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GİRİŞ;  

Konya’daki enkaz çalışmaları sırasında yaşanan ve AKUT’un, çalışmaların 1. gününün bitiminde 
bölgeden ayrılmasıile sonuçlanan olay sonrasında bazı basın kuruluşları ve bazıköşe yazarları tarafından 
yapılan haberler ve yorumlar üzerine AKUT aşağıda okuyacağınız basın duyurusunu hazırlamak zorunda 
kalmıştır. Hangi coğrafi ve fiziksel şartlar ve hangi alan olursa olsun, arama ve kurtarma konularına 
amatör bir ruhla ancak tamamen profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşan ve hiçbir zaman akılcıve 
gerçekçi düşünmek ve davranmaktan geri adım atmayan AKUT, bölgede yaşanan ve hiçbir şart altında 
kabul edemeyeceğimiz bir olay sonucunda bu kararı almıştır. Bazı haberlerde ve yorumlarda bu olay, 
büyük bir bilgi eksikliği ve duygusal yaklaşımlarla değerlendirilmiş ve hiçbir bilimsel tabanı olmayan 
sonuçlar çıkarılmıştır.  

Yaşanan her olaydan ders çıkarılması gerektiğine inanan ve bu amaçla her arama kurtarma görevi 
sonrasında değerlendirme toplantılarıyapan AKUT, Konya sonrası süreç sadece AKUT’un eleştirilmesi ve 
kınanması seviyesinde kalsaydı sessizliğini koruyacak ve bundan sonraki arama ve kurtarma 
çalışmalarında daha dikkatli davranmaya gayret edecekti. Ancak son bir haftadır izleyebildiğimiz kadarıyla, 
bazı basın kuruluşlarına yansıyan tartışmalar ve olayın yorumları, AKUT’u sorgulamanın ötesinde bundan 
sonraki enkaz arama ve kurtarma çalışmalarında, kurtarma personelinin enkaza yaklaşımlarında çok 
büyük, hatta ölümcül hatalara ve çok önemli bilgi yanlışlıklarının ülke çapında kurumsal olarak 
uygulanmasının kabul görülmesine kadar götürecek şekilde bir gelişme göstermiştir. Ne yazık ki bunda da 
en büyük sorumluluk, yukarıda değindiğimiz bazı habercilerin ve yorumcularındır.  

Ülkesini ve insanını kendi varlığının önünde gören AKUT, bu yanlışlıklar zincirinin devam etmesine 
tabiatı gereği asla izin veremez. AKUT’un misyon cümlesinde şu yazar;   

      Dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal 
afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir 
yaklaşım ile, başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun 
koşulları yaratmak, DOĞRU ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMASI YAPARAK, kazazedelere temel 
ilkyardım desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak ve bu tür 
olaylarda can kaybını en aza indirmek derneğimizin temel amacıdır.  

Bu cümlenin anlamı bizce çok açıktır ve tartışmaya açık değildir. Yaptığımız şey sadece arama 
kurtarma yapmak değil, bu kutsal çalışmayı çağın getirdiği en modern tekniklerle ve doğru olarak 
yapmaktır. Bu düşünceyle, tamamen bilimsel bir yaklaşımla hazırlanan raporumuzu değerlendirmenizi 
rica ediyoruz.  
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Konya Olayı Öncesi Türkiye’de durum; 

Türkiye 1999 yılı 17 Ağustos’unda yaşadığıMarmara Depreminden büyük ders almıştır. O gün için 
hazırlıklarıson derece yetersiz olan Türkiye, elindeki imkanları ne deprem öncesinde ne de sonrasında 
verimli kullanamamış ve 17 Ağustos Depreminin bir kitlesel afete dönüşmesini önleyememiştir.  

2001 – 2005 yılları için hazırlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı belgesinde bu durum 1987 
numaralı maddede şu şekilde vurgulanmıştır;  

“Doğal olayların afet haline gelmemesi ve afet zararlarının azaltılması amacıyla, afetlere karşı 
hazırlıklı olunmasını; afet sırasında hızlı ve etkili kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma 
çalışmaları ile afet sonrasında doğru ve sağlıklı yeniden yapılanma çalışmaları yapılmasını, tüm 
bu çalışmalarda kaynakların iyi yönlendirilmesi ve rasyonel biçimde kullanılmasını sağlayacak 
etkili ve sağlıklı işleyen  geniş kapsamlıbir afet yönetim sistemi  oluşturulamamış bunun yerine, 
afet sonrasında yara sarmak yaklaşımı benimsenmiştir. Bu durumun doğal sonucu olarak, 
afetlerde can ve mal kaybının yanı sıra, ekonomik, toplumsal ve psikolojik zararların 
azaltılmasısağlanamamaktadır.”  

17 Ağustos 1999 sabahı bütün Türkiye’de enkazda arama ve kurtarma çalışmalarının nasıl yapılacağını 
bilen insan sayısı 200 kişi kadardı. AKUT, o gün bu konuda çalışma yapan tek sivil toplum örgütüydü. 
Sivil Savunma’nın Türkiye’deki bütün arama kurtarma kadrosu İstanbul, Ankara ve Erzurum’da son 
derece deneyimli ve eğitimli sadece 111 kişiden oluşmaktaydı. Bugün bu sayı plan üzerinde 3500 kişi, fiili 
durum olarak 11 bölgede 2500 – 3000 kişi arasındadır. Aynı günlerde AKUT’un da, 1997 yılında 
Amerikalı bir deprem uzmanıeğitmenliğinde plastik mankenler ve okul sıraları yerleştirerek Eyüp 
Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirdiği deprem simülasyonu ve eğitimi çalışmasına ve 1998 yılı Adana 
Ceyhan Depreminde arama kurtarma çalışmalarına katılan eğitimli - deneyimli üye sayısı 100 kişi 
kadardı.  

Onbinlerce enkazın arasında günlerce betonlar, demirler ve molozlarla boğuşan 100 kadar eğitimli, bir o 
kadar da henüz bu eğitimlerini almamış AKUT üyesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binden fazla 
insana yol gösterip, örgütleyip, onların desteğiyle çalışmalarınısürdürmüş ve bu sayede 200’den fazla 
vatandaşımızı enkaz altından canlı olarak çıkarmıştır.  
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MEVCUT DURUM;  

Türkiye’de 17 Ağustos’tan bu güne dek doğal afetlerde arama ve kurtarma ekipleri sayısında muazzam 
bir artış yaşanmış ve yüzlerce gönüllü arama ve kurtarma ekibi son derece iyi niyetli olarak kurulmuştur.  

      Basından takip ettiğiniz gibi Konya’daki enkazda, çalışkanlıkları ve fedakarlıkları konusunda hiçbir 
tartışmanın olamayacağı resmi, asker ve sivil 350 – 400 arası kurtarmacı, üniformaları, kaskları ve 
ellerindeki çeşitli malzemelerle gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla ve inançla 11 gün çalışmıştır.  

Konya’da yaşanan süreci ve arama kurtarma ekiplerinin olaya katkısını değerlendirdiğimizde; sebebi 
ne olursa olsun, deprem, kaza, terör, vs., gelecekteki benzer olaylar Türkiye’nin neresinde yaşanırsa 
yaşansın, kısa sürede yüzlerce resmi, asker ve gönüllü arama kurtarmacı bir araya gelebilecek 
durumdadır. Ekipler son derece iyi niyetli ve fedakar bir şekilde, durup dinlenmeden çalışmalarını 
sürdürme konusunda büyük bir motivasyona ve Türk insanının geleneksel çalışkanlığına ve kararlılığına 
sahiptirler. Ancak Konya’daki süreçte gözlemlediğimiz kadarıyla, ekipler arasında büyük bir deneyim ve 
bilgi farkı vardır. Bu büyük ve istekli insan gücünün, eğer doğru yönlendirilmez ve yetkin liderler tarafından 
yönetilmezse, arama kurtarma gibi son derece kritik kararların ve risk analizlerinin sürekli olarak yapıldığı 
koşullarda, bütün iyi niyete rağmen verebileceği zarar getireceği faydadan çok daha fazla olabilecektir.   

 

Bu konuda bir kaç örnek vermek gerekirse;   

A. 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin ardından, 21 Aralık 1999 tarihinde Düzce’de enkaz kaldırma 
çalışmaları sırasında sağlam bir bina da yıkıldı. Karaca mahallesindeki ağır hasarlıbir bina, yanlış 
yıkım teknikleri kullanılmasısonucu, yan tarafta bulunan ve hasarlı olmayan binanın üzerine devrildi. 
Sağlam binanın sahibi, bu olayın yıkım ekibinin yanlış yıkım teknikleri kullanmasından kaynaklandığını 
savunarak, "Biz, yıkım ekibine her türlü uyarıyıyaptık. Hatta yıkımı durdurmaları için yalvardık. Ama 
bizi dinlemediler" diye şikayetini dile getirmişti. Yetkililer, yıkım esnasında çalışan kepçe operatörünün 
ise binanın yıkılmasından sonra olay yerinden kaçtığını söylemişlerdi.   

      Bu olayda can kaybı olmaması olayın tehdit derecesini azaltmaz. Eğer bu tür olayların önünü baştan 
almazsak ilerideki müdahalelerde bunun bedelini çok ağır olarak ödemek zorunda kalabiliriz.  

B. 4 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da Şişli Çağlayan Lisesi bahçesinde hafriyat çalışmalarısırasında 
toprak altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışırken kepçe ile cesedinin kafasının kopartıldığı olay 
söylenebilir. Bu olay İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin basın duyurusuna şu şekilde yansımıştır;  

      Güvenli şekilde yapılan çalışma sonunda bu kısımda kazazedeye ulaşılamayınca muhtemel 
olan diğer kısımda destekleme ve ortamın güvenliğini bozduğu tesbit edilen taş ve beton 
blokların kaldırılması için düzenleme yapılacağı sırada hafriyatı yapan iş makinesinden 
faydalanılması gerekmiştir. Tam bu sırada olay yerine gelen bir iş makinesi enkaza müdahaleye 
başlamıştır. İtfaiye yetkililerinin yapmış oldukları tüm uyarılara rağmen makine operatörü 
oradaki sivil bir yetkiliye kilitlendiğinden, 2-3 dakikalık kısa zaman içinde kepçe çukurdaki 
cesedin baş kısmına çarpmış ve zarar vermiştir.  

...  
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İş makinesini yanlış yönlendiren kişi hakkında hazırlanan Olay Yeri Tutanağı ilgili 
mercilere teslim edilmiştir.  

 
C. Bir diğer örnek olarak 25 Aralık 2003 tarihinde Antalya’daki sel felaketinde, Akdamlar Köyü’nde 
kepçeye alarak kurtardığıçocukla birlikte sel suyuna kapılan ve onunla birlikte hayatını kaybeden kepçe 
operatörünün ve o olayda canınızor kurtaran itfaiyecilerin üzücü hikayesi anlatılabilir. Allah hiç bir yetkiliyi 
bu olayda olduğu gibi, o çocuğun ailesine veya o kepçe operatörünün eşine ve çocuklarına, sevdiklerinin 
yanlış bir karardan dolayı öldüğünü söylemek durumunda bırakmasın. Bu dileğimizin iyi niyetli ve saf bir 
istek olduğu ortadadır, ancak bilime ve akıla inanan AKUT, çalışmalarını niyet ve duygu üzerine 
kuramaz. AKUT sadece pozitif bilimle ve akılla çalışır ve kim tarafından ve nasıl öğrenilmiş olursa olsun 
geçmişte yapılmış bütün hatalardan ders alarak yol alır ve bütün çalışmalarında uluslararasıstandartları 
temel alarak çalışır.  

Arama kurtarma konularında dünyada kabul gören çalışma prensibi neyse onu uygulama zorunluluğu 
vardır. Çünkü bu kuralların tamamı acı deneyimler sonucunda öğrenilmiş ve ona göre oluşturulmuştur. 
Arama kurtarma kuralları ile ilgili şu slogan da zaman zaman kullanılır;  
 

“Bu kurallar kanla yazılmıştır, çünkü o uygulamanın kural haline gelebilmesi için birisinin kanı 
akmıştır.” Başka kanlar akmasın diye de bu kurallar getirilmiştir. Ülkeler arasında uygulama farkları 
olmakla birlikte, bu fark öze ilişkin değil sadece detaylarda kendini gösterecek şekildedir. AKUT’un 8 yılda 
yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği 162 arama kurtarma görevinden 18’i deprem, artçıl deprem ve enkaz 
arama kurtarma çalışmasıdır. Bugüne dek girdiğimiz binlerce farklı enkazın altından kurtardığımız 259 kişi 
ve bugüne dek “0” hata ile çalışma başarımız bu kurallara olan bağlılığımızın bir sonucudur. Eğitim sistem 
ve politikalarını, Türkiye gerçeklerini de göz önüne alarak uluslararası disiplin ve kurallar çerçevesinde 
gerçekleştirmekten hiçbir zaman ödün vermeyen kurumumuz, bu titizliğiyledir ki Birleşmiş Milletler'e bağlı 
çalışan Uluslararası Arama ve Kurtarma Grubu - INSARAG'ın (International Search and Advisery 
Group) bünyesine yıllar önce dahil edilmiştir.  

 

DURUM DEĞERLENDİRMESİ;  

2001 – 2005 yılları için hazırlanan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’na tekrar baktığımızda 1998 
numaralı maddede şu vurguyu görürüz;  

Afet sırasında ve öncesinde; afet zararlarının azaltılması amacıyla hızlı, etkili ve kapsamlı bir 
kurtarma ve ilk yardım çalışmasını kapsayan, afet sonrasında afetin neden olduğu ekonomik, 
toplumsal ve psikolojik hasarların giderilmesine yönelik  işlevlerin yerine getirilmesini sağlayan 
ve mevcut hukuki ve kurumsal yapı ile uyumlu, Ulusal Olağanüstü Hal Planı çalışmalarını da 
içeren bir afet yönetim sistemi oluşturulacaktır.  

Buradan açıkça anlaşıldığına göre, Türkiye; “hızlı, etkili ve kapsamlı bir kurtarma ve ilk yardım 
çalışmasını”da içeren “Ulusal Olağanüstü Hal Planı” üzerinde çalışmakta ve bu çalışmalar temel 
alınarak bir “Afet Yönetim Sistemi” oluşturulmaktadır. Bizler AKUT gönüllüleri olarak, kötü niyetle 
olmasa bile yaptıkları açıklamalarla, haberlerle ve yorumlarla sonuçta bu çalışmaları yanlış 
yönlendirebilecek ve enkaz veya diğer konularda arama ve kurtarma çalışmaları yapacak özellikle 
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gönüllü ekiplerin enkaza yaklaşımları konusunda, yaralanmalara ve/veya ölümlere yol açabilecek yanlış 
ve eksik bilgiyle ve uygulama metodlarıyla hareket etmelerine sebebiyet verebilecek her türlü gelişmeyle 
sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.  

