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Kurtarma Becerileri

1.HALATLAR VE ÖZELLİKLERİ

1.1 Tanım: Bitkisel, sentetik liflerle veya çelik telden yapılan 

çevresi 2,5 cm' den büyük olan örgülü iplere halat denir. 

Halatlar yapıldıkları malzeme çeşidine göre başlıca 3 kısma 

ayrılır:

vBitkisel Halatlar;

vSentetik Halatlar;

vMadeni Halatlar.

1.2 Halatlarda Aranan Özellikler:

Kurtarmada kullanılan halatlarda temel olarak şu hususlar çok 

önemlidir:

vÇekme gücünün yüksek olması;

vTabii veya kimyasal etkenlere karşı dayanıklılık;

vEsnek, yumuşak ve hafif olmalıdır. 

1.3 Halatları Meydana Getiren Elemanlar:

1.3.1 LİF      :Halatın yapıldığı malzemenin en ince parçasıdır.

1.3.2 FLASA :Liflerin bir tarafa bükülmesi ile elde edilen 

halatın ana elemanı ve en uzun parçasıdır.

1.3.3 KOL     :Flasaların bir tarafa bükülmesi ile elde edilen 

ikinci ana elemandır.

1.3.4 HALAT :Kolların bükümünün aksine hepsinin bir arada 

bükülmesi ile oluşan malzemedir.
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2.HALAT ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

2.1 BİTKİSEL HALATLAR:

Bitkisel halatlar bir bitkinin yaprak, kök veya kabukların-

daki lif denen ipliksi maddelerin sağa veya sola bükülmesi ile 

yapılır. Bu halatlar yapıldıkları bitkinin lif karakterine bağlı olarak 

yumuşak, hafif veya sert olabilir. Başlıca bitkisel halatlar şunlardır:

2.1.1 Kendir Halat :Kendir bitkisinden imal edilir. Sağlamdır 

fakat suda ağırlaşır,

2.1.2 Manila Halat :Abaka bitkisinin liflerinden imal edilir. 

Çekme gücü yüksektir.%15 yağ içerir, nem 

ve sıcaktan fazla etkilenmez;

2.1.3 Pamuk Halat :Pamuk bitkisinden imal edilir, İyi sürtünme 

dayanımlıdır.

2.1.4 Sisal Halat.    :Doğal Elyaftan sert ve yüksek mukavemetli 

  tuzlu sudan ve iklim şartlarından etkilenmez.

2.2 SENTETİK HALATLAR:

           Plastik sanayinin gelişmesine paralel olarak sentetik liflerin 

halat sanayinde kullanılmasıyla sentetik halatlar çok amaçlı olarak 

üretilip kullanılmaya başlamıştır Sentetik halatlar aynı kalınlıktaki 

bitkisel halatların 2,5 katı bir çekme gücüne sahiptir.

2.2.1 Başlıca Çeşitleri Şunlardır:

vPolyamid Halatlar (PA);

vPolyester Halatlar (PES);

vPolypropylen Halatlar (PP);

vPolyetilen Halatlar (PE).

2.2.2 Sentetik ile Bitkisel Halatların Bakım ve Saklanması

vNemli ve aşırı sıcak ortamlarda muhafaza edilmemelidir. 

Uzun süre ambarda bulunan halatlar belli aralıklarla açılarak 

havalandırılmalıdır;
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vHalatlar ıslakken roda edilmemeli ve dolaplara 

sarılmamalıdır,

vZorunluluktan dolayı ıslakken roda edilen halatların 

üstü kesinlikle örtülmemeli ve havadar bir yere asılmalıdır;

vKullanım esnasında halatlar keskin ve pürüzlü yüzeylere 

sürtülmemeli, yerde sürüklenmemeli, üstüne basılmamalı ve 

üzerinden araç geç memelidir;

vZedelenmiş bir halat zedelenmiş yeri kesilerek dikiş 

atılmalı ve ambara veya araca bu işlem yapılmadan 

yerleştirilmemelidir;

vBitkisel halatlar asla yağlanmamalıdır;

vAynı anda bitkisel halatlar ve sentetik halatlar 

kullanılmamalıdır;

vHalatları kullanırken kullanım amacına uygun bağ atma 

ve düğüm teknikleri kullanılmalıdır;

vHalatlar çekme gücünün üstünde bir yüklemeye maruz 

bırakılmamalıdır.

