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‘’Bir can için sende ekip ol, sende bizimle ol, bir olalım birlikte kurtaralım!’’ 



Projenin;

• ‘’EKİP KUR, HAYAT 
KURTAR’’

• Temel Arama 
Kurtarma Eğitimi

• 5902 sayılı Kanun’un 
18.mad.

• 2016-2017; 2 yıl

• Her ekip yıl içinde                  
90 Saat (15 İş günü)

Adı, Konusu, 
Dayanağı, Süresi

• Kamu kurum ve 
kuruluşları, 
belediyeler ve 
STK’larının müdahale 
birimlerinde görev 
alan personelin, temel 
arama ve kurtarma 
bilgisi, ilkeleri, 
yöntemleri ile ekiple 
birlikte çalışma 
becerileri 
kazanmalarını 
sağlayarak, başarılı bir 
müdahaleci olarak 
göreve hazırlamak.

Amacı

• Afyonkarahisar’da 
afetlere karşı AFAD 
Birliği 
Koordinasyonunda 
müdahaleci 
potansiyelini 
artırmak.

Gerekçesi

• Arama kurtarma 
birimlerinde görev 
alan personel.

Hedef Kitle

• 1.  yıl en az 4 ayrı 
ekip, 2. yıl 6 ayrı ekip 
olmak üzere proje ile 
hedeflenen 10 ekip 
yetiştirmek.

Hedefi

‘’Bir can için sende ekip ol, sende bizimle ol, bir olalım birlikte kurtaralım!’’ 



• AFAD AFYONKARAHİSAR 
EĞİTİM TESİSLERİ

Uygulama Yeri

• Kamu ve özel kurum 
kuruluşları,  belediyeler  
ile STK’lar…

Uygulama Alanı

• Arama kurtarma mevzuatı, ekipler 
ve kuruluşları
• Arama ve kurtarma temel bilgileri
• Arama kurtarmada kullanılan araç 
ve gereçler ile kullanma becerileri
• İpler ve düğümler,
• Sıkışık alanlar, kuyu ve üst 
katlardan kurtarma becerileri,
• Destekleme bilgi ve becerileri
• Tehlikeli maddeler
• Harita bilgisi
• Tatbikat

Uygulama Konuları

• AFAD Afyonkarahisar 
tarafından tüm kamu kurum ve 
kuruluşları ile STK’ların 
bilgilendirilmesi.

• Afiş, broşür, görsel ve işitsel 
yayın yolu 

Projeye Katılım 

Duyurusu

Projenin;



Proje Görev Paylaşımı ve Bütçesi

• Protokol, Eğitim ve 
Ekipman Standartlarının 
belirlenmesi, Eğitim 
Planının Hazırlanması

• Ekip Personelinin 
uygunluğunun ölçülmesi

Standartların Belirlenmesi

• Talep eden Kamu-özel kurum 
kuruluş ile STK’ların uygun 
nitelikte arama kurtarma ekibi 
oluşturması

• Ekip personelini ve eğitim 
talebinin AFAD 
Afyonkarahisar’a bildirilmesi

• Ekibin şahsi ve birlikte 
kullanacağı ekipman ve 
kurtarma aracı ile 
kıyafetlerinin temini

Ekip Oluşturulması ve 
Ekipman Temini

• Oluşturulan ekip 
personeline belirlenen 
eğitim planı çerçevesinde 
teorik eğitimlerinin 
verilmesi

• Ekiplerin doğada ve 
enkazda uygulamalı 
eğitimleri ile diğer 
ekiplerle birlikte tatbikatı

Teorik Eğitim ve 
Tatbikatlar

• Eğitim ve Tatbikat 
giderleri ile materyalleri 
AFAD Afyonkarahisar 
tarafından 
karşılanacaktır. 

• Ekiplerin şahsi ve 
ekipmanları ile makine 
teçhizatları kendi 
imkanları veya 
sponsorları tarafından 
temin edilecektir.

Bütçesi



Mevcut durum, İhtiyaçlar ve Problemler

Mevcut Durum
İlimizde meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara müdahale etmek üzere resmi ve yetişmiş arama kurtarma faaliyeti 
gösteren;  24 saat esasına göre görev yapan Afyonkarahisar AFAD Arama ve Kurtarma Birliğinde 87 Arama Kurtarma Teknisyeni 
ve uzmanı bulunmaktadır. Merkez Belediye İtfaiye Teşkilatında 60 İtfaiyeci bulunmaktadır. Gönüllü olarak ise İlimizde arama 
kurtarma  faaliyeti gösteren; 1 resmi kuruluş (Cezaevi CEKUT ekibi) 2 Dernek (AKUT ekibi ve Afet Bilinci) bulunmaktadır.

İhtiyaçlar
Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, Özel kuruluşlar ve STK’larının müdahale birimlerinde görev alan personelin, temel arama 
ve kurtarma bilgisi, ilkeleri, yöntemleri ile ekiple birlikte çalışma becerileri kazanmalarını sağlayarak, başarılı bir müdahaleci olarak 
göreve hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Arama kurtarma konusunda gönüllü kişi ve kuruluşların AFAD Koordinasyonunda 
gerekli eğitiminin verilmesi ve birlikte çalışma kabiliyetinin geliştirilmesine, müdahale seviyelerinin ölçülmesi ile koordinasyonuna 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Problemler
Arama ve kurtarma faaliyetlerine katılan yerli ve yabancı, kamu ve özel kuruluşların arama ve kurtarma ekipleri ile gönüllü kişi ve 
kuruluşların müdahale seviyesinin ölçülememesi ve koordinasyonsuzluğu. 



