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DA⁄DA ARAMA
KURTARMA
2007’yi ac› bir haberle karfl›lad›k. ‹ki arkadafl›m›z, Seza Bürkan Yüksel ve Utku Kocab›y›k’› Alada¤lar’daki Demirkaz›k zirvesi kuzey-bat› s›rt›nda t›rman›fl yaparken yaflad›klar› kazada kaybettik. Ayn› ekipte yer alan Hüseyin Kapukaya ise yaral› olarak kurtar›labildi. Bu yaflananlar, da¤c›l›k ya da herhangi bir do¤a sporuyla ilgisi olan ya da olmayan herkesi hem üzdü hem
de düflündürdü. Bu tür kazalar›n yaflanmamas› için neler yap›labilir konusu kafalar› her zaman kurcalad›, bundan sonra da
kurcalayacak. Ne var ki, ne kadar önlem al›n›rsa al›ns›n, ad› üstünde kaza bu; hiç beklemedi¤imiz bir anda hepimizin bafl›na
gelebilir. Böyle durumlardaysa, ifl arama kurtarma konusundaki becerilerimize kal›yor. Arama kurtarma ekibi ne kadar yetkinse ve olay yerine ne kadar çabuk ulafl›yorsa, yaral›lar›n kurtar›lmas› da o ölçüde baflar›l› oluyor. Orta Do¤u Arama Kurtarma Da¤c›l›k ve Do¤a Sporlar› Derne¤i’nden (ORDOS) Bora Mavifl, Burçak Özo¤lu, Eylem Elif Koç, Mustafa Cihan, Serkan
Girgin ve Yalç›n Yald›z yaflad›¤›m›z kazada arama kurtarma operasyonunu yürüten ekipte yer ald›lar. ORDOS’lu arkadafllar›m›zla arama kurtarma konusunda eksiklerimizi ve fiilen bu iflin içinde yer alan bir ekip olarak yap›lmas› gerekenler konusundaki düflüncelerini konufltuk.
Arama kurtarma nedir? Hangi durumlarda baflflvvurulur?
Burçak Özo¤lu – Arama kurtarman›n,
uluslararas› literatürde kent ve k›rsal diye
bir ayr›m› var. K›rsal alanda ya da do¤ada
arama kurtarman›n yerleflim yerleri d›fl›ndaki alanlarda kazazedeye ulaflmak, onu
kurtarmak ve tahliye etmek kurtarma k›sm›n›; kay›p kifliye ulafl›p tahliyesini gerçeklefltirmek de arama k›sm›n› oluflturur diyeB‹L‹M ve TEKN‹K 32 fiubat 2007

biliriz k›saca. Bizim derne¤imizin katk›da
bulundu¤u alan da¤ arama kurtarma. Bununla birlikte, 1999 depremlerinde yaflad›¤›m›z seferberlikte yaln›zca arama kurtarma örgütleri de¤il, maden iflçileri gibi ifli
arama kurtarma olmayan birçok kifli ve
grup da yer ald›. Bu, asl›nda bizim için bir
dönüm noktas› oldu; birçok arama kurtarma örgütü kuruldu¤u gibi, sivil savunma
ekipleri ve Jandarma Komutanl›¤›’na ba¤l›

arama kurtarma ve Özel Harekât Dairesi’ne ba¤l› arama kurtarma birimleri de
kendilerini yenilediler. Bu süreç sonras›nda, arama kurtarma ifli biraz daha yerine
oturdu gibi. Biz de bu nedenle kendi alan›m›z› s›n›rlad›k.
Eylem Elif Koç – Arama ve kurtarmay›
birbirinden ay›rmakta yarar olabilir. Dolay›s›yla ayr› ayr› uzmanlaflma isteyen bu iki ifli
yapan insanlar› da ay›rmal›y›z. Örne¤in,
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da¤da bir ekibin üstüne ç›¤ düfltü¤ünde genellikle yap›lan ifl kurtarmadan çok aramad›r. Böyle bir durumda dakikalar bile çok
önemli oldu¤undan, genellikle ekibin geri
kalan› müdahale eder. Bunun çok özel teknikleri vard›r. Rotay› flafl›ran ve gitmek istedi¤i noktaya ulaflamayan bir ekip ya da
kiflinin bulunmas› da arama bafll›¤›na girer.
