyor.” dedi.

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının ve arama kurtarma faaliyetlerinin 
dışarıdan nasıl göründüğünü öğrenmeyi amaçlayan bir soruyu ise, Cem 
Yılmaz şöyle yanıtladı: “Bu konuda şaşırdığım şeyler gözlemliyorum. Örneğin 
dünyaya emsal teşkil edecek bir arama kurtarma organizasyonumuz var ama 
1999 Marmara Depremi’nden bu yana hala eksikliklerimiz var. Umut kırıcı 
olmak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Geçenlerde bir deprem uzmanı 
hocamıza, ‘Fay hattı taşınabilir mi?’ türünden bir soru soruldu. Elbette dünyanın 
hiçbir yerinde harikaları kalabalıklar yaratmaz, örneğin AKUT’u birkaç harika 
insan kurdu. Ama bir başka insan için bir şeyler yapmanın önemini kitlelere, 
kalabalıklara anlatmaktan vazgeçmemeliyiz. Kendi adıma bu konuda AKUT’a 
elimden gelebilecek her türlü desteği, her zaman vermeye hazırım.”

Canlı yayın sonrası bir açıklama 
yapan AKUT Başkanı Recep Şalcı: 
“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı’mızda bu sene, Ulu 
Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
‘Bütün ümidim gençliktedir!’ diyerek 
sonsuz güvenini dile getirdiği, aydınlık 
geleceğimizin mimarı gençlerimizin 
sevdiği, ilgi gösterdiği ve gerçekten 
önemli başarılara imza atmış bir isimle; 
yine gençlerimiz için bir araya gelmek 
istedik. Ve bu isimlerin başında elbette 
Cem Yılmaz geliyordu. 25 yıldır hayata 
değer katmaya, ülkemizi tüm dünyada 
temsil etmeye devam eden AKUT 
olarak, Cem Yılmaz ile çok keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdik. Nice 102 
yıllara…” dedi.    
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Aramızdan Ayrılanlar Fotoğraf Sergisi AKUT ÇANAKKALE 
25. YIL 

FOTOĞRAF SERGİSİ 
DÜZENLEDİ

AKUT KASTAMONU

AKUT Çanakkale ekibi, derneğin 
25. kuruluş yılı kutlamaları 
kapsamında Çanakkale 17 
Burda AVM'de 13-19 Mart 
tarihleri arasında fotoğraf 
sergisi düzenledi. Sergi ile 
vatandaşların AKUT hakkında 
bilgi sahibi olmalarının yanı sıra 
arama kurtarma konusunda 
farkındalıklarını artırmak 
amaçlandı.

AKUT KAHRAMANMARAŞAKUT 25. Yılda Ekip 
Sayısını 29’a Çıkardı

Bugün ülke geneline yayılmış ekip ağıyla, 
karşılıksız yardımseverlik ilkesiyle tüm canlıların 
yardımına koşan AKUT, 25. yılında bünyesine 
iki ekip daha katarak ekip sayısını 29’a çıkardı. 
Kahramanmaraş ve Kastamonu’da kurulan 
ekipler, gönüllü alımına hemen başladı. Başvuru 
yapan gönüllüler, doğal afetlerde, doğada ve 
diğer zorlu koşullarda etkin arama-kurtarma 
faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri yetkinlikleri 
kazanmak üzere teorik ve uygulamalı eğitimlere 
katılıyorlar.
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25. Yılda Yanımızda Olanlar

ROB NORMAN, UK ISAR: 