AKUT’un Konya’dan ayrılması sonrasında basın kuruluşlarımızın büyük çoğunluğu görevini geçmişe 
oranla çok daha doğru ve akılcıyaparak, bu olayda tarafsız bir şekilde Konya’daki anlaşmazlığın 
sebeplerini anlamaya çalışmış ve bunu doğru şekilde yansıtma konusunda oldukça başarılı davranmıştır. 
Basının duyarlı davranmasının, gelecekteki enkaz arama ve kurtarma çalışmalarında doğru müdahale 
yapılmasını talep eden herkesin istediği sonucu getireceğini ve bundan sonra daha az hatalı müdahaleler 
yapılacağını ülkemiz için bir kazanç olarak değerlendiriyoruz. Yanlışa seyirci kalmak, yanlış karşısında 
susmak, doğruyu yanlışla yer değiştirerek kamuoyuna sunmak veya asıl konuşulması gerekenleri bir 
kenara bırakıp kamuoyunun ilgisini başka taraflara çekmeye çalışmak geleceğimize ve gelecek 
nesillerimize yapılacak en büyük haksızlıktır.  

Toplumun eğitilmesi, gelişmeler karşısında doğru bilgilendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi konusunda 
basın kuruluşlarına büyük görev düştüğünün bilincinde bir ekip olarak, bu tür özel bilgi, uzmanlık ve 
deneyim gerektiren konularda haber ve yorum yapmak niyetinde olan basın mensuplarının, 
yazılarınıyazmadan önce, konu hakkında doğru kaynaklardan bilgiye ulaşmalarını ve yaptıkları yorumlarda 
konunun özünü gözden kaçırmadan toplumu bilgilendirme misyonlarını yerine getirmelerini rica ediyoruz.   

Konya örneğinde olduğu gibi, enkaz altında canlı olma olasılığı varken, enkazda yeni çökmelere, 
hava kanallarının toz ve molozlarla dolmasına, dolayısıyla aşağıda yaşam boşluğu adı verilen 
yerlerde kalmış olan, korku ve çaresizlik içinde kurtarılmayı bekleyen olası kazazedelerin 
yaralanmalarına ve/veya ölmelerine sebep olabilecek paletli, darbeli – kırıcı araçların enkaza daha 
21. saatte sokulmasına vurgu yapmak gerekirken, konuyu AKUT’un enkazdan ayrılması uygun 
mudur, değil midir, AKUT haber vermeden enkazdan ayrılabilir mi, ayrılamaz mı gibi, bizce bu 
durumda tali bile sayılamayacak bir konu üzerine bu kadar yer ayrılmasını anlamakta güçlük 
çekiyoruz. Biz gelecekteki benzer kazalarda ve enkazlarda insan hayatını tehdit edebilecek bir 
uygulamaya dikkat çekmeye çalışırken, bazıköşe yazarlarının kurtarmada disiplin ve etik 
konularını, hem de bu konuda kurumsal olarak yıllardır hiçbir taviz vermemiş ve “0” hata ile 
çalıştığını 165 defa ispat etmiş olan AKUT gibi bir kurumun hareketleri üzerine, kamuoyu 
gündeminde tutmaya çalışmasının gerekçelerini anlayamıyoruz.  
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KONYA’DAN AKUT’UN AYRILMASI SONRASINDA YAPILAN HABERLER 
VE YORUMLAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME;  

1996 yılından bu yana, medyada bize gurur veren ve olumlu yönde motive eden hakkımızda yüzlerce 
haber ve yorum çıktığı gibi, hiç haketmediğimiz halde defalarca bizi üzen ve büyük hayal kırıklığına 
uğratan haberler ve yorumlar da çıkmıştır. Bunları fazla ciddiye almamayı ve kendimize seçtiğimiz 
misyonu en iyi şekilde nasıl yapacağımıza odaklanmayı her zaman daha doğru bulduk. Ancak Konya olayı 
sonrasında bu haber ve yorumlar bizi kritik etmenin ve sorgulamanın ötesinde, insanların arama ve 
kurtarma konularında yanlış bilgilendirilmeleri ve yönlendirilmeleri noktasına geldi ki, ülkemize ve 
insanımıza karşı duyduğumuz sorumluluk gereği bu saatten sonra artık istesek de susamayız.  

Konya’daki enkazla ilgili çıkan haberleri incelediğimizde büyük çoğunluğunun, gazetecilerin doğal olarak 
bilgi sahibi olmalarının beklenemeyeceği bu kadar teknik bir konuda, olabildiğince objektif ve farklı 
kaynakların görüşü alınarak hazırlandığını görüyoruz. Ancak arada bir kaç tane üzerinde durulması 
gereken haber ve yorum da çıktı ki, bu basın açıklamasında onları ayrıca vurgulamanın, gelecekteki 
olasıarama ve kurtarma çalışmalarında benzer hatalara yol açmamaları için çok önemli olduğunu 
değerlendiriyoruz;   

1. Türkiye Dağcılık Federasyonu, TÜDAK birimi sözcüsü enkaz çalışmalarısırasında, AKUT 
bölgeden ayrıldıktan sonra, AKUT’un şov yaptığı, enkaza geç geldiği gibi konularda bütün 
televizyonlara açıklamalarda bulundu ve bu konuyu malzeme yapmak niyetinde olanlar gibi, her 
fırsatını bulduğunda AKUT’a yüklendi. Bu nefretin sebebini anlayamamakla birlikte bir - iki 
düzeltme yapmamız gerekmektedir. AKUT Ankara ekibi olayın haberini saat 21:00’da, olaydan 45 
dakika sonra almıştır. Bu süre zarfı içerisinde AKUT Merkez bu konuda gerekli değerlendirmeleri 
ve görüşmeleri yapmış ve Ankara’nın yönlendirilmesine karar vermiştir. Ankara ekibimiz 1 saat 
içerisinde bütün hazırlıklarını tamamlayıp bölgeye hareket etmiş ve saat 01:00 itibarıyla enkaz 
üzerinde ilk değerlendirmelerine başlamıştır. Her nedense, değişik seferlerde TÜDAK sözcüsü, 
AKUT’un Sivastan gelen ekiplerden sonra Konya’ya vardığınıiddia etmektedir.    

TÜDAK’ın Konya biriminin Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun resmi elektronik posta  
grubuna yolladığı iletide;  

“Bölgenin organizasyon sorumluluğunu TÜDAK Konya Birimi olarak üstlendik.  
İlk Etapta organize ettiğimiz İtfaiye Erleri ve Sivil Savunma gönüllü elemanlarını 
7 ve 5’er kişilik ekiplerle enkaz üzerinde görevlendirdik.” ifadesi geçer.  

 

Buradan anlaşıldığına göre Konya’da bulunduğu için enkaza ilk gelen ekiplerden olan TÜDAK, bölgedeki 
sorumluluğu alıp İtfaiye Erleri ve Sivil Savunma gönüllü  
elemanlarını organize etmişti. Bu iddiayı sadece ilginç bulduğumuzu söylemekle  
yetineceğiz.  
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Bir de bu şov yapma lafı nedense bazı gruplar tarafından her akıllarına geldiğinde kullanılıyor. Bu konuya 
da yeri gelmişken kısa bir vurgu yapmamız gerekiyor. Konya’daki enkaz çalışması, AKUT’un 2004 yılında 
katıldığı 17. arama kurtarma görevidir. 2004 yılı Ocak ayında ve Şubat ayının ilk iki gününde AKUT toplam 
16 arama ve kurtarma görevine katılmıştır. Konya’da Ankara ekibimiz çalışırken, aynısaatlerde 2004 
yılının 16., genelde de 161. arama kurtarma görevimizde olan İstanbul ve Kocaeli ekiplerimiz Akçakoca’da 
kaybolan 7 yaşındaki bir çocuğu arama çalışmalarınısürdürüyordu. Acaba bu çocuğun bulunduğunu, veya 
AKUT’un Bingöl ekibinin son derece ağır kış şartları altında Ocak ayında ardarda gerçekleştirdiği 
operasyonlarda kurtardığı doğum hastalarını ve bebeklerini veya Antalya ekibimizin peşpeşe yaşanan 
sellerde kurtardığı canları hiç duyanınız oldu mu?  

AKUT eğer şov yapmak ihtiyacında olsa, bu çalışmalardan herkesin haberi olurdu, bunları sürekli 
gündemde tutmaya çalışırdı. Oysa AKUT yıllardır kendisine seçtiği misyon çerçevesinde, bir yardım 
çağrısı alır almaz süratle harekete geçer ve görevini en iyi şekilde yerine getirip sessizce geri dönerek bir 
sonraki çağrıdan önce gerekli hazırlıklarını yapmaya çalışır. Bugüne dek 700’ yakın insan kurtaran 
ekibimize en ağır gelen iftira da ne yazık ki bu şov yapma konusudur.  

Konya’da işlerin bu noktaya gelmesinin sebebi, yanlış ve tehlikeli bir uygulamaya  
seyirci kalmayıveya ortak olmayı reddetmemizdir ki, gerekirse bunu tekrar etmekten  
asla çekinmeyeceğiz.  

 
2.  AKA Grubunun, mimar olan Yönetim Kurulu Başkanları Mehmet Hatunoğlu tarafından yazılan ve 5 
Şubat 2004 saat 19:30’da web sayfalarında yayınlanan resmi raporunda şu ifade yer alıyor;  

Bina malzeme kalitesizliği nedeni ile hayat üçgenlerinin oluşmasına imkan vermeyecek şekilde 
çökmüştür. ... Gelelim ağır iş makinaları ile ilgili yaratılan spekülasyona. Tabi ki bu konuyu bilen 
herkesin ilk söyleyeceği şey ağır makine sokulmaması. Orada yerinde olan biri olarak kırıcı 
makinanın çalışmasının hemen ardından makinanın çalışmasıengellendi. Ayrıca bu çalışma 
süngerleşmiş binada başka bir bölümü tetiklemesi mantığıbilgi yoksunluğudur.  Kırılan tablanın 
ise D bölümünde altındaki katla birlikte bahçe üstüne kaymış olması ve altında hiçbir yaşam 
belirtisi olmadığı gibi ölüde çıkmamasıda yapılan bu hatanın üzücü bir sonuca ulaşmaması 
açısından da sevindiricidir.  

Erken yapılan bu tür açıklamaların gerek moral gerek çalışmaların aksamasıaçısında talihsizlik 
olarak görüyor bir arama kurtarma gönüllüsünün vizyon ve misyonuna ters düştüğünü sadece 
televole basınına malzeme olduğunu düşünüyorum.  

AKA başkanı, enkaz çalışmalarının 3. gününde 5 Şubat günü yaptığı açıklamada  
malzeme kalitesizliği nedeni ile binanın hayat üçgenlerinin oluşmasına imkan  
vermeyecek şekilde çökmüş olduğunu iddia ediyor. Oysa bildiğiniz gibi Muhammed  
Kalem 8 Şubat günü, Yasemin Yaprakçı ise 9 Şubat günü kurtarılmıştır.  

Ayrıca orada çalışan ve AKUT’un engel olmaya çalıştığı paletli kırıcı ekskavatörün  
hemen engellendiği yolunda bir açıklama yapıyor. Oysa bizim ekibimizin verdiği  
raporda bildirildiği gibi saat 21:30’da, yani paletli kırıcı ekskavatör çalışmaya  
başladıktan 3 saat sonra, ekibimiz Konya’dan ayrılırken bile sözkonusu aracın halen  
çalışmakta olduğunu görüyoruz.   
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AKA başkanının, bu açıklamanın erken yapıldığı ve televole basınına malzeme  
olduğu konusundaki görüşlerine ise katılmamız ne yazık ki mümkün değil. Aynı 
şekilde paletli kırıcı ekskavatör’ün çalıştığı blokun hemen altındaki katta kimsenin  
çıkmamasını bir şans olarak niteliyor ama daha alt katlarda nasıl bir etkisi olmuş  
olabileceğinden bahsetmiyor.   

AKA grubunun Başkan Yardımcısı Doğan Ertuğruloğlu’da Radikal Gazetesi’ne 5  
Şubat 2004 tarihinde verdiği demeçte, başkanının aksine iş makinelerinin erken  
çalışmaya başladığını söylüyor ve ekliyor; “Enkazda kazazede varsa iş makinelerinin çalışması 
onları negatif etkiler. Özel durumu olan bir binaydı. Nereyi tutsanız elinizde kalıyor. Koordinasyon 
toplantısı da geç yapıldı. Sivil Savunma ekiplerinin hemen koordinasyon masası kurması, iş 
bölümü yapmasıgerekiyordu, bunda geç kalındı.”  

Hürriyet Gazetesi 5 Şubat 2004 tarihli haberinde AKA grubunun 15 kişi ve 1 köpekten oluşan ekibinin 
artık enkazdan canlı çıkarılma umudu kalmadığıgerekçesiyle ayrıldığını söylüyor. Aynı haberde; “Dün 
enkazda iş makinelerinin çalışmaya başlamasına AKUT ve halk büyük tepki gösterdi. AKUT olayı 
protesto etmek amacıyla çalışmayı bıraktı” ifadesi kullanılıyor. Buradaki protesto kelimesi bizim 
durumumuzu ifade etmekte yanlış bir seçim olmakla birlikte, bölgeden ayrılma gerekçemiz enkaz altından 
canlı çıkma olasılığı kalmadığı değil, kurtarma çalışmalarının bizim içinde olmayı istemeyeceğimiz 
metodlarla yapılmasıydı.  

Bir de AKA grubunun “Ağır Araçların Kurtarmadaki Rolü Ne Olmalı” başlıklı eğitim  
materyallerinde enkaz kurtarma çalışmaları hakkında şu bilgiler yer alıyor;  

“Özellikle başta vurgulanması gereken ağır araçları mümkün olduğu kadar az  
kullanmak, zorunlu olmadıkça canlı olduğu düşünülen enkazlara yaklaştırmamak 
gerekliliğidir.  

Kurtarma araçları mümkün olduğu kadar hafif olmalı, ağırlıkları nedeni ile enkazıtetiklememelidir.  

Genellikle burada anlatacaklarımız, sistem kaldırmaktan çok ağır iş araçlarının kol ve 
kepçeleriyle yaralı ve kurtarmacının emniyetini sağlamak olacaktır.  

Şakülden kaçmış yapılara bu tür iş makineleri ile yaklaşırken toprağın pamuklaştığını ve 
binaya dokunmasa bile ağırlığı nedeni ile yıkabileceğini unutmamalıyız.  

Tercihimiz imkanlar müsaade ediyorsa lastik tekerli araç kullanmaktan yana olmalıdır.”  

Açıkçası bu bilgilerinışığında eğitim alan bir ekibin, Konya’daki enkaz  
çalışmalarındaki uygulamada en az bizim kadar şiddetli bir tepki vermesini beklerdik.  
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3. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün resmi web sayfasıwww.ssgm.gov.tr adresinde, 
Konya’daki arama kurtarma çalışmaları hakkında aşağıdaki rapor yazılmıştır;  

Binada hassas cihazlar, köpekler ve seslenme - dinleme yöntemleri ile canlıaraması yapıldı, bunun 
neticesinde 05 şubat 2004 perşembe günü itibariyle yerleri tespit edilen 31 vatandaşımız yerinde 
müdahalelerle sağ olarak kurtarıldı.  

