
Ayvaini Mağarası, Bursa

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

1 Olay Bilgileri

Olay Tarihi :
Olay No : 94

Olay Tipi : Sel
Ciddiyeti : Rahatsızlık

Potansiyel Ciddiyeti : Ölüm

2 Olay Anlatımı

Aşırı yağmurda su artsa bile diğer uçdan akar gider, sorun olmaz, bilgisi ile mağaraya
girdik. Mağaranın ortalarındayken mola verdiğimiz esnada su miktarı oldukça artti.
Sudan yarım metre dışarı çıkmış kaya, gelen su ile tamamen kayboldu. Herhangi bir
ilave ses artışı algılamadık. Suyun arttığını kayanın yok olmasından anladık. Yarım
metrelik artış tam bir referans değil tabii, kayanın bulunduğu noktanın genişliği onemli,
gidip ölçüm yapmak lazım.

Mağara içerisinde cok kontrollü ilerlemeye karar verdik. Wetsuiti olmayanları bota
bindirdik. Ekipte daha önce mağarayı geçmiş olan olsa bile, içini çok iyi bilen kimse
yoktu ekipte. Görüş mesafesinin az oldugu yerlerde duvarla teması mutlaka koruyarak
yol aldık. Çıkışa yaklaştığımızda tavan oldukça alçaktı, özellikle 4-5 metrelik kısımda
30-40cm e kadar alçaldı tavan. Hatta bot tavana çok kısa süre sıkıştı. Bu bölümde
kesit cok genis olduğu icin akıntı hızı düşüktü. (Hızın yüksek olmasi durumunda buraya
girmeyip biraz geriye gidip, su seviyesinin alçalmasını veya yardımın gelmesini beklemek
doğru hareket olurdu). Ancak akıntı hızı az olduğu, tavanla temas halinde kontrollü yol
alabildiğimiz için bu bölüme girdik ve geçtik.

Botun olması, yüzen tutunabılecek bir obje olmasından dolayı ilave emniyet.
Ilk su seviyesi yükseldiğinde muhtemelen tavan bir süre kapanmıştır. Bizim bu nok-

taya gelmemize kadar geçen 4-5 saatde tavanın geçilebilecek hale geldiğini tahmin ediy-
orum.

Kontrollü yol olmak bu açıdan önemli. Serbest akıntı ile kontrolsüz gidersen kapalı
tavanda şansın olmaz, bu düşünce ile çok temkinli yol aldık. Tavanın çok alçaldığı yerde
kesit çok geniş ve akıntı hızı çok düşük, kapılıp gidilecek boyutta değildi, yine de temkinli
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olmak lazım. Tavanın kapalı olduğunu gördüğünde geri dönebilecek kontrol seviyesinde
olmak lazım.

ilave problemler; -Mağara girişinde merdiven kullanıldı. İlk girenlerden bir mağaracı
ıslanıp daha başlardan beklemeninde etkisi ile fazla üşümüş. Bu konuda dikkat edelim
diye ekipden bana ilave uyarı gelmişti. Su artışı ile karşılaşmadan önce zaten mola
yerinde life blanket ve karpit lambası ile ıslanan mağaracı ısıtıldı. Su artışı olduktan
sonrada hep bot içerisinde yol aldı. - Çıkışdan aşağı köye inerken patikadan yuvarlanan
küçük taş bir kişinin yüzüne geldi ama ciddi yaralanma olmadı.
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