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UMKE 10. YILINDA DERNEKLEŞİYOR 
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği UMKE-DER kuruluyor. 

UMKE gönüllüsü dostlar, 

10 yıl önce birlikte çıktığımız bu yolda birçok güzel çalışmayı, meşakkati birlikte yaşadık. Hep 
birlikte aşmaya çalıştık karşılaştığımız güçlükleri. Aynı kaptan yemek yerken, hiç 
tanımadığımız UMKE’li arkadaşımızla paylaştık çadırımızı. Van’dan Japonya’ya, 
Pakistan’dan Simav’a özveriyle çalıştık. Kurumlarımızı gururla temsil ettik. 

Şimdi yine birlikte “bir” olmayı öğreniyoruz. 

Çıkıyorsak bu yola hep birlikte çıkıyoruz. 

Çağrımız hepinize! 

Edirne’den Kars’a, Hatay’dan Sinop’a… bu oluşuma destek veren binlerce gönüllüye… 

umkedernegi@gmail.com  adresine ileteceğiniz her katkı, öneri ve görüş bizim için kıymetli.  

www.umke.org	  
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UMKE-DER Tüzel Kimliğine Kavuştu 
UMKE-DER, 13 Şubat 2014 tarihi itibariyle tüzel kimliğine kavuşmuştur. Hepimize hayırlı 
olsun. 

UMKE-DER, 13 Şubat 2014 tarihi itibariyle tüzel kimliğine kavuşmuştur.  
Hepimize hayırlı olsun. Derneğimizin kurulacağını duyurduğumuz bu kısa süre içinde bizzat, 

maille, telefonla desteğini ileten tüm UMKE'li arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 

Kuruluş çalışmalarında bizleri yüreklendiren, yol gösteren, hedefleri işaretleyen, ben de varım 

diyen UMKE'li arkadaşlarımıza dernek kuruluş çalışmalarıyla ilgili tüm gelişmeleri duyurmaya 

devam edeceğiz. 

Selam ve Saygılarımızla.. !
'Türkiye, Acil Müdahalede Dünya Standartlarını 
Yakaladı' 
Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, acil servis hizmetlerinde inanılmaz başarı öyküsü 
oluşturduklarını belirterek, "Türkiye, dünyada enkazın altında da tıbbi müdahale 
yapabilecek en büyük ekibe sahip" dedi. 

�  !
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"Sağlıkta dönüşümün acil müdahale ayağında muhteşem iş yaptık" diyen Kafkas, "Bolu, deprem 

yaşamış ilimiz. Bu coğrafyada depremde devlet ve millet enkaz altında kalmıştır. Biz o 

depremden çıkarttığımız dersle Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) oluşturduk. Türkiye, 

dünyada enkazın altında da tıbbi müdahale yapabilecek en büyük ekibe sahip. Türkiye'deki bütün 

ihtiyaçları gideriyor. Bunu Van depreminde yaşadık. Dünyanın neresinde sıkıntı varsa UMKE 

ekiplerimiz de aynen orada" ifadesini kullandı. 

Türkiye'de artık hem hava hem deniz hem de karadan acil servis hizmetini hızlı şekilde yerine 

getirdiklerini kaydeden Kafkas, bunun için helikopter, uçak, deniz botu ve motosiklet ambulansları 

hizmete sunduklarını anımsattı. 

Kafkas, ambulansların değiştiğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin dört tarafı denizlerle kaplı, 

adalarımız var. Adalarda yaşayan insanlarımız var. Denizin 10 metre öbür tarafındaki hastaya 

müdahale edecek altyapımız yoktu. Şimdi deniz ambulanslarımız oldu. Botlarımız var. Türkiye'nin 

çeşitli yerlerinde 17 helikopterimiz var. Vakalara anında müdahale ediyoruz" diye konuştu. 

!
Sağlık konusunda her türlü teknolojiye sahip olduklarını vurgulayan Kafkas, şöyle konuştu: 

"Türkiye'de uçak lazımsa, hemen uçağımız hazır. Hem yurt içine hem de dışına hizmet 

sunabiliyor. Helikopter lazım, helikopterimiz hazır. Yetmedi, kar paletli ambulans lazımsa, kar 

paletli ambulans var. Kar kürüyerek gidecek ambulans lazımsa, kar kürüyerek gidecek 

ambulansımız var. Yetmedi, trafik sıkıştı, motosikletlerimiz var. Artık acil hizmetlerinde inanılmaz 

başarı öyküsü oluşturduk. Temenni ediyorum ki milletimizin acile ihtiyacı olmasın, olursa hiçbir 

problem yok artık." 

- "Bu sene 10 binin üzerinde insan alacağız" 

Bakanlığın acilen doktora ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Kafkas, "Bu sene 10 binin üzerinde 

insan alacağız. Acil doktor bekliyoruz. Keşke doktorlar mezun olsa da her gün doktor alsak. Yurt 

dışından gelenlerin işini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Ben umuyorum ki 2014 yılı sağlık 

çalışanlarının özlük haklarını daha da iyileştireceğimiz. Özellikle hizmet alımı yöntemiyle çalışan 

arkadaşlarımızın ve diğer arkadaşlarımızın yaşam kalitesini daha çok arttıracağımız bir yıl olacak" 

şeklinde konuştu. 

!
Kafkas, Türkiye'de sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştığına dikkat çekerek, sözlerini şöyle 

tamamladı: 

"Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla destansı mücadele verdik. Büyük başarı elde ettik. 

Bugün sağlıkta dünyaya örnek gösterilen model ülkeysek, bunun altında bu arkadaşlarımızın 

özverili çalışması var. Ekonomi bürokrasisi de bu arkadaşlarımızın özverili çalışmalarını görüyor. 

İnşallah durumları daha iyi olacak." !
Dünyaya Örnek Ekip; UMKE 

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 15. Bölge Koordinatörü Dr. Cem Düre, Eskişehir, Bilecik, 
Kütahya ve Afyonkarahisar illerinden oluşan ve tamamen gönüllü sağlık personellerinden oluşan 

www.umke.org	  
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bölge ekibi hakkında bilgi verdi.  

�  
Eskişehir 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya gelen Dr. Cem 

Güre, 2004 yılında kurulan ve Sağlık Bakanlığı'nın özellikle afetlerde sağlık organizasyonu 

kapsamında daha nitelikli personellerden oluşan özel donanımlı bir ekip kurduğundan söz etti. Dr. 

Güre, UMKE ekibinin içerisinde doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan 

sağlık personelleri bulunduğunu, Eskişehir bölgede 50 UMKE gönüllüsü personel bulunduğunu 

kaydetti. UMKE'nin afet, büyük kazalar ve savaşlarda etkin olarak görev yaptığını ifade eden Dr. 

Güre, "Afet aslında gerçekten çok geniş perspektifli bir konu. Türkiye'nin aşina olduğu afetler var 

deprem gibi. Depremin ötesinde felaketlerle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen su baskınları 

olabiliyor. Bazen savaşlar oluyor, büyük kazalar meydana gelebiliyor. Bu doğrultuda biz bir afet 

organizasyonunun analizini yapıp, sağlık tedbirleri alıyoruz. Sağlık hizmeti verebilmemiz için özel 

donanımımız ve özel bir eğitim gerekiyor. Tüm UMKE'ci arkadaşlarımız suda kurtarma faaliyetleri 

ve dağda yaralı kurtarma faaliyetleri de yapabiliyor" dedi. 

!
112 Acil Servis ambulanslarından daha farklı bir ambulanslara sahip UMKE ekibinin, Eskişehir'de 

3 aracı bulunduğundan söz eden Dr. Cem Güre, ekiplerinin 5'er kişilik gruplardan oluştuğunu dile 

getirdi. Dr. Güre, "Genellikle sahraya çıkarken ambulanslardan biraz daha farklı araçlarımız var. 

İlimizde 3 tane bulunuyor ve ekiplerimizi 5'er kişilik gruplardan oluşuyor. Ekiplerimizin içinde bir 

doktor, geri kalan kişiler ise farklı nitelikteki sağlık personellerinden oluşuyor. Uçurumdan düşen 

ya da arazide kaybolan bir vatandaş söz konusu olduğunda, olay mahalline araçla olay bölgesine 

en yakın yere kadar giderek, geri kalan kısımda yaya olarak devam ediyoruz. Bu doğal olarak 

ciddi bir kondisyon gerektiriyor. Her 2 ayda bir tatbikat ve eğitimler gerçekleştiriyoruz" şeklinde 

belirtti. 

www.umke.org	  
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!
"'HERHANGİ BİR KAZAZEDEYE BEN GİDEMİYORSAM AZRAİL GİDER' BİLİNCİ İLE HAREKET 

EDİYORUZ" 

!
Her yere her ortamda girmeye çalıştıklarını ve müdahale ettiklerini aktaran UMKE 15. Bölge 

Koordinatörü Dr. Cem Güre, şöyle devam etti: 

!
"'Herhangi bir kazazede ben gidemiyorsam Azrail gider' bilinci ile hareket ediyoruz. Her yere her 

ortamda mutlaka girmeye çalışıyoruz. Ekip kurulduğu günden bugüne ulusal ve uluslararası pek 

çok faaliyetlerde bulundu. Van depremine ve Simav depreminde gittik. Kütahya'da seramik 

kazasına, Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasına gittik. Mülteci kamplarında görev alıyoruz. 

Pakistan depreminde, Somali'de Sahra Hastanesi'nde ve Sudan'da görev aldık." 

!
"UMKE OLARAK DÜNYAYA ÖRNEK BİR EKİBİZ" 

!
Nüfus geneline göre Türkiye'de 5 binden fazla UMKE gönüllüsü bulunduğunu vurgulayan Dr. 

