
Keş Dağı Düdeni, Kahramanmaraş

Rapor Tarihi: 14/05/2017-15:26

1 Olay Bilgileri

Olay Tarihi : 7/9/2012
Olay No : 45

Olay Tipi : Ampul, Hipotermi

Ciddiyeti : Hafif Yaralanma/Öz Kurtarma

Potansiyel Ciddiyeti : Ölüm

2 Olay Anlatımı

Ben,1.mağaracı, 2.mağaracı ve 3.mağaracıdan oluşan ekip saat 14:00’te ikiye ayrıldık.
Ben ve 1.mağaracı büyük inişi inmeye başlayacak, 2. ve 3.mağaracı telefonu döşeyerek
arkamızdan geleceklerdi. Saat 15:30 sıralarında diğer ekip bize yetişti. O sırada 2. ve
3.mağaracı telefonda sorun olduğunu, çıkmaya karar verdiklerini söyledi ve bize ne yap-
mak istediğimizi sordular. Biz de çantaları -350 m’ye indirip geri döneceğimizi söyledik.
Onlar çıktıkları sırada balkona 3 boltluk mesafedeydim.

Daha sonra son bolta geldiğimde ipe oturdum ve geri yükselemedim. İki ipe de takılı
şekilde sıkıştım kaldım. Bu sırada 1.mağaracı balkonda bana yardım etmeye çalışıyordu.
Aşağıda kampın sesini duyuyorduk ve onlara seslenmeye başladık. Ancak onlar bizim
seslenmelerimizi ip boş mu şeklinde anlayınca uzun bir süre aşağıdan yardım gelmesini
bekledik ve yardım ben ipe takıldıktan 2-2.5 saat sonra göründü. 1 saatlik zorlu bir
uğraştan sonra yardıma gelen mağaracı beni ipten kurtararak direk çıkışa geçmemi
söyledi.

Ben ve 1.mağaracı çıkışa geçtik ve ben 2. boltta takıldım. Aşağıdaki diğer ekibe
2. kez rescue çağrısında bulunduk. Bir süre sonra aşağıdan başka bir mağaracı gelerek
beni bolttan kurtardı ve beni kendine bağladı ve birlikte çıkışa geçtik. (Isınmam için
kendimin de çıkması gerektiğini söyledi). -175’e geldiğimizde iki kişi bizi bekliyordu. 2.
ve 3.mağaracının bıraktığı çantada kuru kıyafetler olması ısınmam için çok büyük şanstı
ve bana hemen kuru kıyafetleri giydirdiler ve ısıtmaya çalıştılar. Daha sonra sırasıyla üç
kişi çıkışa geçtik.

Bu ekipten biri hiç beklemememizi, beklersek daha çok yorulacağımızı söyleyerek
bizi mümkün olduğunca hızlı şekilde yukarı çıkmamızı sağladı. 35 m.ye geldiğimizde
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yukarıdan iki kişi bize sıcak içecek ve kuru kıyafet getirmişlerdi. Biraz dinlendikten
sonra ilk ben çıktım ve beni hemen kampa geri götürdüler.

1.mağaracı: Kazazede iki bolt arası ipe oturduğunda el-göğüz cumarlarını takıp son-
raki bolta doğru yükselerek göbek bağını takabilmiş. Desandör, 2 cumar ve göbek bağı
hepsi ipe takılı haldeydi bir de gelen giden ipler birbirine girmişti. Desandörün üzerinden
yükü boşaltıp sökememiş.

Chadi: https://www.dropbox.com/s/aefbryekgyeane9/Chadi
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