 Çizelge1:Sentetik Örgülü Statik Halat (%100 PES)

         Yukarıdaki çizelgede özellikleri yazılı olan bu tip halatlar 

kurtarmada kullanılan halatlardır. Standart: EN 1891, Tip: A
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ÇAP
AĞIRLIK KOPMA YÜKÜ

Mm               inch

 

gr/m

 

kg/daN.

9                  3/8

 

62

 

2200

10                13/32

 

77

 

2900

11                7/16

 

93

 

3000

12                15/32 110 3700

13                1/2 130 3850
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2.2.3 Sentetik Örgülü Halatların Özellikleri

vÇift katmanlı örgülü;

vYüksek mukavemetli, suda mukavemet kaybı  %0;

vSu absorbesi %1–3 (suda batar);

vDüğümlü mukavemet %55–60;

vKorumasız mukavemet kaybı yılda %6;

vKopma noktasındaki uzama %10–21;

vSürtünme aşınma dayanımı çok iyi;

vYıkama 60 ºC;

vErime 235 ºC;

vIsı dayanımı maksimum 150 ºC;

vEsneme 150 kg 'da %3;

vBenzin, mazot ve yağlardan etkilemez.

Çizelge 2: Sentetik İtfaiyeci Halatı Özellikleri

2.3 MADENİ HALATLAR:

           Madeni halatlar çelik ya da diğer metallerden yapılan 

çeşitli ebattaki liflerin bir tarafa bükülmesiyle kolların, 

kollarında diğer tarafa bükülmesiyle elde edilen halatlardır. 

Madeni halatların kollarındaki lif adedi halatın kullanım 

amacına uygun olarak ayarlanmıştır. Madeni halatlardaki lif 

ve kol sayısı ile bunların sarım şekli halatın karakteristik 

değerini verir. 6x19 K Öz halat denildiğinde lif özlü, 6 koldan 

ve her kol 19 liften oluşan bir halat anlaşılmaktadır.
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mm

KOPMA YÜKÜ
Kg/daN

 
AĞIRLIK

gr/m

8 2100
 

52

10 3180  83

11 4000

 

100

12 4480 115



Kurtarma Becerileri

2.3.1 Madeni halatların saklanmaları:

vMadeni halatlar daha önce asit bulundurulmuş 

ambarlara konulmamalı;

vAmbara ya da araca konulacak madeni halat 

temizlenmeli ve yağlanmalıdır.

2.3.2 Madeni Halatların Temizlenip Yağlanması İşlemi:

           Temizleme işlemi tel fırçalarla ya da basınçlı hava ile 

yapılır. Bu işlemle madeni halatın kolları arasındaki yabancı 

maddelerle, eski ve kurumuş yağ artıkları çıkarılır. Temizleme 

işleminden sonra bir fırça ile yağlama işlemi yapılır. Yağın 

halatın orta fitiline kadar teması sağlanmalıdır. Yağlama 

işleminde makine yağı veya gres kullanılır.

2.3.3 Madeni Halatların yıpranma Nedenleri:

vİmalat hataları;

vSürtünmeler;

vTemizleme ve yağlama yapılmaması;

vYanlış sarma işlemi;

vNemli veya asitli ortamlarda saklama;

vÇok fazla sıcakta bırakılmaları;

vHalata aşırı yük bindirilmesi.
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NOT: Madeni halatlarla çalışma yapılırken kesinlikle özel 

eldiven giyilmelidir. 