Cem Güre, "Türkiye olarak genelde tüm ülkeleri takip ederiz. Onların kullandığı donanımlar ve 

envanterleri yapmaya çalışırız. Fakat UMKE, bu konulardan biraz daha münezzeh. UMKE olarak 

dünyaya örnek olan bir ekibiz. Bizim yazdığımız kuralları dünya takip etmeye başladı. Nüfus 

geneline baktığımızda Türkiye genelinde 5 binden fazla sağlık personeli UMKE'ci. Amerika 

Birleşik Devletleri'nde medikal kurtarma ekibinin sayısı 2 binin altında. Bizden daha kalabalık ülke 

olarak sadece Çin var. Yakın bir tarihte muhtemelen ondan daha da kalabalık bir ekibimiz olacak" 

diye konuştu. 

!
UMKE aracında bulunan sağlık malzemelerini basın mensuplarına tanıtan Dr. Cem Güre, araç 

içerisinde ufak ameliyatlar yapabilecek malzemelerin, bilinci tamamen kapanan koma halindeki 

bir hasta için temel yaşam desteği üniteleri malzemelerinin ve yaralıları bulunduğu yerden 

yeniden araca nakledecek atel, sedye ve sırt tahtası gibi sağlık malzemelerinin bulunduğunu 

belirtti. 

Doğu Sınırı İlleri “UMKE Temel Eğitim ve 
Tatbikatı“ 

www.umke.org	  
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Van’da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne (UMKE) 17-23 Şubat 2014 tarihleri arasında 

UMKE Temel Eğitimi verildi.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

�  

Van’da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’ne (UMKE) 17-23 Şubat 2014 tarihleri arasında UMKE Temel 
Eğitimi verildi. 

�  
Van ve Hakkari illerinden gelen personelin katılımıyla Eğitim Sağlık Merkezi’nde gerçekleşen eğitim, 

teorik ve pratik olarak iki aşamada gerçekleştirildi. 4 gün teorik olarak devam eden eğitimin son 3 günü 

ise Ünseli beldesinde kamp kurularak uygulamalı olarak saha eğitimi verildi. 

www.umke.org	  
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�  
Van İl Sağlık Müdürü Dr. Bilal Acar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) eğitimine Van’dan 25, 

Hakkari’den ise 5 kişi katıldığını ifade ederek, Van’la sınırlı kalmayıp bölge olarak da UMKE eğitimleri 

verdiklerini açıkladı. Dr. Acar, teorik ve pratik olarak saha tatbikattı da sağlanarak eğitimler verildi. 

�
Bitlis, Ağrı ve Hakkari illerinde de bu tür eğitimlerin vereceklerini açıklayan Dr. Acar, “UMKE ekipleri 

yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteriyor ve 10 yıldır bizim UMKE’ye ne kadar ihtiyaç duyduğumuz da 

www.umke.org	  
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ortaya çıktı. Biz de Van’da UMKE’yi 2004’ten beri kurduk ve faaliyet gösteriyoruz. Şunu çok net 

belirteyim ki Türkiye UMKE’ye ihtiyaç duydu ve bunu da Van depreminde çok net gördük. Çünkü Van 

depreminde en çok öne çıkan kurum UMKE’ydi ve ne kadar faydalı olduğunu da biz burada gördük. 

Marka haline dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü’nden de UMKE artık bir marka haline geldi ve tüm dünya 

takip ediyor” dedi.	  

�  
Doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının da bulunduğu 30 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 

(UMKE) temel eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Sertifika töreni programına İl Sağlık 

Müdürü Dr. Bilal Acar, Sağlık Müdür Yardımcısı Hamit Karataş, Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Şerafettin 

Erzen, Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şube Müdürü Uz. Dr. Ferhat Ekinci, UMKE 

Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Levent Dural katıldı. 

!
Adana UMKE Göçükde 

Adana'da SGK İl Müdürlüğü hizmet binası inşaatında beton kalıplarının çökmesi sonucu 
meydana gelen göçükte enkaz altında kalan işçinin cesedine ulaşıldı.  

www.umke.org	  
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�  
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde valiliğin arka tarafındaki inşaatın 3. katına 

beton dökülürken tablaların çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçi Zeki Akan'ın kurtarılması için 

çok sayıda ekip seferber oldu.Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), AFAD ve Büyükşehir 

Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri, beton, demir ve tahta yığınları arasından Akan'a 

ulaşmaya çalıştı. Büyükşehir Belediyesine ait bir iş makinesi de kurtarma çalışmalarına destek 

vermek için olay yerine gelen vinç için yol açtı.İnşaatta çalışan diğer işçilerin de desteğiyle 

ekipler, yaklaşık 3,5 saatlik çalışma sonucu enkaz altındaki Akan'a ulaştı. Sağlık ekiplerinin 

yaptığı kontrolde Akan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.Olayı duyarak inşaata gelen Akan'ın 

arkadaşı Şahin Budak, arama çalışmaları devam ederken namaz kılıp arkadaşı için dua etti.Öte 

yandan, inşaattan düşerek yaralanarak Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi 

altına alınan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, hafif yaralanan 2 işçinin de ayakta 

tedavi edildiği öğrenildi. !
Arnavutluk Doktorlarına Urla Eğitim Merkezinde 

Eğitim 
 T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği 

Genel Müdürlüğü ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün işbirliği ile hazırlanan Balkan Acil Sağlık Hizmetleri 
Projesi ( BASEP ) kapsamında 9 Balkan ülkesine geçtiğimiz yıl içerisinde Dışişleri Bakanlığı kanalı ile 
resmi davetler gönderildi. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Bosna Hersek, 
Hırvatistan, Macaristan, Romanya Sağlık Bakanlıklarına, sağlık ekiplerini İzmir Urla Karantina 
adasındaki Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezine eğitim amacıyla gönderebilecekleri 
iletildi. 
 
İkili anlaşmalar gereğince her türlü masrafın Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağı eğitime öncelikle 
Arnavut Sağlık Bakanlığından olumlu cevap geldi. Arnavutluk’taki hastanelerin Acil Servislerinde çalışan 
toplam 15 uzman hekim, 20-31 Ocak 2014 tarihleri arasında iki hafta sürecek bu eğitim programına 
katılmak üzere İzmir’e geldi. Eğitimlerde ülkemiz ve acil sağlık sistemi hakkında verilen bilgilerden 
sonra heyet İzmir 112 Ambulans Servisinin yeni hizmet binasını gezerek kara ve hava ambulans 
sistemi ve acil vakalara ambulans gönderilmesi hakkında teknik bilgiler aldı. İzmir’deki Eğitim ve 
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Araştırma Hastanelerinin acil servis ve yoğun bakımlarını da gezen Arnavutluk heyetine, Urla 
adasındaki eğitim merkezinde acil ve afetlerde sağlık hizmetleri ile ilgili uygulamalı eğitimler verildi. 
İngilizce ve Arnavutça olarak verilen eğitimler, son sistem eğitim maketleri üzerinde uluslararası 
standartlarda gerçekleştirildi.  

�  
İzmir’in tarihi ve turistik yerlerini de gezen Arnavut doktorlar, Türkiye’deki ambulans sisteminin Avrupa 
standartlarında olduğunu, ülkelerinde bu alanda yapılacak çalışmalara burada aldıkları eğitimin son 
derece yarar sağlayacağını ve gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını belirttiler. İzmir İl Sağlık 
Müdür Yardımcısı Dr. Turhan Sofuoğlu “Balkan ülkelerine yönelik hazırlanan bu eğitimin diğer ülkeler ile 
devam edeceğini ve böylesi bir eğitim için İzmir’in merkez seçilmesinin kendilerini gururlandırdığını” 
ifade etmiştir. Konukları Urla’da ziyaret eden İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Türkyılmaz “Sağlık 
Bakanlığı son yıllarda bu alanda büyük gelişmeler sağlamıştır, bu vesile ile çalışmalarımızı ülke dışına 
tanıtma fırsatını yakaladık. Geçtiğimiz yıl İzmir’de Afrika ülkelerine yapılan eğitimlerden sonra Balkan 
ülkelerine yönelik düzenlenen bu proje ile ambulans sistemimizi ve acil vakalara yapılan tıbbi 
müdahaleleri misafirlerimize göstermekteyiz” dedi.  
 
Eğitimin son günlerine doğru katılımcılarla buluşan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanı Dr. Duygu CENGİZ projeye dair değerlendirmelerde 
bulundu. Projenin önemine değinen Dr.Cengiz “Böyle projeleri gerçekleştirebilmek için iyi bir ekip 
koordinasyonuna ihtiyaç var. Biz büyük bir aileyiz. Herkesin canla başla çalıştığına şahit oldum. Proje 
kapsamında Urlasim’e gelecek olan diğer ülke katılımcılarının da buradan memnuniyetle ayrılacağına 
eminim. Tüm eğitmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. 
 
Eğitimin son günü 112 Narlıdere Hizmet binasında yapılan sertifika törenine Arnavutluk Cumhuriyeti 
Büyükelçiliği Müsteşarı Saimir Kurti katıldı. Eğitim sertifikalarını alan Arnavutluk doktorlar, verilen 
eğitimin ülkeleri için çok önemli olduğunu, ambulans sistemi için Türkiye’deki uygulamanın örnek 
olacağını,112 ve UMKE işbirliğinin son derece iyi olduğunu, İzmir’de çok iyi ağırlandıklarını belirttiler. 
Törene katılan İzmir 112 ve UMKE eğitimcilerine de Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan Teşekkür Belgeleri İzmir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Türkyılmaz 
tarafından verildi. 

