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Rapor Tarihi: 14/05/2017-15:25

1 Olay Bilgileri

Olay Tarihi : 1/25/2015
Olay No : 4

Olay Tipi : Ampul
Ciddiyeti : Rahatsızlık

Potansiyel Ciddiyeti : Ciddi Yaralanma/Organize Kurtarma

2 Olay Anlatımı

1.mağaracı, 2.mağaracıyla döşemeye başladığında saat öğlen 1:30 civarıydı. Biz geri
kalan üçlü (3.mağaracı, kazazede ve ben) mağara girişi yakınındaki kovukta ateş yakarak
döşemecilerin çağrısını bekledik. Aşağı çağırıldığımızda saat akşamüstü 5-6 civarıydı.
Ben son kişi olarak dibe inince uygun bir yere çadır kurup, makarna yaptık. Rescue
saatini gece 1 olarak belirlemiştik ve saat 12 ye geliyordu. Mağara-kamp alanı arası da
en azından yarım saatlik yürüyüş mesafesi olduğundan, 2.mağaracı hızlıca yukarı çıkıp
kampa rescue ertelemeyi haber vermeye karar verdi. Ardından 3.mağaracı ve ben yukarı
çıktık. Benden sonra da sırasıyla kazazede ve 1.mağaracı yukarı gelecekti.

3.mağaracı mağaradan çıktığında aşağıya seslenerek bana haber verdi. Ben de bu
sırada son 30-40 metreyi tırmanmaya çalışıyordum. Artık çıkışa iyice yaklaşmışken
(sanırım son 15) kazazedenin “ olmuyo yaa” tarzı bağırışını duydum. Çok yorgun
olduğum ve bir an önce bitirip gitmek istediğim için çıkışa devam ettim. Bir bolt daha
geçtiğimde kazazede ağlamaya başladı. Bağlı olduğum bolttan sorunun ne olduğunu
sordum. Göğüs cumarından ağırlığını alamadığını söyledi. Üzengisini botla takmasını,
üstteki ipin loopuna basmasını, üzengisine loop yaparak kısaltıp basmasını önerdim.
Hepsini yaptığını ama olmadığını söyledi. Bu sırada sürekli ağlıyordu tabii. Yapacak
bir şey kalmadığından beklemesini söyleyip aşağı inmeye başladım. “ yağız olmuyor bu,
2.mağaracıyı çağırsınlar” dedi. 3.mağaracı yukarıda benim çıkmamı bekliyordu hala.
Bağırıp,”2.mağaracıyı çağır gelsin” dedim. “tamam” cevabını aldım ama mağarada
çok yankı olduğundan ilerleyen süreçte bu cevabı gerçekten duyup duymadığımdan
şüphe etmeye başladım. 3.mağaracıdan cevabı aldığımda kazazedeye saati sordum, gece
2’ydi. Ben kazazedenin üstünün üstündeki ipe kadar inebildim, aramızdaki ip gerilmişti
ve desandör kilidi atamıyordum. Çok ilginç ama o gergin ip, kazazede üzengisinde
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yükselmeye çalıştığında öyle bir esniyordu ki, göğüs cumarından kurtulması mümkün
olmuyordu. Esnemeyi almak için el cumarımla aramızdaki ipe bağlanıp yüklenmeyi
denedim ama çok üst noktalardan denediğim için yeterince esnetemedim. İpe loop yapıp,
karabinle el cumarıma takıp ipi gerginleştirmeye çalıştım, esnemesi azalsın diye, o da ol-
madı. Bu arada 1.mağaracı ve bende telsiz vardı ve haberleşebiliyorduk. Denediğim
şeyleri 1.mağaracıya söyledim. O da kazazedeye altındaki ipe düğüm atıp ona basmasını
önermemi söyledi. Altındaki ip 80 metrelik freefall ipi olunca, ipi kaldırması yorgunluk-
tan dolayı mümkün olmadı. Aramızdaki ipi tamamen boşaltmasını söyleyip, ipi hanger-
dan ayırdım. Yanımdaki iki kilitli karabini hangera takıp tekrar bağladım. İpin lopuna
basmayı tekrar denemesini söyledim. Hala kısaydı. Üzengisine loop yapıp, ipin lop-
una takıp tekrar denemesini söyledim. Yine olmuyordu. Tüm bunlar olurken ağlamaya
devam ediyordu. Saat de ilerliyor üşümeye başlıyorduk. 1.mağaracıya ters cumarlama
deneyeceğimi haber verip, ipe bağlandım. Tekniği daha önce denemediğimden çok fazla
ilerleyemeden geri dönmek zorunda kaldım.