Burada da ya kaybolanlar›n telsiz görüflmesi sonucunda verdikleri yer bilgilerine göre
ya da planlanan ç›k›fl rotas› göz önünde bulundurularak yanlar›na ulafl›lmaya çal›fl›l›r.
Bunun için de harita ve pusula ya da varsa
GPS kullan›larak arama yapmak gibi birçok teknikten yararlan›l›r. Da¤da kurtarmadaysa, genellikle kurtar›lacak kifliye yürüyerek ya da bir tafl›tla do¤rudan ulafl›lam›yor, ulafl›labilse bile o kifli yürüyebilecek
durumda olmayabiliyor. Yani bir kurtarma
operasyonu, kaya duvar› üzerinde kalm›fl
birine kaya t›rman›fl›yla ulafl›p onu tahliye
etmek ya da kolayca ulafl›lsa bile kazazedenin tahliyesinin kolay olmad›¤› durumlarla
karfl›laflmay› gerektirebiliyor. Her iki durumda da kurtarmay› gerçeklefltirebilmek
için yaln›zca temel da¤c›l›k bilgileri yeterli
de¤il.
Bu aflflaamada kime arama kurtarmac› denir diye sorabiliriz.
Eylem Elif Koç – Evet, iflte bu nedenle
her da¤a giden, “ben da¤c›y›m” diyen kurtarmac› olamayabilir. Ama olay›n bir de flu
yönü var; bizim anlay›fl›m›za göre kurtarma tekniklerini bilmeden da¤a gitmek do¤ru de¤il. En az›ndan belli seviyedeki t›rman›fllar için bunu söyleyebiliriz.
Burçak Özo¤lu – Asl›nda bir arama kurtarmac›, da¤c›l›¤›n›n öncesinde arama kurtarmac› kimli¤ine sahip olmal›. Bu da, hem
da¤c›l›k e¤itimlerini alm›fl ve bu tekniklere
sahip hem de belli bir örgütlülük içerisinde
ve iflbölümü çerçevesinde çal›flabilme becerisine sahip olmas› gerekti¤i anlam›na geliyor. Ayr›ca bir arama kurtarmac›, yaflam›n›n her gününde ve gününün 24 saatinde
böyle bir vakaya haz›rl›kl› olabilen kifli olmal›. Ancak Türkiye’de böyle bir uzmanlaflma yok. Yurtd›fl›nda bu uzmanlaflma öyle
bir aflamaya geliyor ki, yaln›zca tek bir da¤›n bile arama kurtarma ekibi olabiliyor.
Ne yaz›k ki, Türkiye’de bu koflullar› sa¤lamak olanakl› de¤il. Biz de kendi ad›m›za,
yapt›¤›m›z iflte en do¤ruya ulaflmay› hedefliyoruz. Bu do¤rultuda yapt›¤›m›z ilk fley
s›n›rlar›m›z› belirlemek oldu. Yani “ne olursa olsun biz gider kurtar›r›z” demektense,
kendi bilgimiz ve becerilerimiz do¤rultusunda hareket etmeye çal›fl›yoruz. Bizim,
teknik rotalarda özelikle k›fl koflullar›ndaki
t›rman›fllar s›ras›nda meydana gelen kazalara müdahalede uzmanlaflm›fl bir ekibimiz
var.

Mustafa Cihan – Bizim d›fl›m›zda da
arama kurtarma etkinliklerinde görev alan
kurulufl ve örgütler var. Bunlardan en
önemlisi ve özellikle 99 depreminden sonra çok yol kat eden Sivil Savunma Örgütü.
Hem do¤al afetlerde hem de do¤ada arama
kurtarma yapma konusunda yetkinler. Ayr›ca DAK (Do¤al Afetler Arama ve Kurtarma) ve JAK (Jandarma Arama Kurtarma)
gibi askeri birimler ve di¤er sivil örgütlenmeler de arama kurtarmada görev al›yor.
Eylem Elif Koç – Ancak yine de, uzmanl›k gerektiren alanlarda say› yeterli de¤il.
Örne¤in yaflad›¤›m›z son kazan›n kurtarma
operasyonu s›ras›nda bir baflka yerde, baflka bir ciddi kaza daha yaflansayd› ona da
müdahale edebilecek bir baflka ekip daha
yok ülkemizde.
Bir arama kurtarma operasyonunu
ad›m ad›m anlatabilir misiniz?