Dağda mahsur kalan Türk Telekom ekipleri 
UMKE tarafından kurtarıldı 

Van'ın Özalp ilçesinde Türk Telekom'a ait radyoling vericisinin beslendiği elektrik telleri 
fırtınadan dolayı kopması sonrası bölgeye giden ve mahsur kalan 6 işçi, İl Sağlık 
Müdürlüğü'nün kar paletli ‘Smowtrack’ ambulansı ile 5 saat sonra kurtarıldı. 

www.umke.org	  
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Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava Van'da da etkisini sürdürüyor. Özalp ilçesi 
Yünkuşak köyünde Türk Telekom'a ait radyoling vericilerini besleyen elektrik telleri aşırı fırtınadan 
dolayı koptu. Arızayı gidermek için bölgeye 6 kişiden oluşan bir ekip sevk edildi. Ekipler, kış şartlarına 
uygun kar paletli aracı ile radyoling vericisinin bulunduğu dağa tırmandığı sıra paletlerden biri kopunca 
bölgede mahsur kaldılar. Yetkililere haber vermesiyle telefon trafiği başladı. Bölgenin şartlarından 
dolayı İl Sağlık Müdürlüğünden kar paletli 'Snowtrack' ambulans talebinde bulundular. Kısa sürede 
paletli ambulans TIR'a yüklenerek Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile birlikte bölgeye hareket 
etti. Sarıköy girişinde kar paletli ambulans TIR'dan indirilerek, bölgeye hareket etti. Yoğun tipinin hakim 
sürdüğü ve eksi 25 derece soğuğa rağmen yaklaşık 45 dakikalık bir zamanda mahsur olan ekiplerinin 
yanına ulaşıldı. 
Bu gün öğlen saatlerinde kar paletli araçları ile bölgeye geldiklerinde 17: 30 sıralarında paletlerinin 
kopmasıyla mahsur kaldıkları söyleyen işçiler, radyolingteki elektrik arızasını onarmak üzere bölgeye 
geldiklerini ifade ettiler. Paletlerinin kopmasıyla bölgede mahsur kaldıklarını ifade eden işçiler, 
kendilerini kurtarmaya gelen ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade söylediler. 
Donma tehlikesi geçiren ekipler, ambulansa alındıktan sonra köye getirilip burada hazır bekletilen Türk 
Telekom'a ait araçlarla Van'a götürüldüler. Arıza yapan paletli araç ise havanın düzelmesinin ardından 
tamiri yapılıp Van'a getirileceği belirtildi.  !!

Ambulansa yol verenler ödüllendirilecek 
Acil sağlık hizmetlerine trafikte kolaylık gösteren sürücüleri örnek gösterip ödüllendirmek 
için hazırlanan uygulama faaliyete geçirildi. 

Kırıkkale'de, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uzun'un acil sağlık hizmetlerine trafikte kolaylık 
gösteren sürücüleri örnek gösterip, ödüllendirmek için hazırladığı '112 Ambulans Dostu Sürücü 
Uygulaması' faaliyete geçirildi. 

	  �  
 
Proje ile ambulansların sıkışan trafikte önünü açabilmek için en kritik manevra ile yol veren 

sürücüler belirlenip, ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulması ve her ay bir 

ambulans dostu sürücünün belirlenmesinin amaçlandığını ifade eden Dr. Uzun, "Belirlenen 

sürücüye ilk yardım seti Vali Ali Kolat tarafından verilecek. Ani gelişen, ölüm riski taşıyan hastalık, 

trafik kazası gibi durumlarda yaralıya ulaşma, hastaneye sevk etme görevini üstlenen 112 Acil 

Sağlık Hizmetleri'nin görevinin hayat kurtarmak olduğu unutulmamalıdır. Kurtarılması gereken 

hayat, sizin de bir yakınınız olabilir. Zira 112 Acil Sağlık Hizmetleri için her saniyenin önemi 

oldukça fazladır." dedi. 

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri olarak her vakada, yaralı ve hastayı kısa zamanda 

hastane ortamına sevkinin yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Uzun, "Proje 
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uygulaması şubat ayından itibaren başlayacak. Bu sayede trafikte farkındalık oluşmasını 

hedefliyoruz." diye konuştu. !
Bitlis UMKE Çalışmalarına Hız Verdi 

Bitlis Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gönüllü sağlık personellerinden oluşan Ulusal Medikal 

Kurtarma Ekibi (UMKE) Ahlat’ta da kuruldu.	  

�  

Ahlat 112 ve UMKE Sorumlusu Paramedik Fatih Kurt, Ahlat 112 ile birlikte çalışmakta olan 
Ahlat UMKE’nin özellikle kış şartlarında aktif olduğunu söyledi. Kurt, Bitlis UMKE’nin Ahlat 
ilçesinde 1 adet paletli ambulans ile görev yaptığını belirterek, “UMKE; gönüllü sağlık 
personellerinden oluşan, özel eğitim almış sağlık ekipleridir.  
 
İlimizde Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi, İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuştur. 
Yaşanması olası afetlerin ne zaman ve hangi koşullarda yaşanacağı bilinmediği için her an hazır 
konumda bekleyen Bitlis UMKE olarak, kendimizi yetiştirmeye ve hazırlamaya devam etmekteyiz. 
Bu amaçla gerek ülke genelinde gerekse kendi içimizde yürüttüğümüz eğitim ve tatbikat 
çalışmalarımız ile üstleneceğimiz medikal kurtarma faaliyetlerine işimizi daha profesyonel yapma 
yönünde çaba sarf ediyoruz.  
 
Amacımız; her türlü afet durumunda yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek, yurt ve dünya 
çapında afetzedelere yardım etmektir. Yurdumuzda başta deprem olmak üzere yaşanabilecek 
olası afetlerde iyi eğitimli ve ihtiyaca uygun olarak donatılmış gönüllü ekipler aracılığı ile en kısa 
sürede enkaza yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulmasıdır. Gönüllülük esasına dayalı 
olan bu sistemde sağlık sektöründe çalışan doktorlar, paramedikler, acil tıp teknisyenleri, ebeler 
ve hemşireler gibi sağlık çalışanları yer alıyor” dedi. 

VAN UMKE GÖREVDE 
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık köyünde hamile kadını aldıktan sonra geri dönen 
sağlık ekipleri, aşırı tipi ve fırtınadan dolayı mahsur kaldıkları bölgeden 12 saat sonra 
kurtarıldı. 

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Bağrıaçık köyünde hamile kadını aldıktan sonra geri dönen sağlık 

ekipleri, aşırı tipi ve fırtınadan dolayı mahsur kaldıkları bölgeden 12 saat sonra kurtarıldı. Doğu 

Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava Van'da da etkisini sürdürüyor.  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Özalp ilçesi Bağrıaçık köyüne bağlı Akgöl mezrasında sancısı tutan hamile kadın ihbarı alan 112 

Acil Sağlık ekipleri bir doktor ile birlikte mezraya hareket etti. Yolun kapalı olmasından dolayı İlçe 

Özel İdaresi yetkilileri ile irtibata geçilip bölgeye iş makinesi sevk edildi. Gündüz saat 12:00 

sıralarında yola çıkan 112 Acil Sağlık ekipleri, iş makinesinin açtığı yolu takip ederek akşam 18:00 

sıralarında mezraya ulaştı. Hamile kadın Elif T.'yi (20) alıp geri döndükleri sıra aşırı fırtına ve 

tipiden dolayı iş makinesi de yol açma sırasında kara saplanınca bölgede mahsur kaldılar. Sağlık 

ekipleri daha sonra İl Sağlık Müdürlüğünden kar paletli 'Snovvtrack' ambulans talebinde 

bulundular. Kısa sürede paletli ambulans kamyona yüklenerek Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 

(UMKE) ile birlikte bölgeye hareket etti. Termometerer hava sıcaklığı eksi 25 dereyi gösterirken, 

paletli ambulansı taşıyan kamyon yoldan kayıp kara saplandı. UMKE personeli kara saplanan 

kamyonu yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucu kurtararak yollarına devam ettiler. UMKE 

personeli Bağrıaçık köyünden paletli ambulansı kamyondan indirip ambulansın bulunduğu 

bölgeye gitti. Bölgeye giden ekipler, kara saplanan iş makinesi kendi imkanları ile bulunduğu 

yerden kurtularak içerisinde hamile olan kadının bulunduğu ambulansı yolu açarak köye getirdi. 

Geri kalay yolun açık olmasıyla ambulans hatasını Van Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi'ne ulaştırırken, sağlık ekipleri ise 12 saatlik yolculuğun ardından merkeze ulaştılar. 

BOLU UMKE NEFES KESTİ 
18 Ocak’ta Bolu Sünnet Gölünde gerçekleştirilen tatbikattaki senaryo, Bolu Yedigöller’de 
gerçek oldu. Geçtiğimiz günlerde Mengen Yedigöller yolu üzerinde orman işçilerinin 
yaşamış olduğu iş kazası neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. 

Olay yerine ilk ulaşan 112 ve diğer  ekiplerin arazinin dağlık ve eğimin fazla 
olması nedeniyle kaza mahalline ulaşamaması üzerine Bolu UMKE (Ulusal 
Medikal Kurtarma Ekipleri) ‘den yardım istendi.  
Olay yerine araç yolunun olmaması ve ulaşımın dere yatağında olması nedeniyle 

ekipler sıkıntı yaşadı. 
sm.Engin ÖZEN ,sm.Uğur OKUR,smMesut Yiğit,sm.Onur DURUKAN,sm.Hüseyin 

ÜNLÜ'den oluşan UMKE timi olay yerine ulaştı. 
 

!
  

Olay yerine gelen UMKE Ekipleri, dağlık ve eğimli olan araziye uygun tekniklerle ve UMKE Dağda 

Kurtarma  Timinin yoğun gayreti ile yaklaşık 100 metrelik duvarı tırmanarak kazazedeye  ulaştı, yaralının 

ölü olduğunun anlaşılmasından ve adli işlemler sonrasında halat sistemi ile taşıma noktasına sevki 

sağlandı .Diger yaralı ise 112 ekipleriyle hastaneye sevk edildi. 

  

Akşam geç saatlere kadar süren operasyon ''UMKE iyi ki var'' dedirtti. 