Uygulama Adımı ve Takvimi

6. ADIM

Ölçme ve Değerlendirme (son test-sınav) Sertifikasyon

5. ADIM

Doğada ve Enkazda Uygulamalı Eğitimler Diğer Ekiplilerle Birlikte Tatbikat

4. ADIM

Ölçme ve Değerlendirme (Ön test-sınav)

3. ADIM

Teorik Eğitimler

2. ADIM

Uygun Nitelikte Ekip Personelinin Seçimi, Malzeme ve Ekipman Tedariki 

1. ADIM
Proje Protokolünün Yapılması, Eğitim ve Ekipman Standartlarının belirlenmesi, Eğitim Planının Hazırlanması

 Temel Arama ve Kurtarma Eğitimi 90 saat 15 iş günü olup, her yıl tekrarlama eğitimleri olacaktır.



Afyonkarahisar 
Valiliği 

İl AFAD 
Müdürlüğü 

(AFAD Birliği)

Kamu  ve 
Özel Kurum 
Kuruluşlar

Üniversiteler

Gönüllü 
Arama 

Kurtarma 
Dernekleri  

ve Kulüpleri

İl Sağlık 
Müdürlüğü 

(UMKE 
Ekibi) 

Belediye 
İtfaiye 

Müdürlüğü 

Proje Paydaşı ve faydalanıcıları



Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

Burhanettin ÇOBAN

Belediye Başkanı

Prof.Dr. Mustafa SOLAK

AKÜ Rektörü

Salih SEL

İGM Başkanı

Hüsnü SERTESER

ATSO Başkanı

Mehmet MÜHSÜRLER

Ticaret Borsası Başkanı

Hakan Yusuf GÜNER

Afyonkarahisar Valisi

Proje Üst Kurulu



Kamil KICIROĞLU

Vali Yardımcısı

Mustafa ESER

AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü

Kamu-özel kurum ve kuruluş ile

STK Yetkilisi/Ekip Lideri

Mehmet BULDAN

İl Afet ve Acil Durum Müdürü

Proje Yürütme Kurulu



Proje Sekretarya ve Raporlama

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 

AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

(Eğitim ve Halkla İlişkiler Birim Amirliği)

AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü

(Arama ve Kurtarma Birim Amirliği)

Kamu-özel kurum ve 
kuruluş ile

STK Yetkilisi/Ekip Lideri

İL AFAD Planlama-Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü

(Eğitim Uzmanlığı)



Proje her aşamada 
izlenecek meydana 

gelebilecek 
aksaklıkları 

giderebilmek için 
gerekli değişiklikler 

yapılabilecektir.

Değerlendirme 
projenin sonunda 

yapılacaktır.

Projenin istenen 
performans 

düzeyine ulaşması 
halinde her yıl 

eğitim ve 
uygulamalar 

tekrarlanacaktır.

Yönetim- İzleme- Değerlendirme



Bu proje ile birlikte kentsel arama 
kurtarma konusunda bilgi ve beceri 

sahibi olarak, yetenekleri geliştirilmiş, 
var olan imkan ve kabiliyetler  açığa 

çıkarmış, topluma yararlı kişilikler ve 
ekip kazandırılmış olacaktır. 

Ayrıca sosyal sorumluluk duygusu ile 
en zor zamanlarda yardımlaşma 
kültürünün gelişmesine ve aynı 

zamanda kurumsal hareket kabiliyeti 
gelişmiş kişilikler yetiştirilecektir. 

Toplumda, STK’larda ve özel 
kuruluşlarda  farkındalık oluşacaktır. 

Projenin Katma Değeri



Afet hazırlıklarında 
toplumsal güç birliği 

bilincinin gelişmesine katkı 
sağlanacaktır.

Müdahaleci profesyonel 
ekibe destek verebilecek 
yeterlilikte her noktada  
aktif ekipler oluşacaktır.

Olası afetlerde müdahaleci 
potansiyeli artacaktır.

Projede Beklenen Sonuçlar



Proje kapsamında ekip oluşturacak ve 
eğitim faaliyetlerine katılacak kamu-

özel kuruluşlar ile STK’lar arasında 
yükümlülüklerin ayrıntılı olarak 

tanımlanacağı bir protokol 
imzalanacaktır.

Proje kapsamında; kamu-özel kurum 
ve kuruluşlar ile STK’lar eğitimleri 

tamamlanan ekiplerinin dinamik ve 
sistematik olarak devamlılıklarını 
sürdürmesi için ilgi ve desteklerini 
sürdürmeye devam edeceklerdir.

Proje süresi bitse dahi AFAD 
Afyonkarahisar Arama ve Kurtarma 

Ekiplerine ücretsiz olarak her yıl 
eğitimlerini vermeye devam edecektir. 

Sürdürülebilirlik



•Çevre illerden gönüllü 
arama kurtarma 
faaliyetinde bulunmak 
isteyen özel kurum ve 
kuruluşlar ile STK’lara etkisi

Komşu İller

•İlçelerde gönüllü arama 
kurtarma faaliyetinde 
bulunmak isteyen kamu 
ve özel kurum ve 
kuruluşlar ile STK’lara etkisi

17 İlçe 
•İl merkezinde gönüllü 

arama kurtarma 
faaliyetinde bulunmak 
isteyen kamu ve özel 
kurum ve kuruluşlar ile 
STK’lara etkisi

İl Merkezi

Projenin Çoğaltıcı Etkisi



‘’Bir can için sende ekip ol, sende bizimle ol, bir olalım birlikte kurtaralım!’’ 