Burçak Özo¤lu – Bu iflin Acil Durum
Müdahale Sistemi diyebilece¤imiz bir sistemi var. Sistemin temelinde iflbölümü ve koordinasyon yat›yor. Bu nedenle sistemi, o
iflbölümünü bilen ve birbirini tan›yan bir
ekip kurabilir. Sistemin yaflama geçirilmesini tetikleyen fley, kaza duyumunun al›nmas›. Arkas›ndan gelen ad›mlar› birkaç bölüme ay›rabiliriz. ‹lki, kazaya fiilen müdahale
edecek birimin belirlenmesi. ‹kincisi, bu birime destek sa¤layacak birimin haz›rlanmas› ve son olarak da, bütün bunlar›n koordinasyonu ve medya, aileler ya da varsa bafl-

ka kurumlarla iliflkileri de kapsayacak çevre iliflkilerinin organizasyonunun sa¤lanmas›. Bu üçlü yap›n›n çok k›sa sürede bir
araya gelebilecek bir reflekse sahip olmas›
flart. Bütün bu birimler ne yapacaklar›n›
önceden biliyor olmal›. Bu da, ancak ortak
çal›flabilen bir grup taraf›ndan yap›labiliyor. Bu yap› kurulduktan sonra, gelebilecek her türlü destek bu yap›ya uyum sa¤lamas› kofluluyla kendine bir yer bulur.
Da¤da herhangi birinin baflfl››na bir kaza
geldi¤inde kime ulaflflm
mas› gerekiyor?
Eylem Elif Koç – Jandarma y›llard›r da¤a giderken bize haber verin, yapaca¤›n›z
ifli bildirin diyor. 156 diye bir numara var,
aray›p yapmay› planlad›¤›n›z fleyi bildiriyorsunuz. Asl›nda daha önce konufltu¤umuz
gibi, bizim kafam›zdaki yap› hayata geçirilebilirse, bu çok ideal bir fley olur. Jandarma kanal›yla Federasyon’a haber gitmesi
durumunda, merkezi yap› bünyesinde operasyonu yürütecek ekip oluflturulabilir.
Ama uygulamada, t›rman›fla giden kifli ya
da yak›nlar› her ne kadar jandarmaya haber vermifl olsa da, bir kaza durumunda ya
ORDOS’u ar›yor ya da AKUT gibi ilgili baflka bir birimi. Bununla birlikte, bu haber
ayn› anda birçok noktaya birden gidiyor.
AKUT’un kula¤›na gitti¤i anda hemen hemen ORDOS’a da gelmifl oluyor. Bu nedenle olay›n durumuna göre, belki de çok verimsiz bir flekilde kimin operasyona gidip
gitmeyece¤i reflekslere göre belirleniyor.
fiubat 2007
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Bu tür olaylar› da çok s›k yaflamad›¤›m›z
için, hemen her olaya dahil oluyoruz. Bizim ekibimizden ya da baflka arkadafllar›m›z›n kazalar›nda ya da teknik müdahale
gerektiren birçok vakada, biz büyük oranda iflin fiili k›sm›n›n sorumlusu oluyoruz.
Belki de sözünü etti¤imiz refleksleri çok
çabuk örüyor olmam›z›n faydas›n› görüyoruzdur. Biz y›llard›r hep birlikte da¤a gitti¤imiz için, herkes kendi üzerine düflen görevi hemen alg›lay›p yerine getirecek ortak
refleksi gösterebiliyor.