“Takımınızın 25. yıl dönümünün kilometre taşına 
ulaşan tüm AKUT üyelerini bu vesileyle İngiltere 
ISAR'ın tüm üyeleriyle birlikte tebrik ediyorum. AKUT 
üyeleriyle eğitimler ve tatbikatlar dahilinde sayısız 
kez birlikte çalıştıktan sonra, ekibinizin üyelerini her 
zaman ekibinizin ve ayrıca ülkenizin mükemmel bir 
temsilcisi  olarak gördüğümü bilmenizi isterim. İçinde 
bulunduğumuz bu son derece kasvetli zamanlarda, 
yanınızda kutlamalara katılamıyor olmamız 
gerçekten çok üzüntü verici olsa da kutlamanızı 
dijital ortamda layık olduğu şekilde yapacağınızdan 
eminim. AKUT'un bir parçası olarak emekleriniz 
ve çalışmalarınız ve insani bir topluluk içinde ekip 
olarak yaptığınız harika işler için her birinizi en içten 
duygularımla kutluyorum. Ekibimizden ekibinize 
tebrikler.”

GARY FRANCIS, SARAID: 

“Merhabalar, İngiltere'deki SARAID üyeleri adına, 
AKUT'taki herkesin 25. yıl dönümünü kutluyoruz. 
Sizi arkadaş olarak görmekten ve IEC sınıflandırma 
alıştırmamızda mentorumuz olmanızdan da büyük 
bir memnuniyet ve onur duyuyoruz. Sizinle birlikte 
çalışmış olmaktan ve yıllar boyunca sizinle eğitim 
almış olmaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek 
isteriz. Gönüllü olmanıza rağmen, kesinlikle %100 
profesyonelsiniz. Yakında görüşmek ümidiyle…”

NIKOLAUS MEYER LANDRUT, AB TÜRKIYE 
DELEGASYONU BAŞKANI BÜYÜKELÇI: 

“Avrupa Sivil Koruma Mekanizması’nın bir parçası 
olan AKUT bizim değerli bir ortağımızdır. Bu yıl 
Tekirdağ’da düzenlenecek olan kapsamlı deprem 
tatbikatında ana ortağımız olarak yer alıyor. Sahip 
olduğu uzmanlık ve önemli kaynaklar dikkate 
alındığında, AKUT ve dolayısıyla Türkiye, AB İnsani 
Yardım ve Sivil Koruma Mekanizması için değerli 
bir ortaktır. Türkiye’nin mekanizmada yer alması 
afetlere daha iyi hazırlanma ve müdahale etme 
başarısını arttıracak aynı zamanda Avrupa’nın 
afetlere müdahale çalışmalarına da katkıda 
bulunacaktır.”

PARASKEVI MICHOU, DG ECHO GENEL MÜDÜRÜ: 

“AKUT 25 yıl boyunca, yurt içinde ve yurt dışında, 
her zaman yardıma muhtaç kişilerin yanında 
durarak, onlara hizmet ederek eğitimler ve 
tatbikatlar düzenleyip, birikimlerini paylaşarak 
özverili çalışmalar yürütmüştür. Türkiye ve AKUT ile 
yürüttüğümüz iş birliğimizin gelecekte de devamını, 
karşılıklı desteğimizi ve bu vesileyle AB Sivil Koruma 
Mekanizması’nın daha da güçlendirilmesini 
sabırsızlıkla bekliyorum.”

SEBASTIAN RHODES STAMPA, INSARAG GENEL 
SEKRETERI:

“INSARAG Genel Sekreteri olarak tüm INSARAG 
ailesi adına Türkiye’nin AKUT’unun 25. yıl dönümünü 
en sıcak şekilde kutlamaktan büyük memnuniyet 
duyuyorum. 25 yıldır ulusal ve uluslararası seviyede 
yürütmüş olduğunuz insani yardım faaliyetleri, acil 
durum çağrılarına verdiğiniz cevaplar, kurtardığınız 
hayatlar ve sonuçlandırdığınız arama kurtarma 
faaliyetleri muhteşemdi. AKUT başarılı olarak 
sınıflandırılan ilk STK’lardan biri olarak sadece acil 
durum çağrılarına verdiği cevaplarla değil, yerel ve 
uluslararası arenada verimli bir şekilde katıldığı ve 
değer kattığı birçok inisiyatif ile de kapasitemize 
katma değeri yüksek katkılar sunmuştur.Lütfen 
AKUT’un her bir üyesine tekrar teşekkür etmeme ve 
onları tek tek kutlamama izin verin. Sizler sistemi ve 
INSARAG ailesini son derece gururlandırıyorsunuz.”
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25. Yılda Yanımızda Olanlar

“Tamamen gönüllü olarak kurulan Türkiye’nin ilk 
arama ve kurtarma derneği AKUT, 25. yılını kutluyor. 
Kutlu olsun!”