Aşırı soğuk nedeniyle üşüyen ekipler yakılan ateşte ısındıktan sonra olay yerinden ayrıldılar.  
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Daha öncesinde UMKE Ekiplerinin yaptığı tatbikatlardaki senaryo ile yaşanan bu gerçek olayda aynen 

karşılaşılması tatbikat gerçek oldu yorumlarına neden oldu.  UMKE’nin sık sık yaptığı tatbikatlarla 

pratiklerinin sağlanması ve aldıkları eğitimlerin özellikle dağda kurtarma üzerine alınan eğitimler ve 

güncellemelerinin faydası bu olayda da kendini gösterdi. 

!
Muğla UMKE Görevde 

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dağda hastalanan bir çoban UMKE ve askeri helikopterin 

yardımıyla kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. 

� . 

Edinilen bilgiye göre, Marmaris’in 65 kilometre mesafedeki Taşlıca köyünde, çobanlık yaparak 
geçinen Mustafa Pişkin (53), köye 2 saatlik yürüme mesafesinde bulunan dağlık arazide 
hayvanlarını otlatmaya gitti. Pişkin, öğle saatlerinde keçilerini otlatırken aniden rahatsızlanıp 
bayıldı. Pişki’nin öğlen eve dönmediğini fark eden yakınları arazide aramaya çıktı. Patika yoldan 
uzun süren bir yolculuğun arkasından çobana ulaşan yakınları Pişkin’i baygın halde bularak 112 
ve jandarmaya haber verdi. İhbarı değerlendiren yetkililer, kurtarma bölgesinin ulaşıma uzak 
olduğu bilgisini alarak Muğla UMKE ve Dalaman Havalimanında bulunan askeri bir helikopteri 
bölgeye sevk ettiler. Kalp krizi ihtimalini değerlendiren ekipler, araçla karayolu ulaşımının 
bulunmadığı bölgeye askeri helikopterin yardımı ile havadan ulaştılar. 2 saatlik bir çabanın 
sonucunda çobana ulaşan UMKE ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Şok geçirdiği tespit 
edilen Pişkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından helikopterle Marmaris Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Pişki’nin baş ağrısı şikayetinin olduğu ve 
bilincinin ara sıra gittiği öğrenilirken hayati tehlikesinin olmadığı bir süre müşahede altında 
tutulacağı öğrenildi. 

!

www.umke.org	  



UMKE	  BÜLTENİ	  ŞUBAT	  2014	  

7. BÖLGE UMKE SİVASTA "EĞİTİM VE 
TATBİKAT" GERÇEKLEŞTİRDİ 

7. BÖLGE UMKE SİVASTA BAŞARILI BİR "EĞİTİM VE TATBİKAT" GERÇEKLEŞTİRDİ.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

�  

05 – 07 Şubat 2014 tarihinde Sivas Kayakevinde düzenlenen,  Tokat ve Sivas ilinden 
toplam  25 UMKE personelinin katıldığı  Kamp ve Tatbikatı tamamladı.	  

�  
Kampta Kış kampçılığı, Arama kurtarma,  Olağan dışı durumlarda hayatta kalma 

teknikleri  ve Dağcılık konuları işlendi.	  	  
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�  
Eğitim Tatbikatı sonunda yapılan tatbikatta yaklaşık 75 m derinliğindeki uçuruma 

uçan araca müdahale eden ekipler geceleri de soğukla mücadele etmek zorunda kaldılar. 

14.BÖLGE DÜZCE TEMEL UMKE EĞİTİMİ 
14. Bölge Kocaeli Koordinatörlüğünce ve Eğitmen desteğiyle 10-16 Şubat 2014 tarihleri 

arasında Düzce ilinde başlayan  Kamp ve Tatbikat kısmı ise Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü 
(AFAD) Eğitim parkurlarında devam edecektir.Bölge illeri Kocaeli-Düzce-Sakarya illerinin 
katımıyla Afete hazırlık eğitim-tatbikat uygulamaları yapılacaktır.	  

� 	  

 Düzce il Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı AFAD Timleri'de  Eğitim ve Tatbikatlarda 
yer alacaktır.  

!
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“TÜRK ULUSAL AJANSI TARAFINDAN 
DESTEKLENEN 

PROJE“

�  
TÜRK ULUSAL AJANSI TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJEMİZİN HAREKETLİLİK 

FAALİYETİ TAMAMLANMIŞTIR. 

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2013 Leonardo da Vinci Hareketlilik Programlarına yapılan 

başvuru sonucunda 2013-1-TR1-LEO03- 50121 numaralı ‘’Avrupa Ülkelerinde Kayak ve Dağcılık 

Sporunda Meydana Gelen Kazalarda, Arama, Kurtarma ve İlk Yardım Tekniklerinin Yerinde 

Görülmesi ve Değerlendirmesi’’ isimli projemiz başarılı bulunmuştur. Projemiz İl Sağlık 

Müdürlüğümüz dışında 3 yerel ortak ve 1 yurt dışı ortağının imzası ile ortaya çıkarılmıştır. Toplam 

20 katılımcı proje bütçesi ile hareketlilik faaliyetinde yer alırken 1 kişi tamamen gönüllü olarak 

proje bütçesi dışında hareketlilik faaliyetinde yer almıştır. Proje kabulünden itibaren herhangi bir 

aracı kuruluş kullanılmadan İl Sağlık Müdürlüğü Proje Ofisi tarafından organizasyon 

şekillendirilmiştir. 
Yurt dışı ortağı ile ortak hareket edilerek eğitim programının alt yapısı, eğitim yerleri, 

uygulamaların merkezleri, kullanılacak ekipmanlar ve ülkemizden yurt dışına götürülmesi gereken 

ekipmanlar belirlenerek, otel konaklaması ve en uygun hava alanı tespiti yapılmıştır. 
Tüm katılımcılar ve yurt dışı ortağı ile yasal sözleşmeler hazırlanarak imza altına alınmıştır. 
Proje kapsamında 16 Aralık 2013- 23 Ocak 2014 tarihleri arasında yabancı dil kursu 

düzenlenmiş, ilimiz Avusturya Fahri Konsolosu Sn. Mehmet EĞLENCEOĞLU tarafından 26 Aralık 

2013 tarihinde hareketliliğin gerçekleşeceği bölgeye ait sosyal, siyasi ve spor faaliyetlerine ilişkin 

bilgilendirme sunusu yapılmıştır.  
25 Ocak 2014 günü hareketlilik faaliyetimiz başlayarak 07 Şubat 2014 de tamamlanmıştır. 

Faaliyet süresinde; 
1.Alarm ve çağrı sistemlerinin çalışma algoritması, sistem altyapısı ve ekiplerin değerlendirilmesi, 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2.Afet durumlarında sistem algoritması, kurumlar arası koordinasyon ve iletişim, 
3.Triaj uygulamaları, 
4.Afet durum çantaları ve ekipmanlar, 
5.İtfaiye merkezi ile koordine çalışma sistematiği 
6.Dağ arama kurtarmada helikopter kullanımı, 
7.Helikopterli hasta taşıma sistemi ve kullanılan ekipmanlar, 
8.İtfaiye, ambulans, polis, askeriye gibi farklı disiplinlerin ortak çalışma prensipleri ve görev 

tanımları, 
9.Çığ arama kurtarma teknikleri, 
10.Çığ aramada kullanılan ekipmanlar, 
11.Teleferik ve telesiyejlerden hasta kurtarma ve ilk yardım. 
12.Dağda hasta muayenesi, beklenen durumlar, kullanılan ekipman ve hastanın kızakla tahliyesi, 
13.Dağ arama kurtarma sistemi ve çağrı merkezinin iletişimi, 
14.Hipotermi vakalarının muayenesi ve ilk yardımı, 
15.Analjezik uygulamaları gerektiren durumlar ve dozları, 
16.Yüksek irtifada hasta muayenesi, görülebilecek durumlarda ilk yardım, 
17.Travma merkezi ziyareti, 
18.Travma merkezine hasta kabul, acil müdahele, yoğun bakım alt yapısı ve çalışma algoritmaları 
19.Avusturya Red Cross (Kızıl Haç) ziyareti ve ambulansla hizmet verme kriterleri, 
20.Ambulans içi donanım, personel çalışma koşullarını gözlem. 
21.Vakaların ve farklı dillerdeki hastalara yaklaşımın değerlendirilmesi. 
22.Dağ arama kurtarma ekiplerinin güvenlik önlemleri, kılık kıyafet ve çalışma koşullarının 

değerlendirilmesi, 
23.Erciyes Aş. Çalışanları tarafından teleferik, gondol sistemlerinin değerlendirilmesi  
24.Toplam risk yönetimi ve Kayseri’de neler yapılabilir başlıklı toplantı ve eğitimler yapılmıştır. 

Proje süresince tüm katılımcılar tarafından günlük değerlendirmeler standart formlar kullanılarak 

yapılmıştır. Bu formlarda ‘’bu gün yeni bir şey öğrendim’’ ,’’ Ülkemiz ile yurt dışı arasındaki 

uygulama farkları nedir?’’, ‘’Hangi uygulamayı ülkemize taşıyabilirim’’ bölümleri yer alarak, 

öğrenilen bilgilerin kayıt altına alınması sağlanmıştır. 

Yurt dışı ortağımızın da katılımı ile gerçekleştirilen son gün proje değerlendirme toplantısında bu 

projenin Kayseri’ye ve ülkemize yansımaları hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur. 

Türkiye’den ilk defa kendileri ile temasa geçtiğimiz Avusturya Dağ Arama Kurtarma Derneği ile 

ortak çalışma yapmak adına planlamalar yapılmıştır. Bu planların başında ekibin Türkiye ve 

ilimize gelerek eğitici eğitimi yapmaları ve arama kurtarma sistemi ortaya koyma konusunda 

danışmanlık yapmaları yer almaktadır. Ayrıca ilimizde modül eğitim sistemi oluşturulmasına, farklı 

kurumların kendileri ile ilgili alanlardaki eğitim başlıklarına hakim olmasına, standart eğitim 

programı oluşturulmasına ve ülke geneline yaygınlaştırılmasına karar verilmiştir. Ülkemizde ICAR 

CİSA’ya üye herhangi bir kurum, kuruluş ve derneğin bulunmaması nedeni ile ortak kurumlardan 

üyelik kriterlerini karşılayanların da üyelik işlemlerini başlatmasına karar verilmiştir. 
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Hareketlilik sonrası projenin kazanımlarının hemen paylaşılması adına 13.02.2014 tarihinde 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda İl Dağ Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi konusunda yetkin 

kurumların temsilcileri ile toplantı yapılarak tespit edilen konular hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır. 