Burçak Özo¤lu – Asl›nda bu iflin en
do¤ru yap›l›fl›, duyumun bile belirli kurallar çerçevesinde al›nmas›yla bafllar. Haberi
veren kifli, belki olay›n heyecan›yla tam ve

do¤ru bilgi veremeyebilir, ama duyumu
alan kiflinin bir soru listesi olmal› ve kazaya en çabuk ve etkili biçimde müdahale
edilebilmesi için hayati sorular› sormas› gerekir. Bu soru listesi de bir kaza an›nda
ulafl›lan ve duyumu alan kiflilerin elinde haz›r bulunmal›. Bununla birlikte, kurtarmac›l›¤›n her alan› mutlaka uzmanlaflma gerektiriyor. Da¤, nehir, ma¤ara arama kurtarma gibi birçok alt bilefleni olan do¤ada
arama kurtarman›n ve hatta flehir arama
kurtarman›n her alan›nda çal›flacak ekipler, o konuda mutlaka yetkin olmal› ve uzmanlaflmal›. Böyle bir organizasyon da ancak merkezi bir yap›laflmayla gerçekçi k›l›nabilir. Örne¤in, çok fazla arama kurtarma

Do¤ada ‹lkyard›m
Bir do¤a sporcusu düflme sonucu yaralanm›fl, yönünü kaybetti¤i için kaybolmufl ya da haz›rl›ks›z bir
flekilde geceyi do¤a koflullar›nda geçirmesi gerekmifl
olabilir. Bu ya da benzeri durumlarda bir arama kurtarma ekibinin görev yapmas› söz konusu oldu¤unda,
ekibin içerisinde olas› sa¤l›k sorunlar›na müdahale
etmek için bilgi ve beceri düzeyi, do¤a koflullar› için
uygun olan sa¤l›k profesyonelinin bulunmas› uygun
olacakt›r. Ancak daha çok flehir ortam›nda ve hastane koflullar›nda hasta bak›m› sa¤lam›fl olan bir sa¤l›k
profesyonelinin bu sefer karfl›laflaca¤› flartlar çok daha farkl› olabilir. Afl›r› s›cak ya da so¤uk, ya¤mur, kar
ve tipi, yüksek irtifa, derin ve karanl›k ma¤aralar, yaral› ile hastane aras›nda dereler, tepeler, kanyonlar
ve ormanlar vb. etmenlerin varl›¤› do¤ada gerçeklefltirilecek sa¤l›k uygulamalar›nda farkl› yaklafl›mlar›
zorunlu k›lar.
Günümüzde, t›p bilimi içerisinde ayr› bir uzmanl›k alan› olarak görülmese de do¤a t›bb›, da¤ t›bb›,
kurtarma t›bb› gibi kavramlar bu özel durumlarda uygun sa¤l›k bak›m›n› sa¤layabilmek amac›yla son y›llarda baflka ülkelerde ilgi çekmeye bafllayan yo¤unlaflma alanlar›d›r.
Da¤ (ya da genel olarak do¤ada) arama-kurtarma
operasyonlar›nda ekiplerin sa¤l›k aç›s›ndan yeterliklerini iki düzeyde de¤erlendirmek gerekir. Birinci düzey, ekip üyelerinin tamam›n›n sahip olmas› gereken
ilkyard›m bilgi ve becerisi, ayn› zamanda bu amaçla
kullanacaklar› malzemelerdir. Arama kurtarma tak›m› üyeleri, karfl›laflabilecekleri sa¤l›k sorunlar›na müdahale edebilecek flekilde bilgi ve malzemeyle donan›ml› olmal›. ‹deal olarak arama ve kurtarma operasyonuna kat›lan bir gönüllü, en az 40 saat süreli Do¤ada ‹lkyard›m e¤itimi görmeli. Bu e¤itimlerde, flehir
koflullar›nda da kullan›labilecek temel bilgilerin yan›
s›ra, uzun süreli (bazen günler süren) hasta bak›m›n›n nas›l yap›lmas› gerekti¤i, do¤a koflullar›n›n insan
vücuduna ve yaralanmalara olan etkisi, yüksek irtifaya ba¤l› sorunlar (akut da¤ hastal›¤›, yüksek irtifa akci¤er ödemi ve yüksek irtifa beyin ödemi gibi), atletik yaralanmalarda uzun süreli tahliyeye uygun müdahaleler, omurilik yaralanmas› olas›l›¤›nda do¤a koflullar›nda detayl› yaral› de¤erlendirme uygulamalar›, temel ilaç bilgileri, eldeki malzemeleri (örne¤in t›rman›fl ipleri, kayaklar, s›rt çantalar›) kullanarak sedye
yapma, k›r›klar için uygun atel yöntemleri gelifltirme,
uyku tulumlar›yla hipotermi paketi uygulama gibi bilgilere sahip olmalar› gerekir.
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Sa¤l›k profesyoneli olmayan bu arama kurtarma
tak›m› üyelerinin yanlar›nda, kendi bilgi düzeylerine
uygun olarak donat›lm›fl ilkyard›m çantalar› tafl›malar› gerekir. Bu çantalar, öncelikle kendileri ve ekip arkadafllar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için küçük kiflisel çantalar fleklinde, bunun yan›s›ra karfl›lafl›labilecek yaral›lara müdahale için gerekli malzemelerin bulunaca¤› biraz daha kapsaml› ekip çantas› fleklinde
haz›rlanmal›.