Ancak yapılan tüm aramalara ve bina sakinlerinden alınan bilgilerin  
değerlendirilmesi sonucunda üst katlarda mahsur kalan kimsenin  
bulunmadığının anlaşılması üzerine diğer kurtarma ekiplerinin sorumluları ile  
toplantı düzenlenerek alt katlardaki mahsur kalan kişilere ulaşılması için iş  
makinelerinden yararlanılmak suretiyle üst kat beton bloklarının enkaza yük  
bindirmeden kaldırılması (ağır kurtarma) çalışmalarının başlanmasına karar  
verildi. Bu çalışmalar Dinar, Ceyhan, Marmara, Düzce, Afyon, Bingöl  
depremlerinde görev yapmış deneyimli sivil savunma personelinin nezaretinde  
çok dikkatli ve itinalı bir şekilde sürdürüldü. Yapılan çalışma enkaz kaldırma  
çalışması olmayıp, tamamen binanın alt katlarında diğer yöntemlerle  
ulaşılamayan kişilere bir an önce ulaşılmasını sağlamak amacıyla yapılan ağır  
kurtarma tekniklerini içeren bir çalışmadır.  

Bu rapordan anlaşıldığına göre, Sivil Savunma ekipleri 5 Şubat 2004 gününe kadar  
binada hassas cihazlar, köpekler ve seslenme - dinleme yöntemleri ile canlı araması 
yapmıştır. Sonra bina sakinlerinden alınan bilgilerin ve diğer arama kurtarma  
ekipleriyle yapılan değerlendirmelerin ışığında üst kat beton bloklarının enkaza yük  
bindirmeden kaldırılması (ağır kurtarma) çalışmalarının başlanmasına karar  
verilmiştir. Oysa bizim ekibimizin tepkisine yol açan ve bütün bu tartışmaların  
yaşanmasına sebep olan paletli kırıcı ekskavatör enkaza 3 Şubat günü saat 18:00  
civarında sokulmuştur.  

  
4. Posta Gazetesi 10 Şubat 2004 – AKUT’a sert eleştiri başlıklı yazı. Bu haberde, Sivil Savunma Arama 
ve Kurtarma Birliği Ankara Kısım Amiri Serdar Demirel, amacını aşan sözler söyleyerek; AKUT’un bu 
olaydan sonra hangi yüzle bu kentin sınırları içerisine girebileceğini, yaptığının çok büyük bir 
terbiyesizlik olduğunu söylüyor ve “bundan sonra hangi şehre bu tür bir olay için adım 
atabilecekler, bu tür insanlar artık bizim muhatabımız değil” gibi son derece sert bir yorum yapıyor.  

Bu haberin bir tarafı olarak, Serdar Demirel’in yetkili pozisyonu ve arama kurtarma  
çalışmalarındaki bütün deneyimi ile itiraz ettiğimiz konu hakkında daha bilimsel ve  
somut bir yorum yapmasını beklerdik. İşi hakarete dökmeden itirazımızın sebebi olan  
paletli kırıcıekskavatörün daha ilk günden çalıştırılması hakkında bir yorum  
yapmasınıve Posta’daki gazetecinin de konuyu bu şekilde yönlendirmesini arzu  
ederdik. Aksi taktirde gazeteler, herhangi bir konudaki fikir ayrılıklarının objektif olarak  
değerlendirildiği ve her iki tarafın da görüşlerinin sorulduğu bir platform olmaktan  
çıkıp, tarafların birbirleriyle itişmesi ve karşılıklı hakaretleşmesinden haber çıkaran  
etkisiz ve ciddiye alınmayacak kağıtlara dönüşecektir.  
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5. Milliyet Gazetesi 11 Şubat 2004 - Serin Duruş köşesi / Alper Mestçi –  Hüseyin Özcan – AKUT’u nasıl 
bilirsiniz? başlıklı yazı. Bu yorumda yazarlar; kurtarma çalışmaları yapmanın AKUT’un tekelinde mi 
olduğu, bir yanlışı düzeltmenin yolunun olay yerini terketmek gibi ikinci bir yanlışla mı yapılacağı, 
AKUT’un tepkisini canlı olma olasılığı olan enkazıterkederek mi gösterdiği, AKUT’un bilgilerinin ne 
kadar kesin olduğu konularına vurgu yapılmış ve “kalmamız bir şey değiştirecek olsa ayrılmazdık” 
sözümüzü de “umutsuzluk” içeren bir açıklama olarak değerlendirmişler. Bunların hiçbiri açıkçası 
bizim ciddiye alarak tepki vermemizi gerektirecek savlar ve iddialar değil. Ancak bu yorumda bir 4. madde 
var ki, bu madde bütün diğerlerinin ötesinde en tehlikelisi ve ölümcül hatalara bile yol açabilecek bir sav 
olarak karşımıza çıkıyor; “O makinelerin her vuruşuyla insanlar tozdan ölür” bilgisi doğruysa; 
çökmenin üzerinden 5.5 gün geçtikten sonra, Muhammed Kalem ve 6.5 gün sonra Yasemin 
Yaprakçı – Allah’a şükür nasıl sağ çıkmıştır. Burada söylenmek istenen; bakın AKUT’un bütün 
itirazlarına rağmen paletli kırıcı ekskavatör enkaza girdi ama 5.5 gün ve 6.5 gün sonra iki kişi kurtarıldı. 
Yani bir sonraki enkaz çalışmasında siz AKUT’çuların dediklerini boşverin, ağır iş makinalarını, paletli 
kırıcı ekskavatör, hatta enkazda hızlı ilerlemenizi sağlayacak ne varsa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 
Konya’da denendi ve başarılı oldu gibi, okuyucuyu hiçbir şekilde akıl ve mantıkla açıklanamayacak bir 
sonuca doğru yönlendirebilecektir.  
 
 
6. Sabah Gazetesi 13 Şubat 2004 - Hıncal Uluç – AKUT’u sorgulamak gerekmez mi?  
başlıklı yazı.  
 
Bu yorumda yazar özetle; “işin içinde can kurtarmak varsa ilke diye bir şey olur mu” gibi bir saptama 
yaparak, “önce o canları kurtarmak için sonuna kadar  çalışmamız gerektiğini ve çalışma bittikten 
sonra, gelin bakalım konuşalım”  dememizin daha doğru olduğunu söylüyor. “AKUT’un deneyimlerine 
itibar edilmiyor diye, enkaz altında kalan insanları terk edip gitme” hakkımızın  
olamayacağını vurguluyor. Bunların üstüne, “AKUT canı isterse kurtarır istemezse kurtarmaz ekibe mi 
dönüşüyor” gibi ilginç bir açılım yapıyor. Bir de her nedense “Jandarma’nın aldığı alkışların AKUT’a 
iyice gölge düşürdüğü” gibi bir yorum ekliyor. Enkaz kurtarma çalışmalarından ne kadar anladığını 
merak ettiğimiz Hıncal Uluç da, ne yazık ki Milliyet gazetesindeki meslektaşları gibi son derece tehlikeli ve 
ölümcül sonuçlara yol açabilecek saptamasını da ekliyor; “iş makineleri kurtarmaya katılmasa, 11 katlı 
binada bodruma bu kadar sürede inmek mümkün olur muydu? Muhammed ile Yasemin 10. günde 
hayatta kalırlar mıydı” diye soruyor.  Yine aynı tehlikeli düşünce burada da karşımıza çıkıyor. Yani siz 
AKUT’un dediğine bakmayın, iş makinaları olmasa bu kadar kat bu kadar hızlı indirilemezdi, bundan 
sonraki enkaz çalışmalarında paletli kırıcı ekskavatör veya hızlı bir şekilde enkazın kaldırılmasını 
sağlayacak ne varsa kullanabilirsiniz. Bakın Konya’da bu sayede iki kişi kurtarıldı.  
 
 
7. Milliyet Gazetesi 14 Şubat 2004 – yazarı belli değil – AKUT hatalı mıydı? başlıklıyazı. Bu haberde 
yazar veya yazarlar ağırlıklı olarak AKUT’un enkazdan ayrılmaya hakkıolup olmadığı sorusunu 
yönlendirdikleri diğer arama ve kurtarma personelinden görüş almışlar. Bu haberde AKUT Genel 
Sekreteri; “çalışma prensiplerimizden ödün vermiyoruz, duygusal değil bilimsel davranıyoruz” 
diyor. “Ortada bir hata görüyorsunuz, ya bu hatanın bir parçası olacaksınız ya da bu yanlış bir 
uygulamadır deyip çekileceksiniz, eğer yanlış olanı bile bile devam ettirirsek halk AKUT’a güvenir 
mi” diye de soruyor.    

Sivil Savunma Genel Müdürü, GEA ve AKA ekipleri temsilcileri de kendilerine sorulan soru 
gereği, enkaz çalışmalarına katılan ekiplerin Sivil Savunma’nın koordinatörlüğünde çalıştığını ve 
bölgeden ayrılma zamanı geldiğinde de yine bu konudaki yetkili Sivil Savunma’dan izin, onay 
alınması gerektiğini söylüyorlar.   
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Bu haber, kendisine seçtiği alanda kabul edilebilir bir çalışma olmakla birlikte, Milliyet gazetesinin 
Konya’da yaşanan olayın ciddiyetinin hiç farkında olmadığını gösteriyor. Her nedense 350 - 400 kişilik bir 
kurtarma ordusunun çalıştığı Konya’da 5 kişilik küçük bir ekibin bölgeden ayrılmasıüzerine gazetede bu 
kadar yer ayrıldığı halde, AKUT’un ifade etmeye çalıştığı hayati sonuçları olabilecek konuyu 
algılayamadığınıgösteriyor.   
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AKUT BÖLGEDEN NEDEN AYRILDI?;  

Bütün üyelerimiz arama kurtarmanın diğer alanlarında olduğu gibi, enkaz arama kurtarma 
çalışmalarında da nasıl bir yaklaşım uygulamaları gerektiğini uzun ve zorlu, teorik ve pratik eğitimler 
sonucunda öğrenir ve sınavla sertifikasını alır. Uygulamada da, bu eğitimlerde kendisine öğretilen 
kuralların dışına çıkma serbestliğine sahip değildir.  

Yönetim Kurulu ve Acil Durum Yönetimi birimi sorumluları tarafından her operasyon öncesinde arama ve 
kurtarma görevine katılacak gönüllülerimize şu uyarıda bulunulur. “Son derece stresli ve gergin bir 
ortamda çalışmak zorunda kalabilirsiniz. İletişim kuracağınız insanlar yakınlarını kaybetmiş, yakınlarının 
durumunu korku ve endişeyle bekleyen, aşırıbaskı altında ve büyük acı içerisinde olabilirler. Birlikte 
çalışacağınız insanlar sürecin stresi ve gerilimi nedeniyle akılcı ve normal davranmaktan uzaklaşabilirler 
ve buna bağlı olarak, sizlere karşı hiç haketmediğinizi düşüneceğiniz şekilde davranabilirler. Bu durumda 
kriz yönetimi ve kriz ortamlarında nasıl davranılacağı konularında psikolojik eğitimleri ve hazırlıkları tam 
olan AKUT’lular olarak hiçbir şart altında sözlü veya fiziksel çatışma yaşatacak durumlara 
girmeyeceksiniz.” Hatta bizim çok önemsediğimiz bu uyarı, “annenize küfür etseler alttan alacaksınız” 
söylemiyle kuvvetlendirilerek yapılır.  

AKUT’un Disiplin ve Etik Yönetmeliği’nde suç kabul edilen ve sakınılması gereken 
davranışlar belirtilmiştir. Sözkonusu yönetmeliğin 1. maddesi bu konuya değinir;  

AKUT’u temsil ederken, ya da AKUT’un kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri taşırken, 
kullanırken AKUT’a zarar verecek, prestijini sarsacak hareketlerde bulunmak.  

AKUT bir kurumdur ve kurallar dizgesi ile işler. Üyelerimiz, bizim için kutsal olan bu görevi yerine 
getirmek için AKUT üniformasını giydikleri andan itibaren artık kişisel düşünmek ve davranmak 
özgürlüklerini bir kenara bırakırlar ve kurumun bir parçası olarak kurum kurallarıyla hareket ederler. 
Her AKUT üyesi ilk önce bu kuralları öğrenir ve her ne olursa olsun kayıtsız şartsız uyacak şekilde 
davranır.  

Eğitimleri ve yönlendirilmeleri gereği, arama ve kurtarma çalışmaları sırasında kazazede yakınları 
ve/veya diğer arama kurtarma personeli ile çatışmaktan her durumda kaçınan AKUT’lular, bugüne dek 
olduğu gibi Konya’da da bu kritik maddeye azami hassasiyet göstermişlerdir. Konya’da yaşanan fikir ve 
uygulama ayrılığında, yine aynışekilde aldıklarıeğitim gereği, AKUT ekip üyeleri daha 21. saatte kırıcı 
uçlu ekskavatör’ün (paletli, darbeci-kırıcı) enkaza sokulması karşısında, o koşullar altında bu uygulamaya 
olabildiğince direnmiş ve bu çalışmayısürdüren Sivil Savunma görevlisinin fikrini değiştirtmeye 
çalışmıştır. Ancak sözkonusu uygulama, Sivil Savunma görevlisi tarafından yetkisinden güç alarak; “ben 
ne yaptığımı biliyorum” söylemiyle durdurulmamış ve aynışekilde sürdürülmüştür.  
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Bu noktadan sonra, bölgedeki  AKUT üyelerinin önünde iki seçenek kalmıştır. Birincisi oradaki 
yetkili pozisyonundaki kişiyle itişerek, hatta yumruklaşarak bu uygulamayı zorla durdurmak, 
ikincisi de bu son derece yanlış ve tehlikeli uygulamanın dışında kalmak için oradan uzaklaşmak. 
Arkadaşlarımız enkazın üzerinden indikten sonra iki saat kadar bu çalışmanın durdurulmasıiçin 
çevrede bir yetkili aramış ancak oradaki yoğun çalışma ortamı içerisinde bunu başaramamıştır. Bu 
uygulamanın sonuçlarının nerelere varabileceğini çok iyi bilen üyelerimiz, seyirci oldukları ve 
hiçbir şekilde kabul edilemez bu uygulamanın üzerlerinde yarattığı manevi baskı sebebiyle de 
orada daha fazla durup seyirci kalmaya dayanamamış ve bölgeden ayrılmaya karar vermiştir.  
Sözkonusu olay, Ankara ekibimizin raporunda şu şekilde dile getirilmiştir;  

... Saat: 18:00   
 

Döşeme plakalarını parçalama işlemini tam bitirdik ki, beraber çalıştığımız bölgedeki bütün 
kurtarma ekiplerinin şaşkın bakışları arasında, paletli kırıcı ekskavatör bizim sorumluluğumuz 
altındaki bölgede bütün gücüyle çalışmaya başladı. Aşağıya inip kırıcının operatörü ile 
konuştuk. Operatör bize talimat aldığını söyledi. Kendisine bir yanlış anlama olmaması için 6 
saattir bu bölgede bir plan dahilinde çalışma yapıyor olduğumuz ve enkazın arka cephesinde 
çalışan vincin buraya gelmesini beklediğimiz bilgisini ilettik. Bunun üzerine kırıcının operatörü, 
tekrar bu yönde talimat aldığını ifade edip çalışmasınısürdürmek için kırıcının kapısını kapattı 
ve işine devam etti. Bu esnada kırıcıya yol gösteren Sivil Savunma görevlisine de itirazımızı 
ilettik. 6 saattir bu titiz çalışmayı enkazdaki arama kurtarma koordinatörü Zekai Sarıaslan’ın 
denetiminde yaptığımızı, ilk bölümünün sona erdiğini ve arka tarafa giden vinci beklediğimizi, 
kırıcıdan oluşan aşırı titreşim nedeniyle, varsa eğer aşağıdaki kazazedelerin etkilenebileceğini, 
enkazın altlarındaki ufalanmış beton parçalarının ve döküntülerin toz hareketleriyle yer 
değiştirerek olası kazazedelerin nefes almalarını güçleştirebileceğini anlattık. Buna rağmen 
görevli net bir ifadeyle “ne yaptığınıbildiğini” söyledi ve çalışmasını sürdürdü.  