Ayrıca yurt dışı ortağımız ICAR-CİSA’nın medikal direktörü ve eğitimcimiz Dr. Fidel 

ELSENSOHN , proje katılımcılarından ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim 

dalından Öğretim Üyesi Doç. Dr. Polat DURUKAN tarafından 15-18 Mayıs 2014 tarihinde 

Antalya’da yapılacak olan 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi’ne konuşmacı olarak davet edilmiştir. Bu 

proje ile Avrupa Birliği ve Ulusal Ajans’ın ulusal önceliklerinden biri olan kurumlar arası iletişim ve 

işbirliği çalışmalarını geliştirmek adına örnek bir proje hayata geçirilmiştir. 

Hareketliliğin tamamlanmasının ardından tüm katılımcılara 80 saatlik dağ arama kurtarma 

sertifikası ve Europass Mobility belgesi verilmiştir. 

!
"Aydın UMKE" Trafik Kazasında 

Kaza, Aydın merkeze bağlı Danişment köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre; AK Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Yalçın Pekgüzel'in Dağemir köyü köyünde 
seçim çalışmasına katılan konvoyu, Kalfaköy köyündeki diğer programa katılmak üzere 
köyden ayrıldı. Dağemir köyünden Danişment köyüne doğru yaklaşan konvoyun orta 
kesimlerinde bulunan Rıdvan Aygün idaresindeki 34 VV 5153 plakalı araç, Sualtı 
mevkisine geldiğinde frenlerinin tutmaması üzerine virajı alamayarak yaklaşık 100 
metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan araç, 3 adet zeytin ağacını 
devirdikten sonra bir çam ağacına çarparak durabildi.  

  Taklalar atarak yuvarlanan araçta bulunan Yalçın Pekgüzel'in amcasının oğlu Şener 
Pekgüzel (35), sürücü Rıdvan Aygün ve Hamza Demir (57) araçtan fırlayarak sağa sola 
savruldu. Önlerinde seyreden aracın uçuruma yuvarlandığını gören partililer, yaralıların 
yardımına koştu. Kazada ağır yaralanan Şener Pekgüzel ile Rıdvan Aygün ve Hamza 
Demir bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastaneye sevk edildi.  

  Aydın Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Şener Pekgüzel, doktorların tüm 
müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Pekgüzel'in cenazesi morga kaldırıldı. Atatürk 
Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aygün ve Demir'in sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi.  

  EKİPLER BAŞKA YARALI ARADI  
  Konvoyda bulunan partililerin araçta dört kişi bulunduğunu iddia etmesi üzerine UMKE 
ve Aydın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri aracın içi, çevresi ve uçurumda yaralı 
aradı. Yapılan aramalarda başka bir yaralı olmadığı tespit edildi.  
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  Kazanın meydana geldiği AK Parti konvoyunda yer alan Vedat Eraslan, "Dağemir 
köyünden seçim çalışmasından geliyorduk. Bizim araç 3-5 araç geriden geliyordu. 
Arabalarımızı park edip yaralıların yardımına koştuk. Şener Bey'in durumu çok kötüydü. 
Diğer yaralıların durumu iyi görünüyordu" dedi.  

  Kazayı haber alan AK Parti ve diğer siyasi parti temsilcileri hastanelere akın etti. Şener 
Pekgüzel'in kurtarılamamasının ardından amacının oğlu Yalçın Pekgüzel ve yakınları 
gözyaşlarına hakim olmadı. Hastaneye gelen Aydın Belediye Başkanı CHP'li Özlem 
Çerçioğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel, AK Parti İl Başkanı Sadık Akay, AK 
Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, MHP Efeler Başkan adayı 
Recep Taner, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve çok sayıda partili Pekgüzel 
Ailesine taziyelerini iletti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

KOCAELİ 14. BÖLGE UMKE EĞİTİM VE 
TATBİKATI YAPILDI 

14. BÖLGE KOCAELİ UMKE KOORDİNATÖRLÜĞÜN' DE TEMEL EĞİTİM VE TATBİKATI 
SAPANCA YANIK SİVİL SAVUNMA BİRLİĞİN'DE BAŞARIYLA TAMAMLANDI 

�  

UMKE Temel Eğitim, Kamp Ve Tatbikatları 10-16 Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kocaeli 
14. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından 10-13 Şubat 2014 tarihleri arasında 
Düzce’de düzenlenen UMKE Temel Eğitiminin ardından, pekiştirmek amacıyla 14-16 Şubat 2014 
tarihleri arasında Sapanca Yanıkköy’de kamp ve tatbikat yapıldı. 

  

24 saat boyunca gece ve gündüz devam eden tatbikatlara Düzce’den yeni eğitim almış 23 kişi 

ile daha önce eğitim almış olan 18 personel, Sakarya’dan 23 ve ilimizden de 19 olmak üzere toplam 

83 personel ile katıldı. 15 Şubat 2014 Cumartesi günü Kocaeli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr.Mürsel 

Durmaz’ın da katıldığı tatbikatlarda; senaryolu olarak yüksekten tahliye, çoklu ve sıkışmalı trafik 

kazazedelerine müdahale, diğer çoklu travmalı yaralıların kurtarılması, enkazdan kurtarma, kimyasal, 
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biyolojik, radyoaktif nükleer (KBRN) saldırıya maruz kalan kazazedenin kurtarılması ve pusula ile 

doğada yön bulma uygulamaları yapıldı. 

!
7. BÖLGE UMKE PATLAMALARIN OLDUĞU 

KİLİS ÖNCÜPINAR'DA 
Ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle ülkemize sığınan Suriyeli mülteciler için Kilis 

Öncüpınar Sınır Kapısında kurulan sahra hastanesinde görevlendirilen  Sivas ve Tokat  UMKE 
( Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ) personelleri ( Sivas UMKE den Acil Tıp Teknisyeni Gökhan 
ŞAHİN, Hemşire Zübeyir AVŞAR, Hemşire Salman SANIR Tokat Umke den Hemşire Yeliz 
HORUZ, Acil Tıp Teknisyeni Havvanur DEMİR )11 – 25 Şubat 2014 tarihleri arasında görev 
yapmaktadırlar. 

�  
            Alınan son haberlere göre Öncüpınar Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Esselame Sınır 
Kapısı'na yakın bir noktada dün öğleden sonra  bomba yüklü bir araçla saldırı düzenledi. Bomba 
yüklü aracın infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada sınırı geçirilerekTürkiye'ye getirilen 
yaralılar ekiplerimizin de yardımı ile  Kilis ve Gaziantep'teki tedavilerine ise devam ediliyor. 
 
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE 
 
Suriye tarafında korkuya Türkiyetarafında ise tedirginliğe yol açan patlamanın ardından sınırın iki 
tarafında da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Türkiye tarafında alarm durumuna geçen 
güvenlik güçleri zırhlı araçlarla sınır hattında önlemlerini artırdı. 
 
GELİŞLER SÜRÜYOR  
 
Tedirginliğin sürdüğü Suriye'den kaçanlar ise pasaportları ile Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 
geçerek Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Yanlarında birkaç parça eşya ile Türkiye'ye gelenler, 
sınırda kendisini bekleyen yakınlarıyla Kilis ve çevre illere giderken, az sayıdaki Suriyeli'nin ise 
Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkesine döndüğü görüldü. 
 
Ekiplerimiz bu şartlarda öz veri ile görev yapıyor. Sivas UMKE personelimiz Gökan ŞAHİNoluşan 
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patlamalar bizi rahatsız etse de bir UMKE ci olarak zor görevler için yetiştirildiklerini ve görevlerini 
yapmaya devam edeceklerini bildirdi.   

Niğde'de UMKE Tatbikatı 
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren UMKE arama kurtarma ekipleri 
itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile birlikte tatbikat düzenledi. 

Tatbikatta senaryo gereği Niğde İmam Hatip Lisesi arkasında bulunan metruk binada 3 yaralı 
kurtardılar. Tatbikatta ilk önce yangın olan binadan İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten 
sonra UMKE ekipleri yaralıya ulaştı. Yaralıyı kurtaran UMKE ekipleri daha sonra yaralıyı 112 
Ambulansına alarak Hastaneye götürdüler. Tatbikatla ilgili açıklama yapan Niğde İl Sağlık Müdürü 
Dr. Ali Rıza Erdoğan, "Teorik eğitimi pratik yansıması olarak İmam Hatip lisesi arkasında eski 
binada bir tatbikat yaptık. Senaryoda 3 yaralı vardı. 1 köşede yangın çıktı, itfaiye müdahale etti, 
UMKE ekipleri ise yaralıyı çıkardı" dedi. 
Erdoğan ayrıca, "Burada önemli olan ilimizde ilk kez yapılması. Bu tür durumlarda Başbakanlık 
sorumlu kurum olarak AFAD'ı biliyor yani organizatör olarak. İtfaiyenin, UMKE'nin, Ambulansların 
AFAD'ın organizasyonuyla operasyon yapıyor. Bu tatbikat tecrübe oldu, bir takım eksikliklerimiz 
vardı, bunları da telafi edeceğiz. Olası bir afet durumunda ilimizde çok hızlı bir organizasyonla 
koordinasyonu sağlamış olacağız" diye konuştu. 

Diyarbakır'da AFAD-UMKE Eğitim Tatbikatı 
Yapıldı 

Diyarbakır'da AFAD ve UMKE işbirliği ile başarılı bir "Eğitim Tatbikatı" gerçekleştirildi. 