‹kinci düzeydeyse, arama kurtarma tak›m›n›n
bünyesinde sa¤l›k çal›flan› olarak görev alacak bir
doktor, paramedik ya da hemflirenin özelliklerine de¤inmek gerekir. Bu sa¤l›k profesyonellerinin do¤ada
arama kurtarma operasyonlar›nda yer almas› durumunda var olan sa¤l›k bilgilerini, do¤a koflullar›na
nas›l uyarlayacaklar›n› ö¤renmeleri gerekir. Do¤ada
‹leri Yaflam Deste¤i denen bu modüllerde, do¤a koflullar›nda damar yolu açma ve uygun s›v› tedavisi, ileri hava yolu giriflimlerinin alternatif yöntemleri
(yaln›zca parmak yard›m›yla hava yoluna tüp sokma dijital entübasyon, burundan soluk borusuna uzanan
tüp sokma - nazotrakeal entübasyon gibi), oksijen tedavisi, tafl›nabilir yüksek bas›nç torbas› kullan›m›, a¤r› tedavisi (analjezikler ve alternatifleri), do¤a koflullar›nda yara bak›m› (yara temizleme teknikleri, sütür
ve di¤er yara kapatma yöntemleri) do¤ada s›k karfl›lafl›lan enfeksiyon türleri ve uygun antibiyotik kullan›m›, atletik yaralanmalara do¤a koflullar›nda müdahale yöntemleri (belirli eklem ç›k›klar›n›n yerine oturtulmas›, aç›k ve aç›l› k›r›klara müdahale, do¤açlama
atel uygulamalar› vb.), difl acilleri, yüksek yerlerden
(kayal›klar gibi) ya da dar alanlardan (ma¤ara ortamlar›) hasta tahliyesi ve hayatta kalma gibi konularda
bilgiler verilir. Bu tür e¤itimler ABD, Kanada, Avustralya ve baz› Avrupa ülkelerinde 40 saatlik kurslardan t›p fakültelerinde bir dönem boyunca okutulan
seçmeli derslere kadar uzanan bir yelpazede sunulabilmekte.

ekibinin bulundu¤u ABD’de bile ‹kiz Kuleler olay›nda yaln›zca federatif kurtarma birliklerinin operasyona kat›lmas›na izin verilmiflti. Buradan anl›yoruz ki, kurtarma gönüllülük baz›nda yürütülecek bir ifl de¤il
asl›nda, çok ciddi bir merkezi yap›lanmay›
gerektiriyor.
Ne gibi zorluklarla karflfl››laflfl››l›yor?
Bora Mavifl - Örne¤in, haftada bir böyle
bir vakayla karfl›laflsak, gönüllülük baz›nda
bu ifli yürüten insanlar olarak müdahalede
çok zorlan›r›z. Herkesin kentte sürdürmek
zorunda oldu¤u yaflam›, ifli gücü var sonuçta. Bir olay bile bizi nerdeyse bir ay boyunca meflgul ediyor. Böyle bir fleyi profesyonelleflmeden gö¤üslemek olanaks›z. KuDo¤ada arama kurtarma operasyonlar›nda görev alan tak›m üyeleri ve sa¤l›k profesyonelleri, kendi e¤itim düzeylerine uygun flekilde donatacaklar›
ilk yard›m/acil yard›m çantalar›na sahip olmal›lar.
Bu çantalar, görev yap›lacak bölgenin özellikleri ve
donan›ml› bir sa¤l›k merkezine olan uzakl›¤›, ekibin
büyüklü¤ü, hasta ya da yaral›lar›n say›s›, görevin
tahmini süresi vb. etmenlere ba¤l› olarak düzenlenmeli. Çantalar, kiflinin s›rt›na takarak uzun mesafeler yürümesine izin verecek flekilde hafif ve rahat olmal›, do¤a koflullar›nda kullan›fll› olmayacak, yer
kaplayacak ve a¤›rl›k yapacak malzemeler içermemeli. Örne¤in, standart termometreler 35°C’nin alt›ndaki vücut s›cakl›¤›n› okumazken, do¤a sporcular›n›n en s›k karfl›laflabilece¤i durumlardan hipotermi vücut s›cakl›¤›n›n 35°C’nin alt›na düflmesiyle
kendini gösterir. Ayn› flekilde bir doktorun yan›nda
tafl›yabilece¤i baz› ilaçlar, afl›r› so¤uk ya da s›caktan
etkilenir ve bozulabilir. Bu çantalar, içlerindeki malzemeleri uygun flekilde koruyabilmeli ve su geçirmez özelli¤e sahip olmal›.