 
Saat: 18:30   

Paletli kırıcı ekskavatörün yaptığı aşırı titreşimden yanımızdaki binanın altındaki dükkanın 
güvenlik alarmı çalmaya başladı. Ekip arkadaşlarımızla yaptığımız durum değerlendirmesinde, 
bu çalışmayı durdurma imkanımız olmadığına, bu şartlar altında burada olmanın AKUT eğitim 
ve kurtarma standartlarına uymadığına ve bu uygulamada yer almamızın doğru olmadığına 
karar verdik ve enkazdan indik.  

Saat: 18:45   

Bizimle beraber çalışan ekiplerle görüştük ve bu şartlarda AKUT’un burada olamayacağını 
ifade ettik.  

Saat: 19:00  
 

Tekrar enkazın başına geldik. Planı tarafımızdan yapılan ve Sivil Savunma yetkilisince 
onaylanan çalışma alanımız, yine bir başka Sivil Savunma yetkilisi idaresindeki paletli 
kırıcıekskavatör tarafından büyük bir güçle parçalanmaya devam ediliyordu. Bu esnada vinç 
gelmişti fakat devreye sokulmamıştı.  
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Saat: 21:30  

Ekibimiz Konya’dan Ankara’ya doğru yola çıktı, bu anda bile sözkonusu paletli kırıcıekskavatör 
çalışmaya devam ediyordu ve enkazın üzerinde önemli bir fiziksel değişim yaratmış 
durumdaydı.  

AKUT Ankara ekibinin bu raporundaki konulara benzer şikayetleri, arama kurtarma 
çalışmalarına katılan bir başka ekibin raporunda da görüyoruz. Bunu EK 4.’ten takip 
edebilirsiniz.  
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SONUÇ;  

Öncelikle bu tür kısır tartışmalarla geçen sürecin en az sizler kadar bizi de rahatsız ettiğini, ancak bile 
bile, göz göre göre, yanlış ve tehlikeli bir uygulamaya sessiz kalamayacağımızıbelirtmek isteriz. Yurt ve 
insan sevgimiz ve bunca yıldır milletimizin bize duyduğu güven ve sevgi, bize böyle davranmayı 
emreder. Bu konuda AKUT’un tek itirazının, belki sadece talihsiz bir tesadüf eseri, bizim çalıştığımız 
yerde başlayan ve olay büyüdükten sonra durdurulan bir uygulama olduğunu vurgulamak ve bu olay 
hariç enkazın heryerinde, büyük bir fedakarlıkla çalışan ve Türk milletinin özverisini ve çalışkanlığını en 
iyi şekilde temsil eden, Türkiye’nin dört bir yanından gelmiş yüzlerce arama kurtarmacının karşılıksız 
çabasından vatandaş olarak gururlandığımızı tekrar belirtmek isteriz.  

Türkiye 1999 Marmara depreminden bu yana doğal afetlerde arama ve kurtarma konularında önemli 
ölçüde yol katetmiştir. 17 Ağustos 1999 sabahı Türkiye’de doğal afetlerde arama ve kurtarma 
çalışmasıyapan tek sivil toplum örgütü AKUT iken bu sayı bugün yüzlerle ifade edilmektedir. 1999’dan bu 
yana büyük bir iyi niyetle yüzlerce arama kurtarma derneği, grubu ve ekibi oluşturulmuştur. Bu ekipler 
geleneksel Türk çalışkanlığı ve fedakarlığı ile ihtiyaç duyulduğunda koşarak yardıma gitmekte ve 
ellerindeki ekipmanlar ve sahip oldukları bilgi ve deneyim ölçeğinde yardımcı olmaya çalışmaktadır.  

Ancak arama ve kurtarma gibi ucunda insan hayatı olan bir disiplinde, ekipler arasında bilgi ve deneyim 
açısından önemli farklar mevcuttur. Bu farklar bugüne dek çok büyük bir probleme yol açmamıştır, 
ancak süreç bu şekilde devam ettiği sürece her an çok üzücü sonuçlara yol açabilecek bir yolda 
ilerlemektedir. İnsanlarımızın iyiniyeti ve çalışkanlığı eğer doğru yönlendirilmezse, gelecekteki kaza ve 
afetlerde can kayıplarına kadar varabilecek yanlış uygulamalar yapılabilecek ve kararlar alınabilecektir.   

AKUT’un bu konudaki bütün mücadelesi de bu tehlikeli yönde kalıcı bir düşünce modeli yaratılmasına 
izin vermemektir. 1995 yılından bu yana arama ve kurtarma konularıyla ilgilenen ve 1997 yılından bu 
yana da binlerce enkaza girip çıkan AKUT, Türkiye’de hiçbir sivil toplum örgütünde bulunmayan bu 
büyük deneyimini her fırsatta ve ortamda paylaşmak arzusundadır.  
 
Bu amaçla bugüne dek her dönemde ortalama 18 kişi olmak üzere 31 dönemde toplam 680 kişiye 7 gün 
süren, ABD Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) kaynaklı, Toplum Afet Müdahale Takımı Eğitimi, 
yaklaşık olarak 20.000 kişiye Deprem Semineri, 250 kişiye SOLO Wilderness Medicine School onaylı 
doğal şartlarda doğaçlama teknikleri içeren Doğada İlk Yardım Eğitimleri, 80 Kişiye A.B.D. NASAR 
onaylı, Arama Kurtarma Teknisyenliği eğitimi olan SARTECH eğitimleri, yaklaşık olarak da 4000 kişiye 
Kitle İmha Silahları Bilgilendirme Semineri eğitim paketleri verilmiştir. Yukarıda saydığımız tüm bu 
rakamlar ile, 8 yıl içinde toplamda 25.000'i geçen katılımcı sayısına bilgi ve becerilerimiz aktarılmıştır.  
 
Arama kurtarma bir disiplindir, bir hobi değildir. Doğası gereği, hem arama kurtarmacı, hem de 
kazazede için yüksek risk faktörü taşır. Yapılacak herhangi bir yanlışlık birisinin yaralanmasına veya 
ölmesine sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu sıkı disiplinde arama kurtarma ekiplerinin; “bizim sistemimiz 
şöyle”, “biz  böyle çalışırız”, “biz şu aletleri kullanırız”, “biz bu aletleri kullanmayız”, “bizim olaya 
yaklaşımımız bu şekildedir” deme aralığı son derece dardır. Arama kurtarmacılar, bugüne dek yaşanan 
bütün arama kurtarma olaylarından alınan derslerden çıkarılan kurallar ve geliştirilen teknikler 
çerçevesinde çalışmalarını sürdürürler. Kuralların çoğu yaşanan acı deneyimlerin sonucunda 
oluşturulmuştur.  
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Dünyanın hiçbir yerinde bu acıların tekrarına meydan vermemek için, her deneyim, “olay analizleri” 
şeklinde detaylı olarak raporlanır. Bu raporlar daha sonra paylaşılır ve sonuçları yönetmeliklere ve 
kaynaklara girer.  
 

Sonuçta da dünyanın bir yerinde yaşanan acı bir deneyim, kısa bir süre sonra insanlığın kollektif bilincine 
katılır ve bu konuda çalışma yapan herkes bu deneyimi de, kendisi birebir yaşamamakla birlikte bilgi 
hazinesine ve çalışma prensiplerine ilave eder. Türkiye’deki arama kurtarma ekiplerinin paletli kırıcı 
ekskavatörün daha ilk günden  enkazlarda kullanılamayacağını öğrenebilmesi için, birilerinin 
yaralanmasınıveya ölmesini beklemek bizim asla kabul edemeyeceğimiz bir yaklaşım biçimidir. Enkaz 
kurtarma konularında kişisel deneyimi zaten çok büyük olan AKUT, yurt dışı kaynakları da yakından takip 
etmesi sebebiyle, arama ve kurtarma konularında çağdaş vizyon ne ise onu eşzamanlı olarak izlemekte 
ve bu bilgileri birinci elden Türkiye’ye aktarmaktadır.  

AKUT bütün bu tartışmalara yol açan paletli kırıcı ekskavatörle 1998 yılı Adana Ceyhan Depreminde ve 
2003 yılı Bingöl Depreminde de karşılaşmıştır. Her iki depremde de çalıştığımız bölgede bizim bilgi 
birikimimize ve deneyimimize saygı duyan insanlar sayesinde, sözkonusu aracın enkaza sokulmasını 
engellemiş ve çalışmalarımızı diğer araçlarla sürdürmüştük. Sonuçta da Sivil Savunma ekipleriyle birlikte 
çalıştığımız Adana Ceyhan Depreminde 2, Bingöl’de ise 19 vatandaşımızı enkaz altından kurtarmıştık. 
Ancak sizlerin de takip ettiği gibi Konya’daki olayda, ekibimiz bu kez bütün çabasına rağmen bu aletin 
kullanılmasını engelleyememiştir. Sonuçta da bu ortamda yer almamayı tercih etmiş ve birinci günün 
sonunda bölgeden ayrılmıştır.  

Sonrasındaki süreçte az da olsa basınımızda bu konuda son derece yanlış hatta tehlikeli sonuçlar 
doğurabilecek yorumlar yapılmış ve kamuoyuna yansıtılmıştır. AKUT hiçbir zaman ve hiçbir şart altında 
sorgulanmaktan, sorulara cevap vermekten, merak edilenleri açık olarak ifade etmekten çekinmemektedir. 
Ancak olayın bir kör döğüşüne ve akıl ve bilimden  uzaklaşıp karşılıklı atışmaya dönüşmesini hiçbir zaman 
tercih etmeyeceği için kendisini sorgulayacak olanların da konu hakkında bilgisiz, eğitimsiz ve deneyimsiz 
olmalarını kabul edemez. Konunun özünü anlamak amacıyla akıl ve bilimi temel alacak şekilde üzerinde 
tartışmak isteyen olursa yukarıda belirttiğimiz şartlar altında kapılarımız sonuna kadar herkese açıktır.  
 

Son olarak Konya’da olduğu gibi, eğer göz göre göre yapılan yanlış bir uygulamayı karşılıklıgörüşmelerle 
düzeltemezsek, işi münakaşaya ve kavgaya dönüştürmeyeceğimizi ancak hiçbir zaman da yanlış bir 
fotoğrafın içinde yer almayacağımızı tekrar vurguluyoruz. Gerekirse bu tür bilgi, eğitim, deneyim ve 
yaklaşım farkları olan yüzlerce arama kurtarma personelinin katıldığı, ancak doğru ve etkin liderlik ve karar 
mekanizmalarıyla doğru yönetilemeyecek arama kurtarma görevlerinden uzak duracağımızı bir kez daha 
belirtmek istiyoruz.  
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Daha Harp Okulu sıralarında öğrenciyken; “Engellerden hiçbiri bilimden yararlanmayıönleyemez” 
diyen Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, yıllar sonra bunu “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” 
sözleriyle hayata geçirmiş ve “Türkiye Cumhuriyetinin her türlü faaliyetine akıl ve bilimin egemen 
olmasını” temel ilke olarak benimsemiştir. Onun yolunda ilerlemekten bir an bile tereddüt etmeyen AKUT 
ailesi, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Ata’sının gösterdiği bilim ve akıl yolundan hiçbir zaman 
ayrılmayacaktır.  

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.  

AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ 
 
Web: http://www.akut.org.tr 
Email: akut@akut.org.tr 
Adres: Büyükdere Cad. No:120 Esentepe/İSTANBUL 
Tel: 0-212-217-0410  
Fax: 0-212-217-04-22 
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EK 1. KONYA ENKAZ ÇALIŞMALARI HAKKINDA FOTOĞRAFLI RAPOR;  

 
Saat: 11:00  
 
Ekibimiz enkazın sağ yanından tünel açma çalışması yapmak için döşeme plakaları 
üzerinde çalışmalarını başlatıyor.  Diğer bir arama kurtarma ekibi de çalışmalarımıza 
katılıyor. Planımız; döşeme plakasını parçalara bölüp vinç yardımıyla enkaza zarar 
vermeden üstten dikkatli bir şekilde almak. 
 

 
 
 
Saat: 12:30  
 
Ekibimiz döşeme plakasını ikişer m2’lik parçalara bölmek için çalışmalarını sürdürüyor, 
plaka altına zarar vermemek için  27 kg.’lık kompresörlü kırıcımızı kullanmıyoruz. 
Çalışmamızı bizimle beraber çalışan diğer ekiplerle beraber hafif kırıcılarla sürdürüyoruz. 
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Saat: 13:00 
   
Döşeme plakalarının içindeki donatı demirlerini ortaya çıkarıp kesmek için büyük bir 
titizlikle çalışıyoruz. 
  
Saat: 14:30 
 
Ekibimize bir başka arama kurtarma ekibi katılıyor. Bizimle son derece uyumlu çalışma 
yapan ekibe dikkatli çalışmamız gerektiğini anlatıyoruz.  
 
Saat: 15:00  
 
Hemen yanıbaşımızda paletli ters kepçe çalışmaya başlıyor. Diğer ekip personelinin çalışan 
paletli iş makinasına kaygılı bakışları yanında biz de tedirgin oluyoruz. Ekibimiz durum 
değerlendirmesi yapıyor, daha hızlı ve seri çalışmamız gerektiği kararını alıyoruz. 
 
Saat: 15:30  
 
Planlı ve titiz çalışmamızı gören başka bir ekip daha bize katılıyor. Katılan ekibe planımızı 
anlatıyoruz. Olası LPG gaz kaçağı karşısında doğacak tehlikelere karşı elektrikli spiral 
kesicimizi kullanmayı bırakıyoruz. 
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Saat: 15:45  
 
Sivil Savunma yetkilisine enkaz üst tarafında çalışan ekiplerin çıkardıkları eşyaları ve 
molozları yine hemen bizim yanımıza attıklarını enkazın yandan giriş yollarının 
kapandığını söyledik ve acil tedbir alınmasını istedik. 
 