�  

Diyarbakır'da 21 Şubat 2014 tarihinde AFAD Eğitim Tesislerinde, Arama Kurtarma Birlik 
Ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE)'nin katılımıyla "Eğitim Tatbikatı" 
gerçekleştirildi. 
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	  �  

 
 
Başarıyla gerçekleştirilen Tatbikat dolayısıyla Diyarbakır AFAD Yetkilileri ve Ekip Personeline 
Teşekkür Ederiz.. 

Manisa'da UMKE Tatbikatı 
Manisa'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından başarılı bir eğitim tatbikatı 
gerçekleştirildi. 

�  

Manisa Muradiye semtinde bulunan eski TEKEL depolarında gerçekleştirilen tatbikata İtfaiye, 
AFAD ve 112 ekipleri de katıldı. Ayrıca tatbikatı Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, 
Yunus Emre Kaymakamı Yüksel Topal, Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Süheyla 
Sürücüoğlu, Sağlık Müdürü Metin Kaplan, Halk Sağlığı Müdürü Ziya Tay, Kamu Hastaneleri Genel 
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Sekreteri Murat Türkyılmaz da izledi. 6,2 şiddetinde meydana gelen bir deprem sonrası enkaz 
altında kalan iki kişinin kurtarılması gerçekleştirilen tatbikatta, önce AFAD ekipleri enkaz alanına 
gelerek nükleer ve biyolojik riskin olup olmadığını inceledi. 
Enkaz alanında nükleer riskin olmadığının anlaşılması üzerine AFAD ekipleri enkazda boşluk 
açarak yaralılara ulaştı. AFAD ekiplerinin yaralılara ulaşmasının ardından enkaz alanına gelen 
UMKE, burada yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Senaryo gereği iki yaralının olduğu 
tatbikatta öncelikle durumu hafif olan yaralı ilk müdahalesinin ardından 500 metre kare alana 
kurulu olan ve içerisinde ameliyat hanesi de bulunan 70 yatak kapasiteli çadır hastaneye 
kaldırıldı. İlk yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından, durumu daha ağır olan ikinci yarılaya 
ulaşıldı. Durumu kritik olan yaralıya enkaz alanında ilk müdahalesini gerçekleştiren UMKE, 112 
Acil Servis ekiplerinin desteğiyle bu yaralıyı da çadır hastaneye kaldırdı. 

Toplamda 50 kişinin katıldığı tatbikat başarıyla tamamlandı. Tatbikatın tamamlanmasının 
ardından, protokol üyeleri 500 metre kare alana kurulu, içerisinde yoğun bakım ünitesi bulunan, 
70 yataklı çadır hastaneyi inceledi. 

Erzincan'da UMKE Tatbikatı Yapıldı 
Erzincan'da deniz seviyesinden 2 bin 950 metre yükseklikteki Ergan Dağı Kış 

Sporları Merkezinde telesiyejde kurtarma tatbikatı yapıldı.	  

�  

 Erzincan Valiliği koordinesinde yapılan tatbikata, Afet ve Acil Durum Yönetim 
Başkanlığı ( AFAD ), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ( UMKE ), Jandarma ve 112 sağlık 
personelinden oluşan 25 kişilik ekip katıldı. 2 bin 450 metre yükseklikteki kayak 
merkezinin 2nci istasyonunda yapılan tatbikatta olası mekanik arıza 
durumunda telesiyejde mahsur kalanlara en kısa sürede kurtarma yöntemleri 
denendi. Tatbikatta ilk kez AFAD ekipleri digital telsiz sistemlerini de kullanırken, 
senaryo gereği telesiyejde mahsur kalanları  kurtarmak için zamana karşı bir yarış 
başladı. 
Telesiyejlere çıkan ekipler, mahsur kalan kişileri halatlarla yarım saatte tek tek indirdi. 
Senaryo uyarınca yaralanan bir kişi ise UMKE ekipleri kısa sürede müdahalede 
bulunarak paletli ambulansla olay yerinden alınıp hastaneye götürdü. 
Vali Abdurrahman Akdemir,  Ergan Dağı Kış Sporları Merkezinin yeni ve en uzun 
telesiyej sistemine sahip bir merkez olduğunu hatırlattı. Vali Akdemir, şöyle dedi: 
"Düzenli olarak bu tesislerimizin bakım ve onarımı yapıyor, hem de olası mekanik 
arızaya karşı kurtarma ekiplerimizle tatbikat gerçekleştiriyoruz. Olası giderilemeyen 
mekanik bir arıza durumunda 450 kapasiteye sahip tesisteki bütün yolcularımızı yarım 
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saat içinde tahliye edebilmeyi hedefliyoruz. İlk yarım saatte müdahalenin yerine 
getirilmesi gerekiyor. Ekiplerimiz oldukça başarılı. İnşallah böyle bir arıza olmaz ama 
olması durumunda tüm kurtarma ekiplerimizle birlikte hazırlıklıyız." 

!
Muğla UMKE Eğitim Tatbikatında 

Muğla UMKE başarılı bir Eğitim Tatbikatı gerçekleştirdi. 

� 	  	  

 
MUĞLA UMKE 

DAĞ ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ 
(İple Erişim) 

  
Muğla Sağlık Müdürlüğümüz  Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeline 

yönelik  17-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Arama Kurtarma Dernekleri 
Federasyonu Eğitmeni Murat YILDIRIM tarafından İple Erişim Eğitimi verilmektedir.	  	  
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&  
15 kişiik UMKE personelinin katıldığı eğitimin amacı; Dağlık,sarp araziler ve 

yüksek binalarda mahsur kalan hastalara/yaralılara ip teknikleri ve malzemeleri ile 
ulaşıp medikal müdahale yaparak güvenli ortama sevkini sağlamaktır.	  	  	  

�  
Muğla Merkez ve Marmaris ilçesinde bulunan dağlık ve yamaç kayalıklarda 

devam eden eğitimler 21 Şubat 2014 tarihinde sona erecektir.Eğitimlerle 
personelimizin  her türlü doğa şartlarında tıbbi müdahale edecek şekilde hazır 
olmaları sağlanacaktır. 

!
!
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11. Bölge UMKE Temel Eğitimi 
KAYSERİ 11. BÖLGE İLLERİNİ KAPSAYAN UMKE TEMEL EĞİTİMİ NEVŞEHİR VE 

NİĞDE'DEN KATILAN GÖNÜLLÜ SAĞLIK PERSONELLERİ YAPILAN EĞİTİMİN ARDINDAN 

KATILIM BELGESİ ALMAYI HAK KAZANDILAR. 

                      �  
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Kayseri 

11.Bölge UMKE Koordinatörlüğünde düzenlenen UMKE Temel Eğitim Ve Tatbikatı’na 

katıldı. 

Niğde’de düzenlenen UMKE Temel Eğitim ve Tatbikatında eğitimci olarak, Nevşehir’den 

Sağlık Memuru Aygen Taşpınar, Kayseri’den Dr.Ülkü Ağaç, Dr. Haydar Arslan, Sağıl 

Memuru Yasin Kaygısız ve Niğde’den ATT. Şebnem Alakuş görev aldı. Eğitimlere ise 

Niğde'den 17, Nevşehir'den Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Aydın ve Devlet 

Hastanesinden Genel Cerrahi Uzmanı Uzm. Dr. Erkurt Bayramı’ın da bulunduğu 5 kişilik 

bir ekip katıldı. 

UMKE Temel Eğitim Programı, 4 gün teorik ve uygulama, son gün ise tatbikat olmak 

üzere toplam 5 gün sürdü. Tamamlanan program sonucunda ekiplere, Afet ve Olağan Dışı 

Durumlar, Türkiye'de Afet Yönetimi, Afetler ve Acil Durumlar, Temel KRBN, Etkili Ekip 

Çalışması. Afet Psikolojisi, Olay Yeri Yönetimi, İletişim ve Haberleşme, Kampçılık ve Çadır 

Kurulumu, Temel Yaşam Desteği, Damar Yolu Açma, Crush Sendromu, Hasta Taşıma 

Teknikleri. Multipl Travmalı Hastaya Yaklaşım, Triaj gibi konularda gerekli eğitim verildi. 

Ekipler eğitim programı sonrasında düzenlenen tatbikatla bilgilerini pekiştirdiler. 

Niğde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Ekipleri, İtfaiye Ekipleri, UMKE ve 112 Acil 

Servis ekiplerinin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği meydana gelen bir deprem sonrası 

yıkılan binaların enkazı altında kalan yaralılar için ekipler seferber oldu. 

Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması amacı ile gerçekleştirilen tatbikatta, önce AFAD 
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ekipleri enkaz alanına gelerek güvenlik tedbirlerini aldı. AFAD ekiplerinin enkazda gerekli 

çalışmaları yaparak yaralılara ulaşması ardından, olay yerine intikal eden UMKE Ekipleri, 

burada yaralılara ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Enkaz altında yaralıların şuurunu açık 

tutmaya çalışan ekipler, yaralıların zarar görmemesi için gerekli her türlü tedbiri aldı. 

Koordineli yapılan çalışmayla, yaralılar sedye yardımı ile enkazdan çıkarıldı. Tatbikatta, 

komutlar eşliğinde hareket eden UMKE ekipleri, enkaz altında kalan 3 yaralıyı 112 Acil 

Servis ambulanslarına başarı ile naklederek, hastaneye sevklerini gerçekleştirip, başarılı 

bir tatbikata imza attılar. 

Tatbikat sonrasında AFAD ve UMKE Ekiplerin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Toplantıda konuşan Niğde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Rıza Erdoğan, tatbikatları 

tamamlayan UMKE ve AFAD Ekiplerini tebrik etti. UMKE temel eğitim ve tatbikatına 

katılan Kayseri, Niğde ve Nevşehir UMKE ekiplerine de teşekkür eden İl Sağlık Müdürü 

Erdoğan, bu tür eğitim ve tatbikatların ekiplerin kendilerini geliştirmeleri adına devam 

etmesi gerektiğini vurguladı. 