                 

Çizelge 3: İtfaiye'de Kullanılan Çelik Halatlar ve Özellikleri
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Çelik halat

6x19 K.öz

( Lif özlü)

Çap

(mm)

Kopma 

yükü

Kg/kn

Tip

Çelik Halat

6x19 Ç.Öz

(Çelik özlü)

Çap 

(mm)

Kopma 

Yükü 

kg/kn

Tip

6 1990

 

6x19

 

6

 

2150 6x19

8 3540

 

6x19

 

8

 

3820 6x19

10 5350

 

6x19

 

10

 

5970 6x19

12 7970

 

6x19

 

12

 

8610 6x19

13 9350
 

6x19
 

13
 

10100 6x19

14 10800

 

6x19

 

14

 

11700 6x19

16 14200

 

6x19

 

16

 

15300 6x19

18 17900

 

6x19

 

18

 

19300 6x19

19 19950 6x19 19 21900 6x19

20 22100 6x19 20 23900 6x19

22 26800 6x19 22 28900 6x19

Resim 1 Resim 2
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3. BAĞLARLA İLGİLİ TANIMLAR:

3.1 Bağ :Halat incelerinin kuvvetlerini kaybetmeden 

kolaylıkla volta ve foraları için yapılan işlemdir.

3.2 Çıma :Halatların uç kısmıdır.

3.3 Beden :Halatların uç kısmı dışında kalan bölümdür.

3.4 Doblin :Halatların ilk çımasından tutup sarkıttığımızda 

olan sarkık bölüm

3.5 Kasa :Halatın bedeninde doblin yapılarak iki beden 

birbirine piyanlandığında oluşan göze denir.

3.6 İlmek :Bir halatın çıması ile kendi bedeni üzerinde 

kroz yaptıktan sonra bedenin doblin olarak  bu 

krozun içinden geçirilmesi ile meydana gelen 

bağ.

3.7 Kroz :Bir bağ işlemine başlarken halatın çıması veya 

bedeninin birbiri üzerine aykırı konulması.

3.8 Volta :Halat çımasının diğer bir halat bedeni üzerine 

veya babaya veyahut bir kolonoya bir kere sarıp, 

çımanın bedeni yönünde bulundurulmasıdır.

3.9 Mezevolta: Bir halat çımasının bir seren veya kendi bedeni 

üzerine veya babaya bir volta alındıktan sonra 

çıma ve bedenin aksi taraflara çekilmesidir. 

3.10 Düğüm :Bir halatın kendi bedeni üzerinde yapılan 

krozun içinden çımalardan herhangi bir 

tanesinin geçirilip sıkıştırılmasıyla yapılan bağ.

           

                                

 İlmek Volta
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3,11 KURTARMADA KULLANILAN BAĞLAR VE DÜĞÜMLER

          

         Başta yangınlar olmak üzere olmak üzere karşılaşılacak 

tüm olaylarda ortaya çıkacak sorunların aşılması ve 

çalışmaların kolaylaştırılması amacı ile elimizde bulunan 

halatlar ile pratik, kolay, hızlı ve çok emniyetli bağ ve 

düğümler yapılabilir. Temeli gemiciliğe dayanan bağlama 

tekniklerinde literatürlerde çok sayıda bağlama tekniği 

bulunmakla birlikte bu bölümde aşağıdaki tekniklerin iyi bir 

şekilde öğrenilmesi çalışmalarımız için yeterli olmakla birlikte 

bu konuda daha ayrıntılı kaynaklara ulaşarak kendimizi 

8
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geliştirmemiz mümkündür. Kurtarma çalışmalarında 

kullanılan bazı bağlarla bunların yapılış teknikleri aşağıdaki 

gibidir.

3.11.1 KAZIK BAĞI VE YAPIM TEKNİĞİ:

          

          Bu düğüm halatları, kalasları, direk vs.yi bağlamak için 

temel ve başlangıç düğümü olarak kullanılır. Halatların hem 

başlangıcında hem de ortasında bu düğümü yapmak 

mümkündür. Ters olarak yapılmış iki mezevoltanın yan yana 

getirilmesi ile yapılan bir bağdır. İyi yapılmış bir kazık bağı 

sıkışmaz ve asla fora olmaz.