Ülkemizde arama kurtarma tak›mlar› bünyesinde
gönüllü olarak görev alanlar aras›nda, yukar›da bahsedildi¤i flekilde do¤a t›bb› konular›na yönelik bir yo¤unlaflma yok. Bu konuda genellikle sa¤l›k profesyoneli olmayan tak›m üyelerinin flehir koflullar›na yönelik ilkyard›m e¤itimlerinden geçtikleri, sa¤l›k profesyonellerininse kendi uygulama alanlar› d›fl›nda do¤a
koflullar› ve arama kurtarma operasyonlar›na yönelik
özel bir e¤itim almad›klar› görülüyor. Daha çok bireysel giriflimlerle, az say›da arama kurtarma tak›m› üyesi bu alanda kendilerini gelifltirmifltir. Ancak, do¤ada
karfl›lafl›labilecek hasta ve yaral›lara en uygun düzeyde sa¤l›k bak›m›n› verip ac›lar›n›n azalt›lmas›, kal›c›
sakatl›klar›n önlenmesi ve hatta hayatlar›n›n kurtar›lmas› için bu tür özelleflmifl e¤itim programlar›n›n yayg›n flekilde sunulmas› gerekir.
Do¤a t›bb› alan›ndaki çal›flmalar, yay›nlar ve e¤itimler hakk›nda afla¤›daki linklerden (ya da yazar›n
kendisinden) ayr›nt›l› bilgi alabilirsiniz.
Gürkan Özel Paramedik
Do¤ada ‹lkyard›m ve Do¤ada ‹leri Yaflam
Deste¤i E¤itmeni, Arama-Kurtarma Teknisyeni
rescuemedic@gmail.com
Kaynaklar
www.ilkyardim.com
http://wmi.nols.edu
http://www.wms.org
http://www.thebmc.co.uk/world/mm/mm0.htm
Paul S.Auerbach Wilderness Medicine – Management of Wilderness
and Environmental Emergencies – 4th edition.
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rumsal olarak karfl›m›za ç›kan engellerse
iyilefltirilebilir. Asl›nda flu hali bile birçok
ülkeye göre oldukça iyi say›l›r. Örne¤in, ordunun bir kaza durumunda helikopter ç›kartabilme yetene¤i, her yerde rastlanabilecek bir fley de¤il. fiu anki yap›ya göre, say›sal olarak hiç de fazla olmayan arama kurtarma ekiplerinin verdi¤i reaksiyonlar birçok ülkedekine göre iyi. Ama o reaksiyonu
verebilmemiz için gerekli koflullar tam olarak oturmufl de¤il. Her ne kadar helikopter
konusunda ordu çok yard›mc› olsa da, onlar da bu karar› vermekte zorlanabiliyorlar.
Bunun tüm sorumlulu¤unu ve yetkisini tafl›yan bir kurum olmal› mutlaka. Yani “tamam gidiyoruz” dedikten sonra art›k helikopter izni için baflka bir yerlere baflvurmaya gerek kalmamal›. Olay yerine en k›sa sürede ulaflmak, saatlerin hatta kimi zaman
dakikalar›n kritik oldu¤u böyle vakalarda
en önemli fley halini alabiliyor.
Serkan Girgin – Bizim kimi vakalarda
birlikte çal›flt›¤›m›z DAK’›n donan›m› da,
teknik bilgisi de çok yeterli. Ne var ki, bu
birimin görevi da¤c›lar› kurtarmak de¤il;
do¤al afetlerde gerekli müdahalelerde bulunmak. Elbette teknik t›rman›fl yapm›yorlar, ama birtak›m teknikleri biliyorlar ve bu
sayede iflgücü anlam›nda da çok büyük yararlar› oluyor. Sivil bir örgütlenmeye gidilirse, hem böyle geliflmifl helikopterler hem
de bunlar› kullanma konusunda uzmanlaflm›fl pilotlar bulunmal›.
