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Üniversite öğrencileri destek için yangın bölgesine
koştu
Türkiye’nin birçok farklı bölgesinde çıkan yangınlar Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma
Kulübü’nü (BÜDAK) de harekete geçirdi. 3 Ağustos’ta Marmaris’e giderek buradaki yangın
söndürme çalışmalarına katılan BÜDAK, bölgedeki düzenin sağlanması ve erzak lojistiği ile
ilgili konularda da itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine destek oldu.
Ülkemizin farklı noktalarında çıkan ve tüm Türkiye’yi büyük üzüntüye boğan orman yangılarına
bir destek de Beykoz Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (BÜDAK) ekibinden geldi. Üniversite
bünyesinde faaliyet gösteren, Beykoz Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinden oluşan
kulübün üyeleri, Marmaris’te orman yangınlarının başladığı duyar duymaz harekete geçti. İlk
iş olarak Marmaris Armutalan Afet Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçen BÜDAK, bölgedeki
son durum ve ihtiyaç listesi hakkında bilgi aldı. Hazırlıklarını tamamlayan ekip, 3 Ağustos’ta
Marmaris’e gitti. Gönüllü olarak katıldıkları Marmaris’in Delikli Koy mevkiindeki söndürme
çalışmalarına destek veren ekip üyeleri, yangın söndürme hortumlarının taşınması, yangın
söndürme tüplerinin hazır hale getirilmesi, bölgedeki düzenin sağlanması ve erzak lojistiği ile
ilgili konularda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerine destek oldu. Ekip Lideri
Enes Özmen, Ekip Lideri ve İlk Yardım Uzmanı Kadir Şeker, Basın Sorumlusu Elif Selvi Çifçi,
Müdahale Ekibi Muhammet Hayri Yorgancı ve Tahsin İşcioğlu’ndan oluşan BÜDAK ekibi, ayrıca
Beykoz Üniversitesi’nden gelen yardımları Marmaris Belediyesi’ne teslim etti.
Yangının söndürülmesine destek oldular
Delikli Koy’un ardından Köyceğiz’in Zeytinalan Köyü’ne giden BÜDAK ekibi, bölgedeki
koordinatörlük görevini üstlenerek yangına müdahale eden ekipler ile arka planda yardımcı
olan köylüler arasındaki koordinasyonu sağladı. Yangının köye ulaşmaması için bölge taraması
yapılarak daha önce söndürülen ancak tekrar yanmaya başlayan altı farklı noktanın
söndürülmesine de destek veren BÜDAK, buradan Karayel mevkiine giderek bu bölgedeki
çalışmalara katkıda bulundu. Yangından etkilenen canlılar için de seferber olan BÜDAK ekibi,

yangın bölgesinden kurtardığı bir kaplumbağaya da destek oldu. Minik kaplumbağanın su
ihtiyacını gideren ekip üyeleri, onu yangın bölgesinden uzaklaştırılarak güvenli bir noktaya
taşıdı.
İklim değişikliği ve etkileriyle ilgili proje üretecekler
Ardından Marmaris Turgut Şelalesi’ndeki çalışmalara katılan ekip, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi (İBB) İtfaiye ekibinden soğutma çalışmasının nasıl yapılması gerektiği konusunda
eğitim aldı. Kemerköy Termik Santrali’ndeki yangın hakkında yetkili kişilerden bilgi almak için
bölgeye giden ekip üyeleri, alandaki kolluk kuvvetleri ve arama kurtarma ekipleriyle görüşerek
sonraki süreçte neler yapılması gerektiği konusunda da bilgilendirildi. T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ile afet sonrasında bir araya gelinerek iklim
değişikliği ve etkileriyle ilgili ortak bir proje fikrini dile getiren BÜDAK ekibi, 5 Ağustos itibariyle
yangın bölgesindeki çalışmalarını sonlandırdı.
BÜDAK hakkında:
Beykoz Üniversitesi Arama ve Kurtarma Kulübü (BÜDAK) bölgesel, yurt içi ve yurt dışında
meydana gelen acil durum ve afetlerde, doğa sporlarında, her türlü arama ve kurtarma
gerektiren tüm olaylarda ve kazalarda faaliyet göstermek, destek olmak amacıyla kurulmuştur.
Beykoz Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personelinden oluşan kulüp, acil durumlar
ve afetler öncesinde, esnasında ve sonrasında halkın bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve yapılacak
tatbikatlarda hazır bulunmalarının sağlanması konusunda, afet ve acil durumlarda görev alan
kamu kurum ve kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına destek vermektedir.

