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

1 Olay Bilgileri

Olay Tarihi : 8/17/2015
Olay No : 91

Olay Tipi : Sel
Ciddiyeti : Rahatsızlık

Potansiyel Ciddiyeti : Ölüm

2 Olay Anlatımı

Ödemiş Subatanı’nda sıradan bir dikey mağara faaliyeti idi. Birinci ekip göle kadar
döşemiş ve malzeme indirmişti. Gölün karşı kıyısında travers troilan oluşturmak için
kullanılacak boltlar bulunamadı ve mağaranın önceki döşemesini bilen kişilerin devam
etmesi kararı alınarak dışarı çıkıldı. ikinci ekip de göl kenarındaki malzemeler ile travers
troilan oluşturacak gölü geçecek, ikinci göle bot bırakacak ve mağaranın devamını döşeyecekti.1.
ve 2.mağaracıdan oluşan ikinci ekip öğle vakti mağaraya girdi. Onların kamp alanından
ayrılmasından yarım saat kadar sonra hafif bir yağmur başladı. Kampta bulunanlar her-
hangi bir önlem almadan önce yağmurun dinip dinmeyeceğini ve mağaraya akan derenin
durumunu gözlemlemeye karar verdi. aradan kısa bir süre geçmişti ki yağmur dinmek
yerine hızlanmaya başlamıştı. Mağara ağzına gidilip su girişinin durumuna bakıldı ekiple
iletişime geçilmeye çalışıldı. Mağaraya yüksek miktarda su girmeye başlamıştı.5. ve
6.mağaracı tarafından İlk inişteki ipin su girişinden etkilenmemesi için için hat söküldü
ve daha güvenli bir konumda tekrar kuruldu. İzmirde bulunan Deumak ve İzmad uyeleri
olası bir kurtarma operasyonu için mağaraya çağırıldı. Kampta bulunanlardan 3. ve
4. mağaracılar yağmurun yavaşlamasının ardından hatların kontrolü ve sudan etkilen-
memeleri için yerlerinin değiştirilmesi amacıyla mağaraya girdi. 1. ve 2.mağaracılar
eğer dışarıya çıkmaya karar verirlerse suyun onların tırmanışını etkilememesi hedefleniy-
ordu.2 saatten kısa bir sürede şehirdeki ekip kampa ulaşmış ek döşeme malzemesi ve ip
getirmişti.

Mağara içince ise durum şöyleydi. İkinci ekip göl seviyesine ulaştığı botun şişirildiği
ve 2.mağaracının gölü geçip karşı kıyıda döşemeye başladığı sırada mağarada büyük
bir gürültü duyulmaya başlandı. Bunun üzerine gölün çıkışa yakın bölümünde bu-
lunan 1.mağaracı bağırarak 2.mağaracıyı uyardı ve sel geldiğini söyledi. 2.mağaracı
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döşemeyi bırakarak 1.mağaracının yanına döndü. Gürültü giderek artarken ne yapackları
konusunda kısa bir tartışma oldu birlikte güvenli bir konumda selin geçmesini beklemeye
karar verdiler. İstasyondan emniyet aldılar yanlarındaki 2 mağara çantasını akıntının
ulaşamayacağı bir konuma yerleştirdiler. Bir adet mağara çantası ise artık akıntıdan
dolayı ulaşamayacakları bir konumda kalmıştı ve onu almak için tehlikeyi göze alma-
manın daha doğru olacağı kararı alındı. 1. ve 2.mağaracı orada beklerken su girişi ola-
bildiğince artıyor mağara büyük bir köpük tabakası ile kaplanıyordu. Suyun haricinde
adam boyuna ulaşan bu köpük tabakası nefes almayı dahi zorlaştırıyordu. Aradan birkaç
saat geçtikten ve akıntı yavaşladıktan sonra artık çıkışa geçme kararı alındı.

İkinci inişteki ipin yerini değiştirip su akışından uzağa aldıktan sonra 3. ve 4.mağaracı
o noktada bekleme kararı aldılar. Buradan hem mağara ağzında bekleyen ekiple iletişim
kurulabiliyor hem de önemli bir mesafeye kadar mağara içi gözlemlenebiliyordu. Su girişi
iyice yavaşladıktan sonra mağara içinden haber beklenecek ve bir iletişim gerçekleşmediği
takdirde İzmir’den gelen ek malzemeler ile mağaraya girilecekti (faaliyette bulunan tüm
döşeme malzemesi mağaradaki ekipteydi ve buraya kadar yapılan hat düzeltmeleri doğal
bağlantılar kullanılarak yapılmıştı, daha ileri gitmek için malzeme takviyesine ihityaç
vardı). Ancak korkulan olmadı ve bir süre beklendikten sonra belirli aralıklarla aşağı
seslenen 3. ve 4.mağaracı ikinci ekipten cevap alabildi. Islanmış ve korkmuşlardı ancak
sapasağlam mağaradan çıktılar.

1. ve 2.mağaracı karşılanıp kamp alanına götürüldükten sonra bir toplama ekibi
oluşturuldu. Bu ekipte 4 mağaracı vardı. Mağaranın durumu gözlendi ve içerideki
malzemeler dışarı çıkartıldı ancak göl seviyesindeki mağara çantalarının yalnızca iki
tanesi bulunabildi. Kayıp çanta Eylül 2016’ya kadar ikinci gölün dibinde bulunmayı
bekledi.

3 Yorum

4 Analiz

5 Olayın Sebebi
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