Denenecek her şeyi denemiştim artık yapılacak tek şey, rescue ekibi gelene kadar
kendimizi sıcak tutabilmekti. Suyumuz ve yemeğimiz yoktu. Benim sırtımdaki küçük
mavi çantadaki matarada 200 ml kadar su ya var ya yoktu. Bir tane de çikolata vardı.
kazazedeye arada bir üzengisinde yükselip kan dolaşımını sağlamasını söyledim ama
çok telaş yaptığı için gücü olmadığını yapamayacağını söylüyordu. Zorlayarak arada
sırada üzengisine basmaya ikna ettim. Saat 4’ü geçiyordu. Kazazede bana “gelmeye-
cekler” demeye başlamıştı. 3.mağaracı kampa gitmesi ve geri gelmelerinin, eğer kay-
bolmamış olsalar bile minimum bu kadar tutacağını, telaş etmemesini söyledim. Bu
arada hareket ederken telsizi aşağı düşürdüm, 1.mağaracıyla iletişimimiz, “iyi misin”-
“iyiyim” şeklinde devam etti. Saat 4:30 olduğunda iyiden iyiye titremeye başlamıştım.
Hipotermiye gireceğimi düşünüyordum. Ben bu haldeysem saatlerdir ağlayan ve telaş
halinde olan kazazedenin çok daha kötü durumda olduğunu, artık çıkıp bir şeyler yap-
mam gerektiğini düşündüm. Bu arada kazazede aliminyum battaniyesini mağara dibinde
unutmuştu. Tek battaniye bendeydi. Battaniye, su ve çikolatayı kazazedeyi gönderip
çıkışa geçtim. Mağaradan çıkar çıkmaz “ heeyoo” diye gücüm yettiğince bağırmaya
çalıştım. Gerçekten çok yorgun ve telaşlıydım. Bir ara karşılık geldiğini duydum. O
andan itibaren “rescue” diye bağırmaya başladım. Bu sırada koşarak kamp alanına
ulaşmaya çalışıyordum. Kamp alanı yanındaki fabrikadan cevaplar geldi. Kamptak-
ilere haber vereceklerini söylediler. Bu andan itibaren, birilerine haber verdiğimden
emin olmanın rahatlığıyla ben de kendimi salıp ağlamaya başladım. Ekiple birlikte
dağılıp mağarayı aramaya başladık. Mağara bir türlü bulunamıyordu, güneş doğdu.
Kamp alanına dönüp Adil’den gps’i yollamasını istemeye karar verdim. Kamptakilerle
konuştuktan sonra, mağarayı buldukları ve herkesin iyi olduğu haberi geldi. Bengisu
kendi çabalarıyla bir şekilde mağaradan çıkmıştı.

3 Yorum

Yukarıdaki mağaracı cumar inişini daha önce denemiş olmalıydı. Aşağıdaki mağaracı
da ampul olan mağaracıya aşağıdan çıkarak ulaşabilirdi. Alüminyum battaniye her
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mağaracının üzerinde bulunmalıydı. Gece girişleri, özellikle yeniler için ekstra risk
oluşturmakta.

4 Analiz

Eğitmen ve eğitilmenlerin yetersiz eğitimi ve gece girişi.

5 Olayın Sebebi

Eğitimlerde ampul çeşitleri çalıştırma pratiğinin olmaması. Eğitmenlerin self-rescue
tekniklerine hakim olmaması. Gezi organizasyonu eksikliği.

6 Çözüm Önerisi

Muhtemel ampul olma durumları listesi çıkarılmalı ve her mağaracı gruba dağıtılmalı.
Gruplar standart SRT eğitimlerine bu durumları ve kurtulma yollarını çalıştırmayı dahil
etmeliler.

Girişlerin planlamasının geziden önce yapılması ve gece girişlerinden kaçınılması
gerek.

7 Referans
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