Saat: 16:30  
 
Çalışmamız artık son aşamasına geliyor. Döşeme plakaları içindeki donatı demirlerini 
Lukas hidrolik kesici ile kesiyoruz. Hava kararmadan çalışmamızın bu etabını bitirmek 
istiyoruz. Vinç yardımı ile alacağımız bu plakanın altında çöken bina enkazının sağ yan 
tarafının yarısı ortaya çıkacak ve sadece ekibimiz için değil birçok ekip için de yandan 
tünel ve galeride çalışma ortamı sağlanacağını değerlendiriyoruz. 
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Saat: 17:00  
 
Yanımıza atılan molozların temizlenmesi için Konya İtfayesinden personel istedik. 
Kaldırılan molozların altındaki döşeme plakalarını de süratle parçalara ayırdık. Dinleme 
ve köpekli arama yapılacağı  için bütün ekipler enkazdan indirildi. 
 

 
 
Saat: 18:00  
 
Ekibimiz vincin çalışmasını beklerken paletli kırıcı ekskavatör çalışmaya başladı. Herkes 
şaşırdı... Ekibimiz durum değerlendirmesi yaptı ve enkazdan inme kararı aldık. 
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Saat: 18:30   
 
Ekibimizin çalışmasına katılan ve yanımızda çalışmalarımıza tanık olan diğer arama 
kurtarma ekiplerinin şaşkın bakışları altında paletli kırıcı ekskavatör çalışıyor. Kırıcıyı 
yönlendiren Sivil Savunma yetkilisi ve operatör ile konuşuyoruz. Hiçbir netice alamıyoruz. 
Kırıcı, ekibimizin 6 saattir çok titiz bir çalışma ile ayırdığı ve vincin alması için küçük 
parçalara böldüğü döşeme plakalarını kırmaya devam ediyor. 
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Saat: 19:00  
 
Ekibimiz bu fotografta olmak istemiyor. Bizimle beraber çalışan ekipler de aşağıya iniyor 
ve çevremizdekilere uygulanan bu yöntemin verebileceği zararı teknik ayrıntıları ile 
anlatıyoruz. Bu esnada kırıcının yarattığı vibrasyondan yandaki binanın giriş katlarındaki 
dükkanların güvenlik alarm zilleri çalıyordu. 
 
 

 
 
 
Saat : 20:30   
 
Çalıştığımız enkaz üzerinde hiçbir arama – kurtarma personeli yok...sadece paletli kırıcı 
ekskavatör var.... 
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EK 2. TEKNİK ARAMA KURTARMA KONULARI HAKKINDA BİLGİ;  

 

A. Dar Alan Kurtarma Operasyonları ve Enkaz Müdahaleleri;  

Dar Alan Kurtarma Operasyonları ve Enkaz Müdahaleleri, oluşma biçimleri bakımından sıklık 
göstermemekle beraber; oluştuğu zamanda da özellikle kurtarmacılar ve müdahale bütünlüğü açısından 
büyük sorunlar oluşturmaktadır.  

Birçok karmaşık operasyon taktiği gerektiren bu tür durumlarda özgün taktikler kullanmak esastır. 
Kullanılacak bu taktikler uluslararası standart otoriteleri tarafından oluşturulmuş prosedür, ekipman 
envanteri ve talimatlar çerçevesinde ele alınmalıdır.  

Amerikan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Ajansı’nın (O.H.S.A.), Genel Operasyon Güvenliği ve Sağlığı 58: 
35076-35306 nolu Standartının, Ağır Arama ve Kurtarma Operasyonlarında İş Makinalarının 
kullanımına ilişkin maddesine göre :1  

“Enkaz yaklaşım ve dar alan kurtarmasına ilişkin operasyonlarda müdahale tipinin tercihinde  öne çıkan 
unsur; risk-fayda analizi çerçevesinde değerlendirilmesi gereken ağır iş makinalarının hangi şartlarda ve 
nasıl kullanılması gerektiğinin saptanmasıdır. Eğer kurtarmacılar, müdahale taktiği gereğince, ağır iş 
makinalarını-hız kazanmak-adına kullanmayı tercih ederlerse; sözkonusu çalışmanın ortaya 
çıkarabileceği; titreşim veya ek yük bindirmesi gibi olumsuz  tesirlerin de göz önünde tutulması halen 
sıkışmış durumda bulunan kazazedeler açısından hayati önem arz etmektedir. 1 
 
Titreşim veya ek yük bindirmesi gibi olumsuz tesirler, enkaz veya yıkıntının formasyonunu 
değiştirebileceği gibi, o anda denge halinde bulunan duvar, tavan, taban gibi elemenların 
kararlılığınıetkiliyebilecektir. Ayrıca ağır iş makinasını kullanacak operatörün konu hakkındaki eğitim 
düzeyi ve tecrübesi oluşabilecek  olumsuz tesirin boyutunu etkileyebilir.”  
 
Yukarıda bahsedilen prosedür çerçevesinde eğitim müfredatını oluşturan A.B.D. Virigina Eyaletinde 
bulunan Ark Teknik Kurtarma Okulunun (ARK Technical Rescue Services Inc.) Enkaz 
müdahalesine ilişkin tavsiye ve eğitimleri aşağıdaki gibidir:  
 
“Betonarme enkazlarda, genellikle; elde taşınabilcek delici ve kırıcı ekipmanlar kullanılmaktadır. 
Kullanılacak ekipmanın büyüklüğü, kurtarmacının fiziksel yapısı ve gücüyle doğru orantılı 
olmalıdır. Kazazedelerin yaşama alanlarına saygı duymak ve sorumluluk adına, enkazlarda 
ekskavasyon ancak enkazda olduğu varsayılan kazazedelerden hicbir yaşamsal isaret alınamadıgı 
takdirde yapılmalıdır.  
 
Organize olmayan ve doğru planlanmamış, palet esaslı ekskavatör kullanımı hem 
kurtarmacılar icin hem de kazazedeler icin  hayati sonuçlar  doğurabilir.”2  

 

                                                 
1 Occupational Health and Safety Administration, 1993 - 06/30/1993 - Incorporation of General Operation Safety and 
Health Standards Applicable to Digging and Extracting Work. - 58:35076-35306 
2 ARK Technical Rescue Operations’ Guidelines No:11 Pg: 4   
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B. Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR) Faaliyetlerinde Kesme, Kırma ve 
Delme Konularına Giriş;  

Kurtarma Sistemleri I - Kesme, Kırma ve Delme Konularına Giriş  

Akut Arama Kurtarma Derneği – Kentsel Arama ve Kurtarma konusundaki başlangıç programı 
olan ‘Kurtarma Sistemleri I’ içindeki konu ile ilgili gerekçeli metin  

Ön Bilgilendirme...  

Not: Kurtarma Sistemleri I(1) / Beton Operasyonları programıiçerisinde yer alan ve Operasyon başlığı 
altında ‘Giriş’ bölümünü oluşturan aşağıdaki metin, AKUT’un kentsel arama ve kurtarma ekiplerine yönelik 
olarak özellikle emniyet uygulamalarının üzerinde durulması amacıyla hazırlanmıştır (bilindiği gibi acil 
müdahale ekiplerine ek olarak USAR ekipleri(2), eğitim, malzeme ve yapıları ile bağlantılı olarak üç farklı 
seviyede incelenmektedir;) hafif, orta ve ağır arama kurtarma ekipleri(3ve üç kategoride incelenen ekiplerin 
yetki, görev ve malzeme tanımları çeşitli ülkelerde farklılık göstermekle beraber birbirlerine yakın 
özelliklere sahiptir).  
 

Metinde geçen risk analizi konusu, enkaz üzerindeki genel kapsamı içermekle beraber kırma, kesme ve 
delme konularının rahatlıkla anlaşılması amacıyla genel metinden alınarak konunun öncesine eklenmiştir.  

Arama Kurtarmanın Yapı Taşları ve ‘Ulaşma’  

Bilindiği gibi arama ve kurtarmanın genel yapısı incelendiğinde ‘YUST’ akronimi ile ifade edilen dört yapı 
taşından oluştuğu görülmektedir.  

-Yer Tespiti  
-Ulaşma  
-Sabitleme ve İlk Yardım  
-Taşıma / Nakil  

Enkazlara neden olan deprem gibi bir afet ya da olay sonrasındaki kentsel arama ve kurtarma faaliyetleri 
açısından, kazazede(ler)in yer tespitinin gerçekleştirildiği ‘arama’ faaliyetlerinin ardından, kazazedelere 
ulaşmak için yapılan çalışmalar devreye girecektir.  

Yönetim, lojistik, planlama gibi birçok fonksiyonun yer alacağı çalışmalar içerisindeki temel konulardan 
birini de enkaz üzerindeki fiili uygulamaların yer aldığı operasyon fonksiyonu oluşturmaktadır.  
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Ulaşma Fonksiyonundaki Operasyonel Konular:  

Ulaşma fonksiyonunda görev alacak USAR ekiplerinin; genel bir çerçeve içerisinde aşağıda belirtilen 
operasyonları gerçekleştirmek için gerekli olan; eğitim, malzeme, alet ve techizata sahip olması zorunluluk 
olarak tanımlanmaktadır:  

• Kesme, Kırma ve delme operasyonları,  
• Kaldırma operasyonları,  
• Tünel açma operasyonları,  
• Tahkimat operasyonları,  
• İpli Ulaşma operasyonları,  
• Personel korunma konularına dair uygulamalar.  
 
Enkaz Bölgesindeki Genel Risk Analizi  

Genel Risk Kategorileri  

Enkaz üzerindeki çalışmalar sırasında herhangi bir tehlike yaşanmamasıya da olası tehlike konularının 
emniyet çalışmaları çerçevesinde engellenmesi amacıyla ilk yapılacak çalışma, risk analizi ve 
olasıtehlikelerin tespiti olacaktır. Aşağıdaki metin tüm enkaz çalışmaları ile ilgili genel risk 
başlıklarınıiçermekle beraber ‘kesme, delme ve kırma’ faaliyetleri sırasındaki uygulamaların gerekçelerinin 
anlaşılabilmesi amacıyla ön bilgilendirme yapmak amacıyla bu metin kullanılmıştır.  

Yapısal Dengesizlik  

Bir binanın yıkılmasının ardından kurtarmacılar açısından yapısal dengesizliğe bağlı birçok risk faktörü 
ortaya çıkmaktadır. Bunlar; yapıyı dengede tutmakta yetersiz kalan zayıflamış duvar, zemin, kolon, kiriş 
gibi unsurlar olabilir. Zayıflamış taşıma kapasitelerine sahip yapısal elementlerin ikincil bir nedenle 
çökmeleri, kurtarma personeli (ve kazazedeler) açısından en önemli emniyet konuları arasında yer 
alacaktır.  
 
Serbest duran duvar ya da çatlamış bacaların desteksizlik, rüzgar gücü, artçıl sarsıntı gibi nedenlerle 
kolaylıkla devrilmeleri mümkündür. Deprem tehlikesine sahip bölgelerde deprem nedeniyle hasar gören / 
yıkılan binaların artçıl sarsıntılara bağlı olarak zarar görme olasılıkları yüksek olacaktır.  
Yıkılmış bir binadaki enkaz parçalarının uzun süre belirli bir noktada durması ile oturması ve daha önce 
girilebilen boşlukların, girilemez hale gelmesi söz konusu olabilir. Bu durum, kurtarma personelinin 
tahkimat konusunda bilgi sahibi olmasını ve bu teknikleri tehlikeli bölgelere girerken uygulayabilmesini 
zorunlu kılmaktadır.  
 
Yıkılan binanın stabilitesinin kontrolü, yalnızca binanın kendisi için değil, komşu binalar açısından da 
önem taşımaktadır.  
Kurtarma personeli binada ikincil bir çökmenin gerçekleşmesi halinde yan binalara da zarar verip 
veremeyeceğini tespit edebilmelidir.   
 

Sıklıkla, yapısal stabilitenin kontrolü oldukça güç bir işlev olarak karşımıza çıkmaktadır ve bir inşaat 
mühendisinin hizmetini gerekli kılmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak kurtarma ekipleri, inşaat mühendisleri 
ile işbirliği içinde çalışmaya yönlendirilmelidirler.  
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Başüstü Seviyesi Riskleri  

Enkaz bölgesinde görev yapan kurtarma personeli, yüksek seviyeden gelebilecek tehlikeleri (malzeme 
düşmesi) de değerlendirmelidir. Bu malzemeler; gevşek molozlar, başüstünde sallanan yapısal ya da 
yapısal olmayan parça ve malzemeler, demirlerin etrafında serbest kalan beton parçaları ile serbest 
kalmış tuğla parçaları gibi birçok komponentten oluşabilir.   

Başüstü tehlikeleri yapısal elemanlardan sarkan ya da düşük veya yüksek seviyede gerilmiş elektrik 
kabloların neden olabileceği elektrik şoklarını da kapsayabilir.   

İnşaat halindeki yapılar için iskele yapılarıya da katlara yerleştirilmiş serbest konstrüksiyon malzemelerinin 
devrilmesi ayrıca önemli bir risk kalemi olarak ortaya çıkmaktadır. Kurtarma personelinin, ekiplerin tehlikeli 
bölgeye sokulmadan önce bu tür olası riskleri tespit etmek için kapsamlı bir çevre incelemesi yapmaları 
hayati önem taşımaktadır.  

Vinç operasyonu sırasında taşınan molozların bağlı olduğu kablo ya da tesisatlarda yaşanabilecek 
sorunlar veya kalitesiz beton nedeniyle kırılabilecek bloklar yine başüstünden gelebilecek riskler arasında 
değerlendirilmektedir. Bu tür durumlar, çalışma yapılan bölgenin ve personelin üzerine bütün bir beton 
blokun düşmesi ile sonuçlanabilir. Bu nedenle vinç gibi cihazların kullanıldığıoperasyonlarda tüm arama 
kurtarma personelinin bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca vincin yük taşıması sırasında alt 
bölgenin insanlardan arındırılması gerekmektedir.   
 
Yüzey Riskleri  
 
Arama kurtarma personelinin görev yaptığıbölgeler keskin ve sivri birçok moloz parçasının bulunduğu 
ortamlardır ve bu maddeler yaralanmalara neden olabilirler. Enkazda oluşabilecek moloz türü yapının 
inşaat tekniği ve malzemesine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Bu durumdan bağımsız ve genel olarak 
arama ve kurtarma personelinin kırılmış cam parçaları, çiviler, ahşaplar, keskinleşmiş metal ya da demirler 
ve sert tuğla yapıları ile karşılaşacaklarıöngörülebilir. Yüzey yapısının yanısıra, yağmur ya da kırılan boru 
hatları, su depolarınedeniyle oluşabilecek gölcükler kaygan zemin ortaya çıkaracaklardır. Loma Prieta 
depremine müdahale eden itfaiye personelinin maruz kaldığı en fazla yaralanma sebebi, açılızemin 
üzerindeki gevşek molozlar nedeniyle burkulan ayak bilekleri ve dizlerdir.  

Arama kurtarma personelinin zemindeki ya da açıkta kalan elektrik kablolarının verebileceği zarara karşı 
hazırlıklı ve bilinçli olması gereklidir. Tersi onaylanana kadar tüm elektrik kablolarında akım olduğu 
varsayılmalıdır.  

Yüzeyde gerçekleşebilecek risklere ek olarak; akma ya da çökme nedeniyle oluşan ve insanların 
düşmesine neden olabilecek çukurlar sayılabilir. Ayrıca yollara devrilen ağaçlar özellikle ulaşım 
konusunda risk yaratabilmektedir.  

