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KONUŞULAN KONULAR	
	

- Türkiye’de kurtarma anlamında neredeyiz? Mağaracılıkta ne kadar 
iyiyiz?	

- Kurtarma Eğitim Modeli Önerileri	
- Mağara kurtarma idaresi (Call-out prosedürleri, first responder ve 

çantası) 	
- Akut ve Afad ile protokollerin yenilenmesi	
- Yeni oluşturulan kaza raporu formu	
- Bütçe konusu	
- Yakındaki ECRA toplantısı 	
- Kurtarma Komisyonu Logosu	
- Alt komisyonlar ve Alt Komisyonların görev tanımları	

	
 
 
 
 
 



KARARLAR	
	
● Kurtarma Komisyonu Yönetim Kurulu şu şekilde belirlendi:	
	
Başkan:  Emre Can Güzel	
Başkan Yardımcısı: Nermin Akın	
Teknik ve Eğitim Komisyonu Koordinatörü: Muharrem Samuk	
Medikal Komisyon Koordinatörü: Tulga Şener	
İletişim Komisyonu Koordinatörü: Atilla Ülgen	
Piroteknik Komisyon Koordinatörü: Anıl Alkan	
	

● 4 kademeli eğitim modeli revize edilerek oluşturuldu. Kurtarmaya 
giriş eğitiminden sonra kurtarmacı olarak 3 seviye belirlendi. 
Eğitimlerde en önemli noktanın değişmeyen bir listeyle sürekli 
birlikte çalışan küçük ve nispeten kapalı bir grubun çalışması ve 
sonradan grubun büyütülmesi olduğuna karar verildi. Kabul edilen 
model temel olarak şu şekilde:	
	
Kurtarma Eğitim Modeli 	
	
1) Kurtarmaya Giriş:	
Kurtarmacı olmak isteyen mağaracıların temel olarak alacağı 
eğitimdir. İp tekniklerine hakim olma, partner kurtarma ve yatayda 
sedye taşıma konularını içerir.	

	
2) Kurtarma Operatörü:	
Dikey kurtarmada görev alır. Regülator, counterweight gibi 
görevlerde yer alabilir. Sedye aktarımından sorumludur.	
	
3) Kurtarma Döşemecisi:	
Kurtarma döşemecisi: Takım liderinin kararı doğrultusunda 
sedyenin geçeceği sistemi hazırlar, kurtarma döşemesi yapar.	
	
Döşeme Takım Lideri: Kurtarma döşemesinin nereye yapılacağına 
karar verir. Mağarada görev aldığı bölgenin sorumlusudur.	
	
 



4) Kurtarma İdarecisi:	
Tüm kurtarma operasyonundan sorumludur. Kurtarma 
operasyonunun en yetkili kişisidir. Mağaraya girmez. Operasyonu 
yönlendirir.	
	

● Acil durumda, başlangıç olarak 3 il olmak üzere, aranacak kişilerin 
listesi belirlendi. Bu kişilerin iletişim bilgileri daha sonradan 
bildirilecektir. İsimler şu şekilde:	
	
İstanbul: Sencer Çoltu, Yaman Özakın	
Ankara:  Tulga Şener, Muharrem Samuk	
İzmir:     Arda Peksev, Mustafa Samur	

	
● Sonuncusu uzun ve kapsayıcı olmak üzere 2016-2017 döneminde 4 

adet kurtarma çalıştayı düzenlenecek. Bu çalıştaylara katılımda 
süreklilik ve devamlılık ön planda tutulacak. Bununla ilgili 
kararları Teknik ve Eğitim Komisyonu alacak. Genele açık 
yapılmayacak. Tarihleri sonradan Teknik ve Eğitim Komisyonu 
tarafından açıklanacak olan çalıştaylar şu şekilde olacak: 	
	
1) Partner Kurtarma, Yukarı Çıkarma ve İleri SRT Manevraları  
2) Sedye Paketleme ve Yatayda Sedye Taşıma 
3) Kayada Oluşturulmuş Bir Sistemde Dikey Sedye Aktarımı 
4) Mağarada Dikey Sedye Aktarımı 
	

● Katılan grupların güncel kurtarma temsilcileri ve grup 
temsilcilerinin görevleri revize edilerek belirlendi. Kurtarma 
temsilcilerine kendi gruplarının malzeme envanterini oluşturma, 
yeni kaza formunun gruplarında doldurulmasını sağlama ve 
grubuyla kurtarma grubu arasındaki iletişimi sağlama görevleri 
verildi.	
	

● Patlatma Komisyonu’nun ismi Piroteknik Komisyon olarak 
değiştirildi.	
	

● Kurtarma Komisyonu altında Teknik ve Eğitim, Medikal, İletişim 
ve Piroteknik olarak dört alt komisyon belirlendi. Komisyonların 



koordinatörleri ile üyeleri seçildi ve görevleri belirlendi. Görevler 
kısaca şu şekilde:	

	
Komisyonların Görevleri:	
	
Teknik ve Eğitim:	

- Eğitim modelinde değişiklik yapabilir.	
- Var olan kurtarma tekniklerini araştırır ve aktarır.	
- Çalıştayları düzenler.	
- Eğitim dökümanlarını düzenler.	
- Malzeme envanterinin oluşturulmasını sağlar.	
- Mağaracı envanterinin oluşturulmasını sağlar.	
- Yıllık çalışma planını oluşturur.	
- Yurtdışı kurtarma gruplarıyla iletişimi sağlar.	
- Çalıştaylar arasında bölgeler için çalışma programı belirler ve 

bunların takibini sağlar. 	
	

Piroteknik: 	
- Patlatma tekniklerini belirler.	
- Patlatma eğitimleri verir.	
- Yasal düzenlemeden sorumludur.	
- İlgili malzemeleri belirler, envanterini oluşturur.	
	

İletişim:	
- İletişim tekniklerinin araştırır. İlgili dökümantasyonu oluşturur.	
- İletişim teknikleri eğitimini verir.	
- Haberleşme cihazlarının envanterinin oluşturur.	
- Call-out prosedürlerini belirler	

	
Medikal:	

- Tıbbi danışman listesini oluşturur.	
- Kaza durumunda medikal müdahalede bulunur.	
- Medikal malzeme envanteri oluşturur.	
- Doğada kurtarma eğitimi düzenler.	
- İlkyardım çantası envanterini oluşturur ve içeriğini belirler.	
- Temel ilkyardım eğitimi için içerik belirler.	
- First responder çantasının içeriğini belirler.	



	
● Akut ve Afad ile protokollerin tekrar imzalanması kararlaştırıldı.	
● Yeni kaza raporu formu tanıtıldı. 	
● Önceden hazırlanan harita envanteri revize edilerek aktif olarak 

kullanılması kararlaştırıldı.	
● Kasımda Hırvatistan’da yapılacak olan ECRA toplantısına en az 

bir kişi katılması kararı alındı. 	
● Kurtarma Komisyonu adına Facebook grubu ve Youtube kanalı 

oluşturuldu. 	
● Logonun yenilenmesi kararı alındı. Yeni logo hazırlandıktan sonra 

logoyu içeren t-shirt, polar ve patch (yama) kurtarma komisyonu 
üyeleri için yaptırılacak.	

	


