MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ
ACİL MÜDAHALE EKİBİ
BAŞVURU FORMU
İLİ

: ..................................

İLÇESİ

: ..................................

MAHALLESİ : ..................................
KİŞİSEL BİLGİLERİ
Adı soyadı : ........................................................................
Baba adı : ..........................................................................
Doğum yeri : ................................................ Doğum tarihi : ....................................................
Kan grubu : .......................... T.C. Kimlik no : .........................................................................
Ayakkabı no : ............

Beden : XXL

XL

L

M

S

XS

Kilo....................................... Boy.........................................

Eğitim durumu : İlkokul

İlköğretim

Lise

Yüksekokul

Üniversite

Meslek : ....................................................

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ev tel. : ................................. İş tel. : ................................ Cep tel. : ...................................
Ev adresi : ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
İş adresi : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
E-posta : .................................. @ ..................................................
Acil durumlarda aranacak kişinin;
Adı soyadı : .............................................................
Telefonu

: .............................................................

1- Bu formda bildirdiği tüm bilgiler doğrudur.
2- Hatalı veya yanlış bilgilerin verilmesi durumunda MAG Acil Müdahale Ekibi ile ilişkim kesilecektir.
Sorumluluk tamamen tarafıma aittir. Başvuru formu tam olarak doldurulup imzalandıktan sonra elden ya da
faks yoluyla MAG Vakfına ulaştığında başvuru yapılmış sayılır.
3- Bu bilgilerin resmi arama kurtarma ekibi yetkilileri yetkilileriyle paylaşılması tarafımca uygundur.
4- Arama kurtarma konusu fiziksel ve psikolojik olarak katılımı ve ekiple birlikte çalışmayı gerekli kılmaktadır.
Bu nedenle gerekli zamanı ve çabayı göstereceğimi tahaahüt ederim.
5- Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri uygulaması tamamen gönüllülük esasına dayalı katılım ile
gerçekleşen bir çalışmadır. Bu konuda tüm sorumluluk tarafıma aittir. MAG Vakfı, gerek eğitim aşamasında
ve eğitim sonrası faaliyetlerde, gerekse olası bir olaya veya afete müdahale anında gönüllülerin veya 3. şahısların
canına veya malına gelebilecek zararla ilgili olarak herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
6-Ekipmanlardan biri olan ve her bölgede koordinatörlere verilecek olan telsiz alımında kullanılmak üzere
30 tl katılım bedelini ve aylık röle kirası olan 5tl yi ödemeyi kabul ediyorum.
Adı Soyadı :
İmza

:

Tarih

:

Kaç yıldır MAG uygulaması içindesiniz?
MAG kapsamında görev aldığınız operasyonlar nelerdir?

MAG’dan once görev aldığınız operasyonlar oldu mu? nelerdir?

Acil Müdahale Ekipleri operasyonlarına ihtiyaç duyulduğunda kesinlikle
katılabilecek misiniz?
Aşağıdaki eğitimlerden hangilerini aldınız. Kutucuklara 0-5-10 şeklinde numaralar koyunuz.
0- hiç deneyimim yok 5- kullanacak duzeyde bilgim var. 10- öğretecek düzeyde bilgim var.
1- Harita Okuma

9- Dar alanda Arama Kurtarma

2- Telsiz Kullanma

10- Yüksek damperli araç kullanımı

3- İlk yardım sertifikalı eğitimi

11- Su üstü Kurtarma

4- Kayıp kişi arama

12- Acil durumlarda Stress yönetimi

5- Ekip Liderliği

13- Yöneticilik

6- Gece Arama Kurtarma

14- Sunum yapmak teknikleri

7- Risk analizi

15- İp Eğitimi

8- Doğa Sporları
Acil Müdahale Ekiplerine katılmak istemenizin en önemli nedenini kısaca açıklayınız.

Kendinize ilgili eklemek istediğiniz diğer hususlar nelerdir?

UMKE MÜLAKATI SIRASINDA KOMİTE TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

