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1 Olay Bilgileri

Olay Tarihi : 10/15/2015
Olay No : 60

Olay Tipi : Mağara dalışı kazası

Ciddiyeti : Hafif Yaralanma/Öz Kurtarma

Potansiyel Ciddiyeti : Ölüm

2 Olay Anlatımı

Sifon geçişi sırasında bir mağaracının kendi malzemeleriyle dalışa geçmek için hazırlandım.
Önceki akşam malzemeleri denemek için mağaranın ağzındaki gölde başka bir mağaracıyla
malzeme deneme dalışı sırasında malzeme veren mağaracının verdiği malzemeler arasında
dalış BC’sinin patlak (teknik dalış yeleği değil), inflatörünün çalışmıyor ve regülatörlerden
birinin de hava kaçırıyor olduğunu fark etmiştim. Ertesi gün Türk ekip olarak dört kişi 15
metre derinlikte 150 metre uzunluğundaki sifonu geçmek için sifonun ağzına geldiğimizde
gerek benim tecrübesiz mağaracı oluşum gerekse olayın tam farkına varamadığım için
etraftaki insanların da birazcık gaz vermesiyle kendimi sifonda buldum. Sifonun ilk
kısmında iki kılavuz hattı da tutayım, dur geçeyim derken kaskımım içindeki süngerden
dolayı yukarı çıkma isteğini fark ettim. onu düzelteyim derken regülatörüm ağzımdan
çıktı.

Onu geri alayım derken fark ettim ki regülatörün mapsı çıkmış gitmiş. Nefes almaya
çalıştıkça su geliyordu regülatörden. Bir yandan da fkaskın bir kaya arasına sıkıştığını
ve regülatörümün 12mm teknik ip olan kılavuz hatta dolandığını gördüm. Sıkışmaktan
dolayı hareket edemediğimi o anda anlamıştım. Hava kaçırdığı için kapattığım diğer
tüpümü 3 kere açmaya çalıştım bu esnada. 15 metre derinlikte olduğum için ondan
da hava gelmiyordu haliyle, ya da ben becerememiştim. Yaklaşık bir buçuk dakika
kadar 7-8 derecelik suda nefessiz ve hareket edemez halde kaldıktan sonra sifonun iki
ucuna doğru göz ucuyla bakıp benim hakkımda yazılacak olan hikayelere (ör. doğum
gününde ilk mağara dalışında ölen 20 yaşındaki mağaracı) ve potansiyel ”Adım Soyadım”
mağarasının sifonuna uzun uzun baktım. Ve suddenly, dalışı birlikte yaptığımız ve önden
giden mağaracının gelmesi ve sorunu çözüp bana çimlenme tekniğiyle kendi regülatörünü
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bana vermesiyle biraz kendime geldim. Sonrasında sıkıştığım ve dolandığım yerlerden
kurtularak Hakan’ın sayesinde ve yardımıyla sifonu geçmeyi başardım. Mutlu son.

3 Yorum

Son yılların en ciddi kazası. Bir çok bariz hata var. Hakan’a da sorulmalı
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