
9.MAYISLAR MAĞARASI KURTARMA ÇALIŞTAYI 

Rapor No: 14-15/04/18 

 

Etkinliğin Yapıldığı: 

Köy/Belde:Mayıslar 

İlçe: Sarıcakaya 

İl: Eskişehir 

Mağara/Yer Adı: Mayıslar 

 

Katılanlar: 

Akümak: Deniz Can Çay 

Deümak: Oktay Balaban, Ümran Sadıç, Buğra Gençay 

Emak: Ümit Günhan 

Galeri: Ali Hakan Eğilmez 

Hümak: Mustafa Utku Yıldırım,  

İtümak: Uğur Özkan, Bensu Elmacı, Seyyidi Kerim Parlak, Gamze Baydemir, Ozan Küçükbağış, Bülent 

Efe Temür(kamp destek) 

Mad: Muhammer Samuk, Tulga Şener 

Kuzgun Mg: Mesut Şen 

 

 

Not: Kamp alanından şifalı suya gitme ve gelme 9 km, su kaynağı yakınında potansiyel mağara olabilir. 

Köye inip almak daha mantıklı.  https://www.strava.com/activities/1510338317#kudos 

 

 

 

 

 



Yapılan Çalışmalar:  

Çalıştayda, Bursa çalıştayında uygulanan Counter-Balance  istasyonundan diğer Counter-Balance 

istasyonuna aktarma manevrası özellikle tatbik edildi. Ayrıca, eğimli bölgelerde makara/jumar 

yardımı  (progress capture) ile çekme, yarım kazık ile salma ve yatayda sedye taşıma manevraları 

çalışıldı.  

 

 

 

 



Cumartesi, mağaranın ilk inişinin altında bulunan kazazede 3 kez dışarı taşındı. Her çıkışta çalışma 

sırasında yapılan hatalar/eksiklikler  konuşuldu ve bir sonraki uygulamada düzeltildi.  

Pazar günü bu operasyon 3 kez daha yapıldı.  

 Kontrolörlerin kısa konuşmaları ve diğer kişilerin operasyon başlayınca sessiz olmaları 
sağlandı. 

 Her operasyon sonu değerlendirme yapıldı. Ona göre bir sonraki çalışma düzeltildi.  
 Süre iki farklı şekilde tutuldu. İlk sedye hazırken operasyona başlıyoruz diyip çıkışa kadar olan 

zaman (en iyi 24dk), daha sonra da mağara dışında görev dağılımı yapıp içeri girmeden 
operasyonu başlatarak (en iyi 50dk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yapılan Değerlendirmeler: 

 Kurtarma çalışması öncesi teslim alınan malzemeler kullanılmadan önce kontrol edilmeli. 
 Çalıştay öncesinde malzeme sayıları belirlenirken kurtarma döşemesi dışında ana hatların 

kurulumu için gerekli malzeme sayılarına dikkat etmek gerekli.  
 Taş düşmesine dikkat, önceden iyi temizlemek gerekiyor. 
 Çantalar her ne kadar önceden planlanıp ayarlansa da insan faktörü hata oluşumuna sebep 

verebiliyor. Çantaların içinde ne olduğu, hangi istasyon için olduğu çantaların içine listeyle 
hatta dışına uygun kalem kağıtla yazılmalı (Bu karışıklıkları ve kontrolü kolaylaştıracaktır.) 

 Mağaranın ilk iniş hattındaki kütükler ve platform bir sonraki çalıştay öncesinde temizlenmeli, 
hem çalıştay için hem de sonrasındaki kulüp faaliyetleri için riskli (testere/balta gerekli). 

 Normal iniş/çıkış hattı düzeltilmeli. 
 İniş başındaki ahtapot hattı daha yüksek farklı bir noktaya kaydırılabilir, Bu düzeltme 

çalışmaları bir sonraki çalıştay öncesi gidilerek düzeltilebilir.  
 Mevcut manevralardan farklı bir manevra denenmek isteniyorsa yine önceden gidilip test 

edilebilir.  

Rapor: Uğur Özkan, Ali Hakan Eğilmez 

Foto: Muammer Samuk, Ali Hakan Eğilmez, Seyyidi Kerim Parlak 

 