               Kars'ta UMKE Tatbikatı 
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) 
ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikat kapsamında çığ altında kalan kadın, başarılı bir 
operasyonla kurtarıldı. 

�  

Senaryo gereği, Subatan yolu Molla Ömer mevkisinde kopan çığın altında vatandaşların kaldığı 
bilgisine ulaşan AFAD ve UMKE ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. 
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Olay yerinde öncelikli olarak alan belirleme yapıp güvenlik önlemi alan AFAD ekipleri çığ 

çubuklarıyla tarama yaparken, UMKE ekipleri de afetzedelerin bulunması halinde müdahale için 

tetikte bekledi.!

Yapılan tespitlerde çığ altında kaldığı tespit edilen 30 yaşındaki bir kadın, AFAD ekiplerince 

bulunduğu yerden çıkartılarak, ilk müdahalesinin yapılması için UMKE ekiplerine teslim edildi.!

Tatbikat, yaralı kadının ambulansla hastaneye götürülmesiyle başarılı şekilde tamamlandı.!

Tatbikata AFAD'tan 2 araç ve 10 personel, UMKE'den ise 2 araç ile 15 personel katıldı.!

        
          Niğde UMKE Suriye Sınırında 
Niğde UMKE Suriye Sınırında Görevi Muğla UMKE'den devraldı.. 

�  

Niğde UMKE, Şanlıurfa Ceylanpınar Sahra Hastanesinde görevi Muğla UMKE'den teslim 
aldı. 
 
Arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz. 

Ordu UMKE Eğitimlere Hız verdi.. 
Ordu UMKE Eğitimlerine devam ediyor..	  	  
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�  

1.GÜN 20.02.2014 

 09:00 da 25 (Yirmibeş) Ordu U.M.K.E. Timi ile başlayan eğitimimizde Afetlerde 

Haberleşme ve Telsiz Kullanımı (T.R.A.C. tarafından verilmiştir.) Afet ortamında çatışma yönetimi 

(Psikolog Tarafından) konularında eğitim verilmiştir. 

$  
2.GÜN-21.02.2014 

UMKE artık zor şartlara hazır!:) 
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       �  
Saat 09:00 'da başlayan eğitimde Ordu UMKE ekibi önce Pusula, Harita kullanımı, temel 

kampçılık ve Oryantiring eğitimi aldı. Harita kullanımı ve hedefe yönelme eğitiminin sonunda zor 

bir Oryantiring uygulamasından geçtiler. Dört ekip şeklinde yapılan uygulamada, her ekip tüm 

malzemeleri yanlarında taşıyarak, içlerinden 1. ve 3. Ekip parkur ortasında birer yaralıyı sedye ile 

taşıyarak 13 km'lik parkuru başarıyla tamamladı. 

 
 
 !
         Afet Birim Sorumlusu 

         Semray KADIOĞLU !
ORDU'DA UMKE EĞİTİMİ YAPILDI 

27-29 Ocak 2014 tarihinde İl Ambulans servisi eğitim salonunda 22 kişiden oluşan UMKE 

personeline UMKE eğitmenleri tarafından eğitim verilmiştir.	  	  
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�  

27-29 Ocak 2014 tarihinde İl Ambulans servisi eğitim salonunda 22 kişiden oluşan UMKE 
personeline UMKE eğitmenleri tarafından eğitim verilmiştir.  

�  
Eğitim konuları; Stres ve Çatışma Yönetimi, ASOP (Afetlerde Sağlık Organizasyon Projesi), 

UMKE görev tanımları, Olay Yeri Güvenliği, Çanta Eğitimi, ve aktivitelerle eğitim tamamlanmıştır. 

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Murat KÜÇÜKOĞLU, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürümüz Dr. Adnan 

SERT, İl Ambulans Servisi Başhekimimiz Dr. Elif TAYFUR’un katılımı ile 2013 yılı Nisan ve Kasım 

aylarında yapılan bölge tatbikat kampına katılan personellere Katılım Belgeleri verilmiştir.  
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2014 yılında düzenli olarak UMKE eğitimi ve tatbikatlarına devam edilecektir.   

         Afet Birim Sorumlusu 

         Semray KADIOĞLU 

 

   KONYA UMKE EĞİTİM TATBİKATI YAPILDI 
Konya UMKE; 2014 yılının ilk eğitim tatbikatını başarıyla tamamladı.	  	  

�  

24-25-26 Şubat 2014 tarihlerinde Konya ili Kent ormanlarında 50 kişilik UMKE ekibi ile 
başarılı bir eğitim tatbikatı gerçekleştirildi.	  

�  
3 Gün devam eden eğitim tatbikatında; vaka çalışmaları, mobil hastane kurulumu, projeksiyonla 
eğitimler verildi.!
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	  �  
Soğuk hava şartlarına rağmen faaliyet başarılı bir şekilde tamamlandı.$

 

MUĞLA'DA DEPREM TATBİKATI YAPILDI 
Muğla'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 

ortaklaşa deprem tatbikatı düzenledi.	  	  
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� $

Muğla'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 

ortaklaşa deprem tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği Yılanlı Dağı Orman İşletme Şefliği 

lojmanlarında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremden sonra 10 kişinin göçük altında 

kaldığı ihbarı üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Üçü doktor olmak üzere 37 sağlık görevlisinin 

katıldığı tatbikatta önce AFAD ekipleri, göçük meydana gelen binanın etrafında güvenlik önlemi 

aldı. UMKE ekipleri ise göçük altında kalan yaralılara müdahale etti. Yeşil, sarı, kırmızı ve siyah 

kodlarıyla öncelik sırasına göre yaralıların ilk tedavileri yapıldı. Göçük altında kalan ve durumu iyi 

olanlara en son müdahale edilirken kırmızı kodla adlandırılan ve durumu acil olanlar, ilk 

müdahalenin ardından UMKE ekipleri tarafından çıkarılarak, açık alandaki tedavi edilip 

cankurtaranlarla sağlık kuruluşlarına gönderildi. Göçük altında kalanlardan birinin yabancı uyruklu 

olduğu ve vatandaşın yakınlarının göçük altına girmek istemesi de senaryolaştırıldı. Göçük 

altında kalanlardan bir vatandaş ise sağlık ekiplerince yapılan tedaviye cevap vermeyerek 

hayatını kaybetti. 

!
Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yaptığı açıklamada UMKE'nin hem kamp hem de 

tatbikatını izlediklerini belirterek, "25-27 Şubat tarihleri arasında, 2014 yılının ilk tatbikatını burada 

gerçekleştiriyoruz. Bugün kamp alanında senaryo gereği 7 büyüklüğünde meydana gelen bir 

deprem sonrası Yılanlı Orman lojmanlarının yıkılması neticesinde altında 10 yaralı olduğu bilgisi 

ulaştı ekiplerimize. Buna istinaden dört UMKE ekibimiz bölgeye yönlendirildi." dedi. Senaryo 

gereği dört kırmızı, iki sarı, üç yeşil ve bir siyah kodlu hastaya müdahale yapıldığını anlatan Dr. 

Tekin, "Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan UMKE, Türkiye genelinde 5 bin kişilik gönüllü bir 

orduya sahip. Dünyada gönüllü olarak sağlık hizmeti sunan en büyük ekip konumunda. İlimizde 

79 UMKE personeli var. Bugün bu alan içerisinde üç doktorumuz, 34 yardımcı sağlık 

çalışanımızla birlikte toplam 37 kişilik bir ekiple tatbikatımızı gerçekleştirdik. Buradaki temel 

amacımız olağanüstü durumlarda, afet durumlarında hızlı bir şekilde olay yerine intikal, yaralıların 
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en sağlıklı, hızlı ve güvenli bir şekilde olay yerinden çıkarılması, olay yerinde ilk medikal 

müdahalelerinin yapılarak, hastanelere ulaştırılmasıdır." ifadelerini kullandı. 

!
Paintball Şampiyonu UMKE 

Yalova Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğinin her yıl düzenlediği ''Sağlık Çalışanları 
Her Yerde'' etkinliğinde bu seneki Paintball turnuvasında altı takım arasında mücadele 
eden UMKE Şampiyon oldu. 

�  

TAKIM OLMAK… 
Başarı hikâyeleri incelendiğinde bireysel başarılar ne kadar yüksek olursa olsun, eğer 

arkasında iyi bir takım desteği yoksa üstün başarıyı yakalamak pek mümkün olmuyor. Takım 
olmanın bir zorunluluk olduğunu fark ediyoruz aslında. Her üyedeğiştiğinde, yerine gelecek 
olan kişinin takıma uyum sağlaması ve takım gibi hareket etmesi birinci hedefimizdir. Doğru 
zamanda, doğru takım oyuncuları ile takım olmayı başarabilenler, başarıyı da bu zaman 
sürecinde elde edebiliyorlar. Örnek verecek olursak; Messi dünyanın en iyi futbolcusu olarak 
gösterilmekte ve Barselona takımı ile hemen her sene büyük başarılara imza 
atmaktadır.Fakat Arjantin Milli takımıyla aynı Messi hemen hemen hiçbir başarıyı 
yakalayamıyor. Bu örnek  Başarı için takım olmanın, takım gibi hep birlikte hareket etmenin 
önemini çok açık bir şekilde göstermektedir.	  	  

www.umke.org	  



UMKE	  BÜLTENİ	  ŞUBAT	  2014	  

�  
UMKE olarak yaptığımız tüm eğitim ve tatbikatlarda da takım olmayı, takım gibi 

hareket etmeyi hep ön planda tutuyoruz. Bu nedenle Sağlık Çalışanları her yerde konulu 
etkinliklerdeki Paintball turnuvasına UMKE olarak katılmaya karar verdik. Toplam 6 takım ile 
mücadeleye başlandı. Tamamen bireysel olarak oynamaya çalışan ekipler karşısında, Takım 
anlayışıyla hareket eden, tüm emir ve komutlara harfiyen uyan UMKE, hemen hemen tüm 
oyunlarda fire vermeden mücadeleleri kazanarak şampiyon oldu. Öncelikle Takım olmanın, 
Takım Çalışmasının önemini bir kez daha ispat etmiş olduk. Takım olma, hep birlikte 
hareket edebilme anlamında Yalova UMKE olarak bize çok şey katacağına inandığımız 
bu tür oyunlarla, bundan sonrada önem verip, zaman buldukça takım ruhunu ve 
motivasyonunu güçlendirecek bu tür etkinlikleri sıklıkla tekrarlamanın faydalı olacağını 
düşünmekteyiz.	  	  