Yeraltı Riskleri  

Bu tür riskler özellikle bodrumlar, yeraltı garajları ya da alçak seviyedeki boşluklarda oluşabilmektedir. 
Dökülmüş kimyasal maddeler, gaz kaçakları gibi atmosferik risklerin bu tür yerlerde yoğunlaşmasıgibi bir 
riskin öngörülmesi gerekecektir. Kırılan su boruları nedeniyle bu tür yerlerde derin su havuzlarının 
oluşmasısöz konusu olabilir. Ek olarak bu tür boşluklara kurtarmacıların düşmesi söz konusu olabilir.   
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Tesisat Riskleri  

Bir yapının yıkılması sırasında tesisat kırılması nedeniyle oluşabilecek tehlikeler kurtarmacılar açısından 
büyük risk oluşturmaktadır. Bu tür hasarlar elektrik kabloları ile patlama ya da yangına neden olabilecek 
kırılan doğal gaz ya da yakıt depo ve boruları gibi faktörlerle örneklerle açıklanabilir. Sıcak su / buhar 
taşıyan borulardaki çatlamaların yine kurtarma personeli için risk yaratmasısöz konusu olabilmektedir. 
Kanalizasyon sistemine giden kırılmış boruların hidrojen sülfür ya da metan gibi zehirli gaz oluşturmaları 
ya da kurtarmacıların zararlı bakterilere maruz kalarak zarar görmeleri ile sonuçlanabilir.  

Tehlikeli Maddeler  

Bir binanın hangi amaçla kullanıldığıile ilgili verinin temin edilmesi, çökme sonrasında ortaya çıkabilecek 
tehlikeli maddeler ile ilgili gerekli bilgileri verecektir. Arama ve kurtarma personeli evlerde ve endüstriyel 
tesislerde ya da işyerlerinde kullanılabilecek tehlikeli maddeler ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır.  

Evlerde bulunan tehlikeli maddelerin birçoğu mutfak, banyo ve garajlarda yer almaktadır. Bu malzemeler 
sayılanlarla sınırlı olmaksızın, ammonia, çamaşır suyu, lavabo açıcıları(aşındırıcı madde), leke çıkarıcılar, 
yakıt, tiner, bahçe malzemeleri gibi birçok maddeden oluşabilir.   

Ayrıca aşağıda çeşitli işyerlerinde bulunabilecek tehlikeli maddelere ait örnekler verilmiştir:  

• Nalburiye: Boya, tiner, macun, yapıştırıcı, basınçlı tüplerdeki yanıcıve toksik malzemeler vb.  

• Bakkal: Temizleyiciler, ammonia, çamaşır suyu, yapıştırıcı vb.  

• Havuz malzemeleri dükkanları: Klorin, muriatic asit.  

• Av Malzemeleri dükkanları: Yanıcı sıvılar ve gazlar, barut vb.  

• Hastaneler / Laboratuarlar: Gazlar, yanıcı sıvılar, zehirler, radyoaktif ve biyolojik risk içeren 
malzeme ile maddeler.  

• Okullar: Gazlar, yanıcı sıvılar, temizlik malzemeleri, kimya laboratuvarları vb.  

Diğer Riskler  

Arama ve kurtarma personelinin daha önceki kategoriler içine dahil edilmeyen birçok farklırisk konularına 
maruz kalması söz konusu olabilir. Bu risklerin bir kısmı yıkılma nedenine bağlıyken, bir kısmı ise 
kurtarma faaliyetleri sırasındaki çalışmalar nedeniyle oluşabilir. Yangın, duman ve patlamalar, arama 
kurtarma personelinin normal operasyonlara göre daha yüksek seviyede emniyet malzemesi kullanmasına 
neden olacaktır. Binanın yıkılması yangın ya da patlama nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği gibi, bu 
risklerin yıkılmaya bağlı olarak da oluşması da söz konusudur.  

Arama ve kurtarma personelinin, bir binanın yıkılmasının ardından normal koşullara göre daha fazla 
yangın riski bulunduğunun bilincinde olması gerekir. Bu durum, yangın söndürme sistemlerinin bozulması, 
tesisatların dağılması ya da yapı içindeki yanıcı maddelerin yıkılmadan önceki durumlarına göre çok daha 
geniş bir alan içerisine dağılması ile bağlantılıdır.  
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Çeşitli kaynaklardan oluşabilecek titreşimler, kararlı olmayan yapısal elemanlar nedeniyle ikincil bir çökme 
yaratabileceklerinden, arama kurtarma personeli için önemli bir emniyet unsurunu oluşturmaktadır. 
Titreşim kaynakları aşağıdaki unsurları içerebilir:  

- Tren ya da tramvay gibi demiryolu trafiği;  
- Otoyol kenarlarındaki yerleşim yerleri için araç trafiği;  
- Hava trafiği ya da enkaz bölgesi üzerinde uçan helikopterler;  
- Ağır iş makineleri ve;  
- Yangına müdahale ya da kurtarma malzemeleri.  

Enkaz alanının kontrolünü sağlamak, yardım amacıyla gelen kalabalık bölge insanının çalışmaları 
zorlaştırması hatta kendilerinin kazazede haline gelmesini engellemek amacıyla büyük önem taşımaktadır. 
Bu durum yaralıları kurtarmaya çalışan bölge insanı için de geçerli olabilir.   

Arama kurtarma personeli, çalışmaları sırasında kendi faaliyetlerine bağlı olarak da risk yaşayabilirler. Bu 
durum kapalı dar mekan alanlarında jeneratör ya da başka malzemeleri çalıştırmak gibi konuları da 
içerebilir. Açık alanda kırıcı ya da kesici gibi cihazları çalıştırmaya alışmış olan arama kurtarma personeli, 
aynı uygulamaları kapalı alanlarda yaptıklarında zorluk yaşayacaklardır. Bu tür durumlarda yaralanmaları 
engellemek için azami dikkat gösterilmesi gerekecektir. Ortama ya da çalışmalara bağlı olarak oluşan toz 
ya da beton veya yapısal başka bir malzemeden küçük parçaların solunum sistemine girmesi sonucunda 
bireylerin zarar görmesi yüksek bir olasılıktır. Bu durum kurtarma personelinin koruyucu malzeme 
kullanımınızorunlu hale getirecektir. Dar mekanlarda kurtarma cihazlarını çalıştıran personelin yüksek 
sese bağlıolarak zarar görmeleri de bir diğer risk olasılığı olarak görülmektedir ve tüm bu koşullar göz 
önüne alınarak doğru koruyucu malzemelerin kullanılması sağlanmalıdır.  

Yukarda genel çerçevede bahsedilen konular, enkazlarda görev ve müdahale esaslarına ilişkin risk ve 
tehlike analizleri başlığı altında maddeledirilmiştir. F.E.M.A. Risk Analizini kurtarmacılar ve kazazedeler 
açısından ayrı ayrı ele almıştır. Sözkonusu çalışmaya göre enkazlara müdahaleye hazırlanan kurtarma 
ekip üyeleri ve enkaz altında bulunan kazazedelerin maruz kalabileceği genel risk faktörleri, sayılanlarla 
sınırlı olmaksızın aşağıdaki gibidir:  
 

• Hasar Görmüş Altyapı Sistemleri  
• Hava Taşımacılığı 
• Artçıl sarsıntı sonucunda oluşabilecek göçükler  
• Vibrasyon sonucunda oluşabilecek göçükler  
• Yerçekimine bağlıenkaz içindeki asılı malzemelerde meydana gelebilecek kopma ve göçükler  
• Herhangi bir patlamaya bağlı olarak oluşabilecek göçükler  
• Aşina olunmayan çevresel etkiler  
• Takılma veya düşme sonucunda oluşabilecek yaralanmalar  
• Düşen veya uçan nesenlerin ortaya çıkarabileceği hasarlar  
• Tehlikeli Maddeler ile temas  
• Kontaminasyon  
• Duman ve Toza bağlı zararlar  
• Yanma veya patlama  
• Aşırı ve devamlı yüksek sese bağlı hasarlar  
• Elektrik aksamlarına bağlı zararlar  
• Dar alan operasyonlarına bağlı zararlar  
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• Oksijen ve hava azlığına bağlı zararlar  
• Kontamine olmuş hava ve suya bağlı zararlar  
• Hasar görmüş elektrikli aletlerle temas durumunda oluşabilecek zararlar  
• Özel eğitim gerektiren kurtarma ekipmanlarını eğitimsiz fertlerin kullanmasısonucunda 

doğabilecek zararlar  
• Ateşli veya ateşsiz olsun silahlı soygun veya yağmacılardan doğabilecek zararlar  
• Kurtarmacıların kondüsyon yetersizliği veya iş bölümlerinin yapılamamasından doğabilecek 

zararlar  
• Aşırı derecede yorgunluk, bitkinlik ve uykusuzluğa bağlı oluşabilecek zararlar  
• Yemek dağıtım sistemlerindeki hijyen yetersizliğinden doğabilecek zararlar  
• Beklenmedik atmosfer olaylarına bağlı oluşabilecek zararlar  
• Strese bağlı oluşan zararlar  
• Genel güvenliğe bağlı zararlar  
• Emniyet ekipmanlarının yetersizliğine bağlı oluşabilecek zararlar  
• Acil çıkış plan ve rotalarının belirlenmemesinden kaynaklanan zararlar  
• Kişisel hijyen yetersizliğinden doğabilecek hasarlar  
• Sıvı alımındaki yetersizlikten kaynaklanan zararlar.  

 
 

C. Enkaz Çalışmalarında Kesme, Kırma ve Delme Çalışmaları 

Enkaz bölgesindeki kurtarma aktiviteleri sırasında, kazazedeye ulaşma amacını taşıyan arama ve 
kurtarma personelinin, enkaz içindeki boşluklara ulaşmak için koridorlar açmayıhedefleyerek yapı 
elementlerini kırmasıya da kesmesi gerekecektir. Kesme ve kırma operasyonunu uygulayacak kurtarma 
personelinin bu uygulama için gerekli teknikler ve kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sahibi olması 
gerekir.  

El Aletleri ve Teknik Malzemeler  

Kesme ve kırma operasyonları, kurtarma personelinin birçok el aleti ve kesme / kırma cihazınıbilmelerini 
zorunlu hale getirmektedir. Kesme / kırma cihazlarını kullanacak personelin, üretici kurumun kullanım 
talimatlarına vakıf olması ve cihazların kullanımında uzman olacak kadar eğitim yapmaları gerekmektedir.   

Balyoz, PRT, çekiç, hurç, levye, holigan, balta, bıçak, demir kesme makası gibi birçok el aleti, özellikle 
hafif konstrüksiyon malzemelerinin kırılmasıya da delinmesi sırasında kullanılabilir.  

Elektrik, pnömatik, hidrolik ya da yakıtlı enerjilendirilmiş kesme ve kırma cihazları söz konusu olduğunda, 
çeşitli boyut ve güce sahip zincirli ya da yuvarlak bıçaklı testereler, kesme taşları, karot, demir kesme 
cihazları, kesme ayırma setleri, tilki kuyrukları, kırıcı ve matkaplar gibi birçok malzemenin kullanımı söz 
konusu olacaktır. Ayrıca kimyasal reaksiyona bağlı olarak çalışan asetilen kesicileri ya da plazma kesiciler 
gibi cihazlar da bu kategoride incelenebilir. Kurtarma personeli, bu cihazların kapasite ile limitlerini bilmeli 
ve üretici firmanın kullanım ile emniyet talimatları konusuna vakıf olmalıdır.  

Operasyon öncesi cihazların çalıştığından emin olunmalı, yağ ve yakıt seviyeleri, zincir, kayış, bıçak, taş 
durumları ve gerginlikleri kontrol edilmeli, karbon çubuklarının durumlarıbilinmeli, soğutma ihtiyacı duyan 
malzemelerin bu sistemlere sahip olduğu ve soğutma sisteminin çalıştığıile, tüm malzemlerin operasyona 
hazır olduğu konusundaki tüm kontroller yapılmalıdır. Ayrıca bu cihazların enerji kaynaklarının 
durumlarının da bilinmesi gerekecektir.   
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Her türlü cihazın kullanımından önce emniyet konularının takip edilmesi gerekecektir. İş gözlüğü, eldiven, 
kask ve iş ayakkabısı gibi kişisel korunma malzemelerinin kullanımı hemen devreye girecektir. Personel, 
gerekli malzemeleri kapasiteleri dahilinde ve doğru şekilde kullanmalıdır. Yakıt kullanımına dikkat edilmeli, 
uygun kaplarda saklanmalı ve yakıt kullanılan ortamlardaki havalandırma koşullarına özen gösterilmelidir.  

Elektrikli cihazların kullanımı sırasında elektrik kablolarının ezilme ya da kesilmesi gibi bir olayın 
gerçekleşmemesine özen gösterilmelidir. Ayrıca elektrik kablolarının su ya da diğer sıvıların içinden 
geçirilmemesine dikkat edilmelidir.   

Kurtarma personelinin mevcut malzemelerin kapasite ve limitleri hakkında bilgi sahibi olmasıhayati önem 
taşır. Bu durum hangi tür binalarda ve yapısal malzemede hangi malzemenin kullanılmasının uygun 
olacağı konusunda doğru teşhis yapılmasınısağlayacaktır.  
 

Ulaşma (Kırma / Kesme / Delme) Prensipleri  

Başlıktan da anlaşılabileceği gibi bu prensipler, risk analizleri altında belirtilen konulara bağlıolarak 
oluşturulmuştur ve enkaz içerisinde canlı bulunduğu bilinen / varsayılan fazlardaki çalışma prensiplerini 
temel almaktadır, enkaz kaldırma fazını içermemektedir.  

• Kırılacak ya da kesilecek yüzeyin (taban, tavan ya da yan duvarlar) binanın ya da binanın bir 
bölümünün stabilitesini (kararlılık / sabitlik) etkilemediğinden emin olunmalıdır.  

• Kesme ve kırma işlemleri kazazedeye ulaşmak için en emniyetli ve 
kullanışlı yolu oluşturmak amacıyla yapılır. -Kesilecek ya da kırılacak 
yüzeyin arka tarafında kazazede olup olmadığı, varsa bulunduğu 
pozisyon bilinmelidir.  

• Enkazın genel yapısıiçindeki tüm taşıyıcı denge unsurları bilinemeyeceğinden, kesilecek ya 
da kırılacak yüzeyin haricinde, enkazın herhangi bir yeri yapılan çalışmadan etkilenmemesi 
genel bir prensip olarak ortaya çıkmaktadır (risk analizi başlığı altında belirtilen vibrasyon 
(titreşim), kesilen yüzeyin binanın genel stabilitesini etkilememesi, boşlukların zarar görmesi 
ve toz kavramlarına bağlı olarak). Bu durum, uyguladıkları kuvvet miktarına bağlı olarak 
‘standart’ ağır iş makinelerinin kesme, kırma ve delme görevlerinde kullanılmaması 
anlayışının temelini oluşturmaktadır (INSARAG Talimatlarında ağır iş makinelerinin 
kullanımı, son aşama olan enkaz kaldırma fazına refere edilmektedir(5)). Kırılması, 
kesilmesi ya da delinmesi hedeflenen yüzeyin haricindeki yerleri etkilemeyen malzemeler 
genel çalışma ekipmanlarını oluşturacaktır.  
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Ulaşma (Kırma / Kesme / Delme) Prosedürleri  

Kurtarma ekibinin kırma / kesme işlemlerine başlayacağıyerde ön inceleme yaparak bölgeyi 
değerlendirmelidir. Bölgedeki yıkılma / çökme olasılığı değerlendirilmeli, kesme işlemi için hangi 
malzemenin kullanılacağı, kesilecek bölümün herhangi bir yapısal elementi destekliyor olup olmadığı 
araştırılmalıdır.  