3.11.1.2 BİRİNCİ YAPILIŞ ŞEKLİ KAPALI KAZIK:

vİpin sağ el ile tutulan çıması bir sırık etrafında (volta) 

dolaştıktan sonra uzun ucun altından geçirilir.

vÇımayı bir defa daha sırık etrafında volta alınır, bu defa 

ilk düğüm içinden geçirilir ve her iki uç çekilerek sıkıştırılır.

vYapılan bağın daha kuvvetli olması isteniyorsa üzerine 

bir veya iki mezevolta atılır.

9
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3.11.1.2 İKİNCİ YAPILIŞ ŞEKLİ AÇIK KAZIK:

vİpin düğüm atacak yerini iyice ayarlayarak sol el üzerinde 

bir doblin ve sağ el üzerinde ikinci doblin meydana getiriniz.

vSon defa meydana getirdiğimiz doblini birinci doblinin 

altında gelecek şekilde tutunuz. Şimdi kazık bağını meydana 

getirmiş oldunuz. Kazığa geçiriniz.

10
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Kazık bağının daha sağlam olması için yapılan bağdır. Normal 

bir kazık bağı atıldıktan sonra çımanın beden üzerinde volta 

alınarak ikinci bir kazık bağı şeklinde uygulanması ile yapılır.

      

11
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3.11.1.3 FORALI KAZIK BAĞI:

Kazık bağının kolayca 

fora edilmesi için yapılan 

bağdır. Kazık bağı yapıldıktan 

sonra alttan gelen çıma bir 

miktar uzun bırakılır. Doblin 

yapıl ıp, bağlanacak yer 

üzerindeki çapraz bedenin 

a l t ından dobl in  o larak 

geçirilmek sureti ile yapılır.

                                                                                 

3.11.1.4 DOBLİNLİ KAZIK BAĞI:

Bir babaya, dikme kazığa bağlanmak için ideal bir 

bağdır. Kolay bağlanır yükten kurtulunca anında çözülür. 

Uzun sürecek kalıcı bağlamalar için tavsiye edilmez.

Halat çımasında uzun bir doblin meydana getirin. Bu 

çifte halatı baba çevresinde dolaştırıp ana halatın üstünden 

alarak kazığın başına geçirin.

12
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3.11.2 SEKİZ BAĞI VE YAPIM TEKNİĞİ 

3.11.2.1 AÇIK SEKİZLİ

          

vİpin uzun ucu sol elin başparmak tarafına gelecek şekilde 

ip tutulur;

vBoş kalan sağ el ile halatın bedenine yakın bir yere kısa ve 

avuç içinde kroz yapacak şekilde kıvrılır. Yukarıda ipin uzun 

ucu altından bir devir yapılır;

vYapılan bu devir tekrar çımanın krozun üstünden içine 

geçirilerek, boşu alınır. Bu surette istenen sekiz düğümü 

meydana gelmiş olur.
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3.11.2.2 İKİNCİ YAPILIŞ ŞEKLİ KAPALI SEKİZLİ:

vYeterli miktarda ip ayrılır ve çit kat yapılarak açık sekizli-

deki yol izlenir;

vİpin uzun ucu sol elin başparmak tarafına gelecek şekilde 

ip tutulur;

vBoş kalan sağ el ile halatın bedenine yakın bir yere kısa ve 

avuç içinde kroz yapacak şekilde kıvrılır. Yukarıda ipin uzun 

ucu altından bir devir yapılır;

vYapılan bu devir tekrar çımanın krozun üstünden içine 

geçirilerek, boşu alınır. Bu surette istenen sekiz düğümü 

meydana gelmiş olur.

14
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1.11.3 GEMİCİ BAĞI (TEK VE ÇİFT GEMİCİ BAĞI) YAPIM TEKNİĞİ

vKalın ipi sol elin içinde küçük bir doblin kasa yapınız;

vSağ elinizde tuttuğunuz ince ipin çımasını kasanın 

altından içine geçiriniz;

vDaha sonra çımayı üstten aşağıya doğru doblin kasanın 

etrafından dolaştırın; (Kasa etrafında bir tur atarak tekli 

gemici, iki kez tur attırdığımızda çiftli gemici bağını gerçekleş-

tirmiş oluruz.)

vÇımayı kasa ile kendi bedeni arasına geçirin ve çımanın 

uzun bedeninin boşluğunu alarak sıkıştırın.