�  
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“ Bir zincir, ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür “  sözünü hatırlayacak olursak, 
Takım olduğumuzda en zayıf halka, diğerlerinin desteğiyle en güçlü halkaya dönüşmekte 
ve zincir hiç kopmamakta. UMKE gönüllülerinin hiç kopmayacak zincirlerin halkası olması 
d i l e k l e r i m l e …

�  
Erhan DİNLER - Yalova UMKE Paintball Takım Kaptanı 
(Yalova İl Sağlık Müd.- Şube Müdürü) 

!
Giresun UMKE Görevde 

Giresun UMKE, Doğankent İlçesinde hasta naklinde.. 

�        �  

3 Ay önce evde geçirmiş olduğu kaza sonucunda kalça kırığı olan hasta geçirdiği ameliyat 
sonucunda, kontrol amaçlı hastaneye nakli sağlanması için, yaşadıkları eve araç yolu 
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olmadığından 4 kişilik ekiple Doğankent ilçesi Çukurca köyünde ki evine yola 1 km uzaklıkta olan 
evden taşınarak 112 ekiplerine teslim edilmiş ve nakli sağlanmıştır.  

�  

            Bilecik UMKE Eğitim Tatbikatında 
Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) başarılı bir eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. 

�  

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pazaryeri ilçesine bağlı Küçükelmalı 
köyünde 4 gün süren ve 20 personelin katıldığı kampta, temel kampçılık, afet ve olağan dışı 
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durumlarda hayatı idame ettirme ve fiziki kondisyon eğitimi yapıldığı kaydedildi.    
 
Eğitim Tatbikatında; ekiplerin afet durumlarında daha hızlı ve efektif müdahale edebilmeleri için 
hazır olmaları sağlandığı belirtilen açıklamada, oryantrik ve GPS kullanımı eğitimi ile fiziki 
kondisyonu arttırmak ve GPS ile yön bularak hedefe ulaşması amacıyla 20 kilometre yürüyüş 
düzenlendiği bildirildi.   

Tokat'ta Deprem Tatbikatı Yapıldı 
Tatbikatta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 
112 ve UMKE ekipleri görev aldı. 

�  

Tokat'ta 28 Şubat Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında 26 Haziran İlkokulu ve 

Ortaokulunda deprem tatbikatı yapıldı. 

Tatbikatta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğa ile 112 ve 

UMKE ekipleri görev aldı. 

Senaryo gereği 5.5 büyüklüğündeki deprem ve deprem sonrasında görev alan kurumların 

birbirleriyle koordinasyon ve iletişimleri anlatıldı. Deprem sırasında okul personeli, öğrencileri 

tahliye etti.  
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$  
Depremin ardından okul içerisinde arama yapan AFAD ekipleri, yaralanan öğrencileri itfaiye 

ekiplerinin yardımıyla pencereden çıkardı. UMKE ekipleri tarafından yerinde müdahale edilen 

yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla alandan kaldırıldı. Sivil savunma ekipleri içeride mahsur 

kalan öğrencileri kurtardı. 

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Turan Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir deprem anında ve 

sonrasında yapılacaklarla ilgili bilgi ve becerinin kazandırılması çabası içinde olduklarını söyledi. 

Bu bilincin aşılanması için öğrencileri tercih ettiklerini belirten Uzun, "İleri yaşlardaki insanlarımızı 

yeniliklere uydurmada ya da alınacak tedbirlere ve faaliyetlere adapte etmede ciddi sıkıntılar 

yaşıyoruz ama okul çağındaki çocuklar yarın istikbalimiz ve yarının büyükleri olmaları hasebiyle 

bugünden eğitilmeye uygun davranışları kazandırmaya daha müsait oldukları için faaliyetimizi 

daha çok okul çağına yönlendirdiğimizden dolayı bu çalışma yapılmış oluyor" dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise bu tatbikatla hazırlık düzeylerini görmüş olduklarını ifade 

ederek, "Afet veya okul bazlı bir probleme karşın mutlaka çok yönlü olarak önlem alması ve bu 

türlü bir problem olduğu zaman hazırlıklı olunması gerekiyor" diye konuştu. !
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Güney Marmara UMKE, Uludağ'da Eğitim 
Tatbikatı yaptı. 

Güney Marmara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Uludağ'da Eğitimi Tatbikatı 
gerçekleştirdi. 

'  

Güney Marmara Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Uludağ'da kış eğitimi tatbikatı yaptı. 3 
ilden gelen ekipler, temel kış eğitimi alırken, çığ tatbikatı da yaptı. 
Bursa AFAD tarafından verilen eğitime Bursa, Çanakkale ve Balıkesir UMKE'den doktor, hemşire, 

ATT ve sağlık memurlarından 42 kişi katıldı. Uludağ Çobankaya bölgesinde hava sıcaklığı 

geceleri - 5 dereceye kadar düşerken, yarım metreyi bulan karın üzerinde kamp atıldı. 3 gün, 2 

gece süren eğitimde yemeklerini çadırda yapan ekipler, hiçbir yardım almadan hayatlarını idame 

ettirmeyi başardı. 

Softaboğan ve eski maden yolunda yapılan çığ tatbikatında, çığda arama kurtarma, çığ 

bölgesinden geçişlerin yanı sıra, kış barınağı yapımı ve kar mağarası açma eğitimi 

gerçekleştirildi. 

Yetkililer, "Bursa AFAD tarafından verilen eğitimlerde bölgemiz ve ülkemizde olabilecek 
afetlere karşı AFAD ve UMKE ekipleri her zaman göreve hazır" dedi. 
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Denizli UMKE Sahra Hastanesi Kurulum Tatbikatı 
6 ayda bir yapılan sahra hastanesi kurulum tatbikatı 2013 yılının bitmesiyle 2014 yılında da 
yapıldı. 

	  �  

26-27-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Denizli Serinhisar ilçesindeki Afet Müdahale Ana 
Deposunda gerçekleştirilen kampta Denizli UMKE üyeleri Sahra Hastanesi iç ve dış kurulumunu 
tamamladı. 
 
Acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, laboratuvar ve radyoloji bölümlerinin çadırlarını kuran ve 
iç malzemelerini yerleştirip, çalıştıran üyeler hem malzemelerin kullanılabilirliğini tekrar test etti, 
hem de yeni katılan ekip arkadaşlarına ekipmanları tanıttı.  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�  
Tüm birimlerin ayrı ayrı sorumlusu olup bu sorumluluların gözetiminde sunumlar ve 
bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca kampa 19. Bölge illerinden Muğla ve Aydın UMKE'den birer tim de 
katıldı.   
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UMKE, AKUT VE JAK TİMLERİNDEN ORTAK 
TATBİKAT 

Kayseri UMKE, JAK (jandarma Arama Kurtarma )ve Akut ekipleri ile Kentsel Arama 

Kurtarma eğitim ve Tatbikatı yapıldı.	  

�  

Kayseri UMKE,  JAK  (jandarma Arama Kurtarma )ve Akut ekipleri ile Kentsel Arama 
Kurtarma eğitim ve Tatbikatı gerçekleştirdi.	  

�  
 
Kayseri de farklı kurumlara ait arama kurtarma ekiplerinin birlik ve beraberlik içerisinde yapmış 
olduğu eğitim ve tatbikat  personellerin birbirlerini tanıması ve görev tanımları konusunda çok 
faydalı oldu. Kişisel dostlukların Kurumsal dostluklara dönüşmesi çok gurur verici umarım ülke 
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geneline 
yayılır. 

�  

                                       

'  
Nasıl	  UMKE	  Gönüllüsü	  Olurum? 

!
Ulusal	  Medikal	  Kurtarma	  Ekiplerinde	  görev	  almak	  için	  	  başvuru	  formunu	  tam	  olarak	  
doldurunuz.	    
 
Başvuru	  Formunuzu;	  	  bulunduğunuz	  İl	  Sağlık	  Müdürlüğü	  Afetlerde	  Sağlık	  Hizmetleri	  
Birimi'ne	  /	  UMKE	  	  Teslim	  Ediniz.	  

 
GerçekleşWrilecek	  "UMKE	  Temel	  EğiWmi"ne	  kaZlımınız	  ve	  yetkililerin	  değerlendirmesi	  
sonucunda	  UMKE	  görev	  ve	  faaliyetlerine	  kaZlabilirsiniz.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

!
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Acil	  Sağlık	  Hizmetlerinde	  çalışan	  tüm	  arkadaşlarımıza	  ve	  Ulusal	  Medikal	  Kurtarma	  
Ekiplerimize	  çalışmalarında	  başarılar	  dileriz.	  

!
Sitede	  ve	  Bültende	  karşılaşZğınız	  hata	  ve	  eleşWrilerinizi	  lü]en	  ileWniz.	  

!
www.umke.org	  sitesinde	  Faaliyet,	  eğiWm,	  görevlerinizin	  ve	  köşe	  yazılarınızın	  yayınlanabilmesi	  
için	  tara_mıza	  konuyla	  ilgili	  bilgi	  yazı	  ve	  fotoğraflarını	  	  e-‐posta	  yoluyla	  ileWniz.	  	  

!
Saygı	  ve	  Selamlarımızla..	  

www.umke.org	  	  

alparslancan@gmail.com	  

!

                                   &

&
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