Bir de medya konusunda biraz s›k›nt›
yafl›yoruz. Biz genellikle k›rsal kesimde arama kurtarma operasyonu gerçeklefltiriyoruz. Buralarda karfl›laflt›¤›m›z medya mensuplar› da genellikle as›l ifli ve e¤itimi gazetecilik olmayan, yerel halktan insanlar. Bu
nedenle belki de, tek ve en önemli amaç yaln›zca ilgi çekici bir haber yapabilmek. Sizin
söylediklerinizle ya da olay›n asl›yla pek ilgilenmiyorlar. Kimi zaman çok yanl›fl haberler yans›yor ve bunlar› düzeltmek çok
zor oluyor. Örne¤in, son yaflad›¤›m›z olay›n
üzerinden 1 aya yak›n bir zaman geçmesine karfl›n, karfl›laflt›¤›m birçok insan, arkadafllar›m›z›n da¤da tipiye yakaland›klar›n›
ya da iplerinin koptu¤unu düflünüyor. Olayla ilgili ilk haberler bu nedenle çok önemli;
insanlar›n akl›nda genellikle o flekliyle kal›yor. Oysa haberleri takip edenler, bizim de
müdahalemizle düzeltilmifl flekliyle okuyabildiler, ama bunu yapan çok fazla kifli yok.
Hatta biz olay yerine ulaflmak için helikopterin kalkmas›n› beklerken televizyonda kaza geçiren arkadafllar›m›z›n kurtar›ld›¤› haberini izledik. Burada tabii ki, bütün suç
medyada de¤il; olaya çok yabanc› olduklar›
için durumu do¤ru de¤erlendirip haberlefltiremiyorlard›r. Ama bunlar çok yan›lt›c›
olabiliyor. Bu nedenle, olay›n içinde yer
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alan ve yetkili kiflilerden ald›klar› bilgiler
do¤rultusunda haber yapmalar›, olay›n ne
kadar kritik oldu¤u da göz önünde tutulursa kesinlikle gerekli.
Sizin Türkiye’de arama kurtarma yap›lanmas› için bir öneriniz var m›?
Bora Mavifl – Da¤c›l›¤›n flu anki popülerli¤iyle uyuflan ve h›zl› reaksiyon gösterebilen bir sistemi ne kadar bir araya getirebilirsek, ORDOS olarak kendi tan›mlad›¤›m›z görevi o kadar yerine getirmifl olaca¤›z. Böyle bir merkezi yap›lanma için bir
protokol imzaland›¤›nda da duyum kim gelirse gelsin, ilgili yeri arad›¤›nda bir sonraki ad›m belli olacak. Helikopter mi gerekiyor, onu ç›kartmak için onlarca telefon görüflmesi yap›p izin istemek gerekmeyecek.
Bütün inisiyatif bu birimde olacak ve bu sayede bizi oyalayan birçok prosedür atlat›lm›fl olacak.
Mustafa Cihan – Bize çok büyük yard›mlar› dokunsa da, askeri yap›lanman›n
elbette kendi kurallar› var. Bir telefonla ifller hallolmuyor ne yaz›k ki. Hiyerarflik yap›s› gere¤i en küçük birimden bafllayarak

yukar› ç›k›yor talepler. Bununla birlikte,
helikopteri kald›racak ya da talep edecek
jandarmayla arama kurtarmay› yapacak birim aras›nda da bir protokol yok.
Eylem Elif Koç – Bu protokol elbette
ordu ve sivil örgütler aras›nda yap›lamaz.
Bu nedenle bizim önerimiz, Da¤c›l›k Federasyonu’nun mutlaka bu protokole taraf olmas›. Federasyon’un içindeyse, bizce yine
birbirini tan›yan, birlikte t›rmanan bir ekibin ya da ekiplerin olmas› gerekiyor. Federasyon’un bu ekiplerin e¤itimlerini ve tatbikatlar›n› belirleyip kendilerini besleyecek
bir hat çizmesi gerekiyor. Bir yandan da
ulafl›m ya da tahliye gibi konularda gerekenin yap›lmas›n› protokole ba¤lamas› gerekiyor. Bizim belki yeterli bir ekibimiz var,
ama say›ca tek müdahalelik bir ekibiz. Hedeflenen fleyler aras›nda, müdahale edebilecek ekiplerin say›s›n›n ço¤alt›lmas› ve sürekliliklerinin sa¤lanmas› da olmal›.
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