Herhangi bir kesme / kırma işlemine başlamadan önce inceleme yaparak, tüm giriş / çıkış noktalarının 
tespit edilmesi gerekir. Yıkılma nedeniyle oluşan açıklıklar, kapıve pencere gibi doğal açıklıkların, varılmak 
istenen noktaya daha hızlıve emniyetli ulaşma sağlayıp sağlamadığından emin olunmalıdır.  

Duvarlar, taban ve tabanlar körlemesine bir çalışmayla kırılmamalı / kesilmemelidir. Bu tür bir uygulama 
duvarın arkasında bulunabilecek olası bir yaralının daha fazla zarar görmesine neden olabilir. Önce küçük 
bir gözlem deliği açarak kesilecek / kırılacak yerin arkasında herhangi bir yaralı olup olmadığı 
anlaşılmalıdır.  

Kırma / kesme faaliyeti sırasında taşıyıcı yapısal bir malzemenin yerinden çıkmaması, stabilitenin 
kaybolmaması için dikkatli çalışma yapmak gereklidir. İnceleme sırasında ihtiyacın farkedilmesi halinde, 
sabitleme yapmak amacıyla tahkimat yapmak gerekli olacaktır. İçeri giriş ve çıkış amacıyla kullanılacak 
nokta ile kırılıp / kesilecek duvarda ihtiyaç farkedilmesi halinde sabitleme (tahkimat) yapılması gereklidir. 
Serbest molozların enkazdan çıkarılması sırasında önce küçük sonra büyük parçalar atılmalıdır. Büyük 
molozların diğer yapısal elementleri destekliyor olması ihtimali mevcuttur.  

D. Temel Enkaz Boşluk Türleri  

 

Yaslanma Boşlukları 

Yaslanma boşlukları, duvar yıkılması yaşanan bir ortamda üst kat ya da tavan bölümünün yıkılan duvar 
tarafında çökmesi, diğer tarafta ise destekli kalması ile oluşur. Bu çökmede genellikle üçgen formunda bir 
boşluk oluşması söz konusudur ve içindeki bireyler için nisbeten yüksek hayatta kalma olasılığı sunar.  

Bu tür boşluklarda üst katın yukarıda destekli görünen bölümünün sağlam bir destek yapısına sahip 
olmaması olasılığı bulunduğu ve yeterli güvenliği sağlayamayabileceği unutulmamalıdır. Bu bölgede 
arama ve kurtarma çalışmalarınıyürütecek personelin kararsız denge yapısında olan bu bölümü tahkimatla 
desteklemesi ihtiyacı söz konusu olabilir.   
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Örnekler: 

  

 

 
 
 

Boşluk 

Boşluk 
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Dirsekli Yıkılma Boşlukları: 
 
Bu tür boşluklar, yıkılan bir duvara bağlı olan ara kat ve tavanın kısmi olarak yıkılması ancak, yıkılmayan 
taraflarının desteksiz bir şekilde diğer duvar tarafından tutulması ile oluşur. Kat ve tavanın tutunan tarafları 
orjinal birleşme yerleridir ve duvarla dirsek yapmaktadırlar.   
 
Bu tür yıkılma boşlukları son derece kararsız denge yapısına sahip ve tehlikelidir. Bölgenin emniyetli hale 
getirilmesi için tahkimat yapılması gerekecektir. Bu tür bir enkazda çalışma halinde kurtarma personelinin 
büyük dikkat ve doğru karar verme yetisini kullanmasıgerekecektir. Bu tür boşluklar nisbeten hayatta 
kalma olasılığı sunarlar.  
 

 
Dirsekli Yıkılma Boşlukları 

 

 

 

Boşluk 

Boşluk 
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Dirsekli Yıkılma Boşlukları 

 

 

 

 

Boşluk 

Boşluk 
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‘V’ Formu Boşluklar  

Bu tür boşluklar, bir katın, alt desteklerdeki (kolonlar) hatalar ya da kata aşırı yüklenme 
nedeniyle ortasından kırılması ile oluşur. Bu tür çökmenin sonucu olarak katın orta 
noktasının iki yanında tanımlanabilir iki adet boşluk oluşacaktır. Kazazedelerin 
tanımlanan bu iki boşlukta hayatta kalma olasılıkları olacaktır. Ayrıca üst kattaki 
kazazedelerin moloz yığının ortasında bulunma olasılığı da mevcuttur.   

 

 

‘V’ Formu Boşluklar  
 

 

Boşluk 
Boşluk 
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Tost (Yassı Kadayıf) Boşlukları 

Çok katlı betonarme binalarda sıklıkla görülen çökme türüne bağlı olarak oluşan boşluk çeşididir. Tost 
(yassı kadayıf) boşlukları, katları üst üste çöken çok katlı bir yapının katlarıarasında kalan boşluklara 
verilen isimdir. Sonuç olarak ortaya sınırlı boyutta boşluklar kalır ve özellikle betonarme yapılarda 
ulaşması oldukça güç olacaktır.  

Bu tür boşluklardaki kazazedeler genellikle, iki kat arasında destek oluşturan mobilya, eşya, malzeme vb. 
eşyaların arasındaki küçük boşluklarda bulunacaklardır. İki kat arasında kalan yapı unsurlarının da iki kat 
arasında taşıyıcı rol üstlenmesi ve boşluk oluşturması söz konusu olabilir. Mevcut ya da açılan girişler 
kullanılarak yatay hatta ulaşma, kurtarma çalışmaları sırasındaki genel yaklaşımdır. Taban ya da tavanda 
giriş açarak iki kat arasındaki boşluğa ulaşma yöntemi de kullanılabilir.  
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“Tost (Yassı Kadayıf)” Boşluklar  
 

(1) Genel metin, FEMA (Federal Emergency Management Agency) Rescue Systems I SM ve IG 
temel alınarak hazırlanmıştır.  

(2) USAR, A.B.D. orijinli bir kısaltma olup Urban Search and Rescue (Kentsel Arama ve 
Kurtarma) nın kısaltması olarak kullanılmaktadır. INSARAG tarafından bu kısaltma kentsel 
enkaz olaylarına müdahale eden arama ve kurtarma ekipleri için uluslararasıkısaltma olarak 
kabul edilmiştir.  

(3) A.B.D. de yapılan çalışmalara bağlı olarak kentsel arama kurtarma ekiplerinin hafif, orta ve 
ağır olarak sınıflandırılmasındaki standartlar belirlenmiştir.  

(4) Enkaz ortamlarıile ilgili risk analizinin maddeleştirilmesi, FEMA (Federal Emergency 
Management Agency) Structural Collapse Technician Course Manuel kaynaklı olarak 
hazırlanmıştır.  

(5) INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group – Uluslararası Arama ve 
Kurtarma Danışmanlık Kurumu), uluslararası arama kurtarma talimatlarında son faza kadar 
olan aşamaları ağır iş makinelerini hariç tutarak açıklamakta, son faz olarak belirttiği enkaz 
kaldırma aşamasını şu şekilde tanımlamaktadır:  “Tüm enkazın kaldırılması aşamasıdır. 
Genellikle bilinen tüm kazazedelerin kurtarılıp, çıkarılmasından sonra uygulanır ancak, 
bazen istisnai durumlar olabilir:  

 
1) Başka kazazedelerin bulunduğuna dair bilgi ve tahminler çalışmalar sonucunda 
doğrulanmazsa ya da güvenilmezse; 
 
 2) büyük yıkıntılar ve enkaz, çalışmalara engel teşkil ederse. 
 
Bu istisnai koşullara göre karar vermek gerektiği takdirde, enkaz altında hala 
canlıkazazedelerin bulunma olasılığı olduğundan ağır iş makinelerinin kullanımına karar 
verme konusu ciddi bir şekilde göz önüne alınmalıdır.”  

 
Not: Metnin konusu gereği yalnızca kesme, kırma ve delme operasyonlarıbaşlıklarına değinilmiş, 
‘kaldırma’, ‘yanal süpürme’, enkaz çevresindeki ‘molozların temizliği ve organizasyonu’ gibi konular 
kapsam dışı tutulmuştur.  

Boşluk 
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E. İngiliz İtfaiye Teşkilatı Arama Kurtarma Takımı’nın – Depremde Kurtarma konulu 
makalesi.  (Kaynak: http://www.ukfssart.org.uk/earthquake%20rescue.htm)  

 

Depremde Kurtarma - Felaketlerden  Ders Çıkartmak  

İtfayeciler ve kurtarmacılar için, her yıkıcı deprem bakılmasıve incelenmesi gereken bir kütüphane 
gibidir. Los Angeles İtfayesi  Arama ve kurtarma ekibi yöneticisi Larry Collins, bu konuyu şu  cümle ile 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. "Günümüzde yaşanan depremlerden aldığımız derslerin pek 
çoğunun, aslında geçmişte yaşanmış olaylardan alınmış olmasıgereken dersler olması üzücü bir 
gerçektir.  

Depremler insanoğlunun dünya ile ilk tanışmasından beri sürekli karşılaştığı bir sorundur. Ayağımızın 
altındaki zeminin hiç beklenmedik ve uyarı vermeden şiddetli bir tepki vermesi dağlarıyükseltip, binaları 
yerle bir etmesi kadar hiç bir şey korkularımızışiddetle ve bu denli vurucu bir şekilde açığa çıkarmaz. 
Deprem tüm  insanlığın genel korkusu olup; dünyanın geri kalan tüm farklıkültürlerindeki insanlar 
tarafından da paylaşılmaktadır.  

 
 20. yüzyılın en önemli doğal felaketi, 17 Ağustos 
1999 yılında Kuzey Anadolu Fay  Hattı, İzmit ve 
İstanbul’un güney doğusunu vurduğu zaman 
yaşandı. Geçmiş yüzyıldan beri sürekli olarak 
sarsıntılar yaratan bu fay  hattının neden olduğu 
felaketler, sonucunda   binlerce insanın ölümüne ve 
yaralanmasına sebep olmuştur. 1999 depreminin 
ardından,  konuyla ilgili bilim adamlarının beklentisi 
trajik bir şekilde gerçekleşmiştir. Aynı 
bilimadamlarışimdi Kuzey Anadolu Fay Hattı 
üzerinde yeni ve batıya doğru  kayan bir felaket 
beklentisi içindedir.    

Gelecekte  beklenen  depremin  aynı  düzlem  üzerinde  fakat  daha batıda Marmara denizinde  
İstanbul’a yakın kıyışeridinde  beklemektedirler. Bu durum  gerek alt yapısı, nüfus  yoğunluğu ve 
yapılaşması  açısından İstanbul gibi bir metropol açısından ciddi  sorunlar  yaratacak bir deprem 
olacaktır.  

Yıkılan binalarda uzun soluklu  yaşam mücadelesi:  

Zor şartlar altında edinilmiş tecrübe ve gözlemlere sahip olan ve konuyu çok iyi bilen kurtarma 
personelini rahatsız eden konulardan biri, halkın, medyanın, hatta bazızaman acil durum  

çalışanlarının felaketin ardından yıkıntılar altında günlerce yaşam mücadelesi verdikten sonra 
kurtarılan kişileri “mucize” olarak değerlendirmesidir.   

Genel olarak büyük bir yapının çöktüğünü gören bir kişi otomatik olarak kadayıf gibi ezilmiş üstüste 
binmiş katların altından hiçbir kimsenin kurtulamayacağına inanır. Bundan dolayıdır ki, bu tip yapılardan 
günler sonra birisi kurtarıldığında dünyanın neresinde olursanız olun ‘mucize‘ olarak tanımlanır.  
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Gerçekte bir çok kişi felaketin ilk 
gününden sonra kimsenin 
kurtulamayacağı inancındadır. Fakat 
arama kurtarmacıların vebu konuda 
yetişmiş personelin 
uzman gözleri, (aksi  
ispatlanmadıkça) çöken binalarda  
balpeteği gibi yaşamsal 
boşlukların varlığını kabul 
ederler. Bu görüşü destekleyen  
en önemli kanıt Meksiko City 
kentindeki  depremin ardından bir  
çok kişinin hatta çöken bir  
hastanedeki ufak çocuk ve 
bebeklerin bile bir haftadan fazla  

bir süre sonra canlıkurtarılmasıdır.  
 
1988 Ermenistan depreminin ardından dokuz gün sonra insanlar canlı olarak kurtarılmışlardır. 1992 
yılında Filipinler’deki depremin ardından  geçen 13 gün sonunda ayak bileği kırık ve “dehidrasyon” 
sorunu yaşayan bir adam yıkılan bir otelin yıkıntıları arasından canlı olarak kurtarılmıştır.  

 
Buradan  çıkartılacak ders: Yıkıcı depremlerin ardından, karar merciinde bulunan kişiler  
(Buna olay komuta merkezinde çalışan yetkililer, sivil ve askeri yetkililer ve politikacılar da  
dahildir) tüm yaşam boşlukları tamamen aranmadan, “seçilmiş enkaz kaldırma” çalışmaları 
tamamlanmadan ve birilerinin kurtulamayacağından tamamen emin olmadıkları sürece  
arama kurtarma çalışmalarını durdurmamalı veya geciktirmemelidir.  
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Deneyim  ve Eğitim  

Yıkıcı bir afetin hemen ardından doğru bir kurtarma tekniğinin belirlenmesi ve doğru kurtarma ilkeleriyle 
çalışılabilmesi için gerekli olan tecrübe düzeyi bu konuda nadir   karşılaşılan özelliktir. Yıkıntılar için gerekli 
kurtarma eğitimleri bu türden bir uzmanlık için gerekli olan temel referanslarıverir fakat gerçek bir 
depremin veya patlama  olayının ardından yürütülen çalışmalara katılarak edinilen tecrübenin yerini hiç bir 
şey tutmaz.  

 

Genel olarak, dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen  felaketin ardından iyi organize olmuş ve 
tecrübeli kurtarmacılardan oluşmuş ekiplerin olay yerine ulaşmasında yaşanan zorlukların veya felaket 
bölgesinde bu ekiplerden yeterli sayıda bulunmamasının yanısıra bölgedeki kıt kaynaklarla, boşluklarda  
canlı arama, enkazın güçlendirilmesi, enkazda tünel açılması, ağır parçaların enkazdan kaldırılmasıgibi 
temel konulara doğru olmayan  metodlarla çözüm üretilmeye çalışılır.  