“Çeyrek asırdır AKUT var, hayat var.”

Anısına saygıyla…
RASİM ÖZTEKİN:

“Bizim çocuklar 25 yıldır hayat kurtarıyor. AKUT 25 yaşında.”

“Onlar bizim çocuklar. Tam 25 yıldır hayat 
kurtarıyorlar. AKUT var, hayat var.”

“Türkiye’nin AKUT’u 25 yıldır hayat kurtarıyor. Biz 
de size çok gönülden teşekkür ediyoruz.” 

“25 yıldır AKUT var, güven var, hayat var.” “Çeyrek asırdır, AKUT var, hayat var.”

“Tam 25 yıldır hiçbir karşılık beklemeden gönüllü 
olarak hep yanımızda oldular. AKUT 25 yaşında.”

“Gece gündüz demeden, yaz kış demeden hep 
yetiştiler. 25 yıldır AKUT var, dile kolay. AKUT var, 
güven var, hayat var. Çok yaşa AKUT, çok yaşat 
AKUT.”
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25. Yılda Yanımızda Olanlar

"Bana Bunu AKUT Öğretti"
Çocuklar için AR+ İlk Yardım Kitabı

“25 yıldır her zaman yanımızda olan, bir ana, 
bir baba, bir kardeş, bir arkadaş şefkatiyle her 
türlü derdimizde yanımızda olan, yangınlarda, sel 
baskınlarında, zelzelelerde, her türlü afetlerde bizleri 
yalnız bırakmayan AKUT kurumunu gerçekten tebrik 
ediyorum. Mümtaz personeline sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. En büyük AKUT, başka büyük yok 
diyorum. Allah’a emanet olsun.”

“AKUT var, hayat var. Öyleyse umut var. AKUT 25 
yaşında.”

“Gece, gündüz, yaz,kış demediler hep yetiştiler. Çok 
yaşa AKUT, çok yaşat AKUT. AKUT 25 yaşında. 25. 
yılınız kutlu olsun. Gönlümüz, yüreğimiz, sevgimiz, 
dualarımız sizinle.”

“Tam çeyrek asırdır onlarca operasyonda, yüzlerce 
gönüllüsüyle beraber AKUT var, hayat var. Nice 
senelere...”

FOLKART 
TOWERS
 İZMIR

TOBB İKİZ 
KULELER
ANKARA

“Bana Bunu AKUT Öğretti” AR+ hikaye serisinin 
birincisi olan basit yaralanmalara karşı ilk yardım 
kitabı, çocuklara ilk yardımın önemini kavratmak 
ve onları ilk yardım konusunda bilgilendirmek 
için Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. 

Kitaba entegre edilmiş artırılmış gerçeklik 
uygulaması kitabın her sayfasında bulunan 
resimlere üç boyutlu erişim sağlamaktadır. 

Sayfalardaki animasyonlar ile çocuklara ilk yardım 
müdahalesi uygulamalı bir şekilde gösterilmektedir. 
Bu sayede çocuklar hem bir hikaye kitabı okuma 
hem de AR+ ile eğlenceli bir şekilde basit 
yaralanmalara karşı ilk yardım müdahalesini 
öğrenmektedir.https://magaza.akut.org.tr

AKUT yaz 2930'a gönder,
10TL bağış yap, bir can da 

sen kurtar!
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