Çoğu zaman, acil durum ekipleri ağır hasarlı binalarda veya enkaz yığıntılarının altında canlıolup 
olamayacağını tespit edecek tecrübeye sahip değildir. Sonuç olarak yetkililerin erken verdiği kararla, 
enkaz üstünde yürütülen kurtarma çalışmalarının sonlandırılması ve “İyileştirme Fazı”nın başlatılmasıyla, 
sayısını bilemeyeceğimiz kadar enkaz altında sıkışıp kalmış insan ölüme terkedilmiştir. Bu konuda yanlış 
anlamayın, afetlerde “İyileştirme Fazı” genellikle, "enkaz altında kalan muhtemel canlılar olsa bile, biz 
ağır iş makinaları ile enkazı kaldırmaya başlıyoruz“ anlamına gelir.  

Uzun soluklu bir kurtarma operasyonun  planlanması 

Son dönemlerde yaşanan bir çok deprem felaketinde, kimi yetkililer,  kurtarma ekiplerinin ve uzmanların 
enkaz altında canlı olma olasılığı konusunda uyarılarda bulunmalarına rağmen, afetin bir kaç gün 
sonrasında arama kurtarma çalışmalarını durdurmayı (ve iyileştirme safhasına geçişi) önermektedirler. 
Arama kurtama konusunda tecrübe sahibi uzmanlar genellikle kurtarma ile iyileştirme fazı arasındaki bu 
hızlı geçişten rahatsızlık duyarlar. Acil durum sorumlularının bilmesi gereken şey; yıkıcı depremlerin 
ardından enkazdan canlıçıkartma sürecinin üç haftaya kadar uzayabileceğidir. Tüm muhtemel 
boşluklarda canlıümidi kalmayana dek uzun soluklu ve kesintisiz bir arama ve kurtarma  
çalışmasıyürütebilmek amacıyla, bütün planlamalarını ve hazırlıklarını buna uygun geliştirmeleri gerekir. 
Yıkıcı bir afetin ardından toplumun bu türden bir uygulamaya beklemeye hakkıvardır.  
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 Tüm yaşam boşlukları taranırken iyi eğitimli ve donanımlıkurtarma 
ekipleri  özel ekipmanlar kullanarak yapıboyunca ilerleyebilecekleri 
tüneller açarlar, ip  teknikleri kullanırlar ve bir takım yapısal 
güçlendirme metodlarıuygularlar. Kurtarma ekipleri yıkıntı sonunda 
oluşmuş boşluklarda sıkışıp kalmış kişilere ulaşabilmek için özel fiber 
optik sistemler, arama kameraları, oldukça hassas dinleme cihazları 
ile titreşimi ölçen aygıtların yanısıra arama köpeklerini de kurtarma 
çalışmalarında kullanırlar veya doğrudan ses veya görsel temas ile 
kazazedenin yerini tespit etmeye çalışırlar.   

Bir çok durumda kurtarma ekipleri  muhtemel boşluklardan veya kırıklardan içeri girerek yapıboyunca canlı 
olması muhtemel noktalara ulaşmaya çalışırlar. Bu son derece tehlikeli fakat yapılması gerekli olan 
görevdir.  

 Tüm canlı olma olasılığı olan boşluklar arandıktan sonra kademeli ve  
ayıklayıcı bir yöntemle seçilmiş enkaz kaldırma çalışması yapılır. Bu süreç 
boyunca arama kurtarma ekipleri enkazı yukarıdan aşağıya doğru parça 
parça kaldıracak olan ağır iş makinaları operatörleri, yapımühendisleri, yapı 
ve yıkım işini yürütecek sorumlularla yakın işbirliği içinde çalışırlar. Üst 
katlarda bulunan döşeme veya duvar katmanları soğan kabuğu gibi 
soyularak alındıkça, yeni boşluklar açığa çıkar, bu yeni boşluklar arama 
kurtarma çalışmalarının yapının ulaşılamayan katmanlarını kontrol 
edilebilmesi için gerekli olanağısağlar.  

 

Bir çok kez (özellikle büyük yapılarda), enkaz ayıklama ve kaldırma çalışmalarısırasında ortaya çıkan boşluklarını 
aranması tüm enkaz kalkana kadar  devam etmelidir. Operasyonun bu  aşaması gelebilecek artçışoklar ve  enkazın 
dengesiz olmasından dolayıoldukça tehlikeli bir çalışmadır. İyi eğitimli, donanımlı ve yeterli  tecrübesi olmayan 
kişilerle bu çalışmaların sürdürülmesi, enkazda çöküntüler meydana getirebileceği gibi çalışan kurtarma 
ekipleri ile muhtemel  boşluklarda bulunabilecek canlıların da ölüm veya yaralanmalarına sebep olabilir.  
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EK 3. HİDROLİK KAYA KIRICILAR HAKKINDA BİLGİ;  

Hidrolik kaya kırıcılar hareket enerjilerini bağlı bulunduklarımakinelerden alan, tek başlarına çalışma 
kabiliyetleri olmayan ataçmanlardır.  

Bağlanacakları ana makinelerin (ekskavatörlerin) büyüklüğüne göre ağırlıkları yaklaşık 50 kg. ile 7000 
kg. arasında değişmektedir. Uygun ekskavatör ağırlığı yaklaşık olarak 2 ton ile +100 ton arasıdır.  

Başlıca kullanım alanları:  
1-Kanal kazıları,  
2-Delme patlatma işlemi sonrası oluşan yaklaşık 2 - 3 m. çapındaki kayaları ufalama  
işleri, 
 3-Delme patlatma yapılamayan yerlerde yaklaşık 40 - 90 cm. çapında malzemenin  
hazırlanması,  
4-Temel kazıları,  
5-Bina yıkım işleri,  
6-Donmuş toprakta kazı işleri,  
7-Demir cevheri işlemelerinde içerisinde demir bulunan atığın parçalanmasında,  

Çalışma Prensibi;  

 Hidrolik kaya kırıcılar, bağlı bulundukları ekskavatörlerden gelen basınçlı hidrolik yağının, 
kırıcıiçerisinde bulunan düzgün metal ağırlığı (pistonu) aşağı yukarı hareket ettirmesi ve bu hareket 
sonucu oluşan enerjinin kırılacak malzemeye aktarılmasıprensibi ile çalışır. Piston üzerinde oluşan 
enerji, sırası ile uca, oradan da ucun temas ettiği kırılacak malzemeye aktarılır. Kırılacak yüzeye 
aktarılan enerji, temas ettiği noktadan itibaren düzgün bir ortamda, azalan bir yoğunlukla, yarım küre 
şeklinde kırılacak malzeme içinde ilerler. Gönderilen enerji, ucun temas ettiği noktada maksimum 
seviyede olmak üzere, gönderildiği kırılacak malzemenin içerisinde kırma işlemine devam eder. 
Sistemi çok basit olarak balyoz ve çelik murçla kırma işlemine benzetebiliriz.  

Bir örnekle açıklamak gerekirse;  

 Yaklaşık 29.000 kg. ağırlığında bir ekskavatör düşünelim. Bunun ucuna takılacak hidrolik kaya 
kırıcının ağırlığı 1.600 - 1.800 kg. arasında değişmektedir. Böyle bir kırıcının yaklaşık 80 - 90 cm. 
boyunda, 13 - 15 cm. çapında, 70 - 80 kg. ağırlığında pistonu vardır. Bu piston, ekskavatörden gelen 
yüksek basınçlı yağın yardımı ile yaklaşık 15 cm.’lik bir hareket aralığında dakikada 400 - 600 kez 
hareket eder. Piston her hareketinde, ölçüleri yine kendisine yakın olan uca üzerindeki enerjiyi aktarır. 
Uç da bu enerjiyi temas ettiği kırılacak malzemeye aktarır. Mesafe, ağırlık ve tekrar açısından 
baktığınızda ortaya çıkan  

enerjinin ne kadar yüksek olduğu, balyoz - murç örneği ile karşılaştırılarak anlaşılabilir. Sert kayalarda 
aynı noktaya 20 - 25 saniyeden fazla vurulması durumunda uçta oluşan ısı enerjisi akkor halinde gözle 
görülür. Yumuşak, kırılgan malzemelerde kırma enerjisi derinlere doğru ilerlediğinden kırma işlemi 
oldukça derinlere etki eder. Kırma derinliği malzeme özelliğine göre değişir. Kırma işleminde oluşan ve 
kırım etkisi yaratan yaklaşık 3500 - 4000 joule enerjinin malzeme içinde ilerlemesini deprem 
dalgasının yerkürede ilerlemesi gibi düşünebiliriz.  

EK 3.’teki notlar Konya’da kullanılan paletli kırıcı ekskavatörün kullanım kitapçığından 
alınmıştır. 
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EK 4. ATAK RAPORU: 

AKUT Ankara Ekibimizin üzerinde durduğu endişeler ATAK üyelerinden Burak Birhekimoğlu 
tarafından hazırlanan Konya’daki Zümrüt Apartmanı enkaz alanına ilişkin geri bildirim raporunda 
açıkça belirtilmektedir. Sözkonusu rapora göre:   

3 Şubat 2004, Salı 
.......  

 

“Sahadaki çok kısa bir etüt, ekiplerin birbirinden tamamen habersiz, eşgüdümden yoksun ve 
sistemsiz biçimde enkazın çeşitli bölgelerinde, en çok da en üst kat ve yüzey bölgelerinde 
çalışmakta olduğunu gösteriyordu.”  

Yine aynı raporda özellikle komuta ve yönetim sisteminde meydana gelen aksaklıklardan 
bahsedilmekte ve şöyle devam edilmektedir:  

“Bu tip iletişim maalesef olayın komutasını elinde tutması gereken mercilerin otoritesini olumsuz 
etkilemekte ve zaten yetersiz olan komuta kontrol zincirini etkilemektedir. Toplantı sonrası elde 
ettiğimiz tek sonuç enkazda yetkili resmi kurum olarak Ankara Sivil Savunma, Afyon Sivil 
Savunma, Jandarma Arama Kurtama Timi, Konya Sivil Savunma ve Konya İtfaiyesi’nin olduğu 
fakat bunlardan hangisinin komuta sorumlusu olduğunun fiiliyatta tam olarak belli olmadığıydı.”  

...  

“Tam o sıralarda megafonla yapılan bir anons hepimizi şaşkına çevirdi. Yukarıda çalışan 
ekiplerden biri için falçatası olan olup olmadığı soruluyordu. On binlerce dolarlık hidrolik ve 
elektronik donanınımın enkazın heryerine yayılmış olmasına rağmen bu kadar basit bir aletin 
sıkıntısının yaşanması gözardı edilmemesi gereken bir gerçektir. Buna benzer bir durum geçen 
yıl Burgazada yangınında da karşımıza çıkmış, gece karanlığında tepelerde yanan orman içinde 
görev yapacak bazı ekiplerin personeli üzerinde hiç bir kesici alet olmadığına şahit olunmuştu.”  

ATAK yetkililerinin raporunda şaşırtıcı olarak öne çıkan bir başka unsur da şöyle dile 
getirilmektedir:  

“Binanın farklı yerlerindeki görüntü, oluşturduğumuz çalışma ortamından oldukça farklıydı. Çok 
sayıdaki tulumlu ve iyi niyetli kişinin yemek, içmek ve fotograf çekmek  

dışında etkinliği azdı. Hatta bazı ekiplerin tükettikleri yemek miktarı bizi çok şaşırttı. Çalışma 
esnasında yenen ağır yemeklerin, günün sonunda dahi tulumları hiç kirlenmemiş kişilerin sayısı 
hiç de az değildi. İlk bakışta binanın her köşesinde bir etkinlik gözlenmekle birlikte, biraz dikkatli 
bir bakışla bakıldığında, gerçekte yapılanların tamamı değilse de çoğunun binanın yüzeyinde 
bilinçsizce bir oyalanmadan öte gitmediği açıkça görülebiliyordu. Binanın içine doğru ciddi girişim 
denemeleri hala az sayıdaydı. Binanın kayarak tamamen yıkılan doğu yanında hiçbir çalışma 
yapılmamış, dahası bu bölge üst katlardaki çalışmaların da artıklarının atıldığıbir tür çöplük alanına 
dönüşmüştü. Binanın arka yüzünde ağır makinalar çalışmaktaydı. Bu yüzden belki diğer 
cephelerden de fazla miktarda giriş noktasıdikkat çekiyordu, ancak çalışma daha çok makina 
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ağırlıklı olarak devam etmekteydi. Batı yüzünde özellikle loderin işini bitirmesinden sonra, görülen 
her katta birçok giriş noktası vardı. Ancak burada çalışan ekipler, gevşek malzemeyi temizleyerek 
binanın içlerine doğru ilerlemek yerine ellerindeki kırıcı deliciler ve krikolarla beton bloklar 
üzerinde zaman kaybetmekle yetiniyorlardı. Tüm bu çalışma içinde deneyimsizlik ve eşgüdüm 
eksikliği kadar, sağduyu eksikliği de göze çarpıyordu.”  

“Tüm bunlar  bir saatten fazla sürdü. Bu süre içinde güneşin batmasıyla hava soğudu. İşe ısınmış 
ve terlemiş ekipler de bu arada ruhsal ve bedensel olarak soğudular. Çalışmanın belirgin bir bitişi 
ilan edilmemekle birlikte, bazı ekiplerin üyelerinin saha içerisinde gayet rahat bir biçimde elleri 
ceplerinde ve ağızlarında sigarayla dolaşmalarının görülmesi üzerine bizlerde sahaya girdik. Bu 
arada bir liderler toplantısı daha yapılmış olduğunu (ki bundan listede adımız olduğu halde 
haberimiz olmadı) ve çalışmanın artık ağır kurtarma olarak yapılacağının ilan edildiği bunun da 
yukarıdan aşağıya doğru kırıp alma şeklinde yapılacağı diğer gönüllü ekip lidelerinden teyit edildi.”  

ATAK ekibinin raporunun buradan sonrası AKUT ekibinin görüşleriyle paralellik 
göstermektedir.   

“Bu karar, çalışmakta olan gönüllü ekiplerin çoğu tarafından memnuniyetsizlikle karşılansa bile 
sonuçta resmi otoritenin almış olduğu karar olarak değerlendirilmiş ve yapmakta olduğumuz 
çalışmanın bu karardan olumsuz etkileneceği bilindiğinden acil bir “durum yeniden 
değerlendirmesi” yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda yapacağımız çalışmanın belirlenen 
aksiyon planıyla uyuşmayacağına, bu konuda ısrarın ise gereksiz anlaşmazlıklara sebebiyet 
verebileceğine, çalışmanın gidişatınıgözlemekle birlikte, malzemelerin yavaş yavaş araca geri 
götürülmesine karar verildi. Gerçekten de ağır çalışmanın başladığı görüldüğünde, birçok gönüllü 
ekip de sahayıterk etmekteydi. Vibrasyonlu kırıcının da harekete geçmesiyle sahadaki 
etkinliğimizin tamamlandığında hemfikir olan ATAK üyeleri, saat 18:00 itibarıyla sahada kalıp 
altyapıve imkanları gereksiz olarak meşgul etmemek ve kendileriyle beraber çalışmaları için 
verilmiş personelin başka yerlerde kullanılmasına imkan vermek amacıyla olay yerilden ayrılmaya 
karar verdiler.”  

  