15
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3.11.4 CAMADAN (Mekik Bağı) YAPIM TEKNİĞİ

Bu düğüm aynı kalınlıktaki iki ipi birbirine eklemek için 

kullanılır. Genel maksatlar için çok elverişli olan bu düğümün 

çözülmesi kolaydır.

YAPILIŞI:

vİp her iki el ile çımalardan tutulur.

vSağ elin tuttuğu çıma sol elin tuttuğu çımanın üstünden 

bir defa çevrilmek sureti ile yarı volta atılır. Uçlar yukarıdadır.

vSon defa sol eldeki çıma bu defa sağ eldeki çımanın 

üstünden çevrilir alttan ve içten geçirilerek bir yarım volta daha 

alınarak MEKİK BAĞI (Camadan Düğümü) tamamlanmış olur.

16
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3.11.4.2 FORALI CAMADAN BAĞI:

Camadan bağının 

kolayca fora edilebilmesi için 

yapılan bağdır. Camadan bağı 

yapıldıktan sonra üstten gelen 

ç ıma yeteri  kadar uzun 

bırakılır. Doblin yapılıp, bağla-

nacak yer üzerindeki bedenin 

altından doblin olarak geçirile-

rek bağ tamamlanır

17
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3.11.5 ELDE EMNİYET BAĞI (İzbarço Bağı) YAPIM TEKNİKLERİ

Bu bağ yaralıları sedye ile indirme veya yukarı 

çıkarmada kullanılır. Bir şahsa emniyet ipi olarak bağlanan 

halata bu şekilde bir bağ atılır.

3.11.5.1 Elde  Tekli Emniyet Bağı Yapım Tekniği

vİpin beden tarafını sağ elde, çıma tarafını sol elde olmak 

üzere tutun, sol el ayası yere bakarken tuttuğunuz ipi bu defa 

bileğe çevirmek suretiyle sol el tarafından bir kroz meydana 

getirin;

vMeydana getirilecek kasanın büyüklüğüne uygun doblin 

yapın;

vDoblini yaptıktan sonra çımayı krozun altından içeriye 

geçirip, uzun bedenin altından yukarıya alınarak, krozun 

üstünden içeriye doğru kasa doblinin yanına getirilir. 

vBeden ve çimanın boşları alınıp çima kasa bedenine 

piyanlanır

18
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3.11.5.2 ELDE İKİLİ EMNİYET BAĞI YAPIM TEKNİĞİ;

v

v

v

v

v

     

3.11.5.3 ELDE ÜÇLÜ EMNİYET BAĞI YAPIM TEKNİĞİ;

Yapılışı:

Yeterl i  miktarda halat çift kat haline getir i l ir.
Halatın beden tarafı sağ elde çıma tarafını sol elde olmak 

üzere tutun bedenin üstünde bir kroz meydana getirin.
Çıma yani halatın ucunu krozun altından sokarak yapılmak 

istenilen kasanın genişliğini ayarlayın
Çimanın içinden elinizi bileğe kadar geçirip çimanın 

devamını tutarak bileğinizdeki ipi aşağı doğru sıyırın
Boşluğu alarak düğümü sıkıştırın ve bitirin
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vİpin bedeni iki kat  yapılır öncelikler;

vİpin beden tarafını sağ elde, çıma tarafını sol elde olmak 

üzere tutun, sol el ayası yere bakarken tuttuğunuz ipi bu defa 

bileğe çevirmek suretiyle sol el tarafından bir kroz meydana 

getirin;

vMeydana getirilecek kasanın büyüklüğüne uygun doblin 

yapın;

vDoblini yaptıktan sonra çımayı krozun altından içeriye 

geçirip, uzun bedenin altından yukarıya alınarak, krozun 

üstünden içeriye doğru kasa doblinin yanına getirilir. 

vBeden ve çimanın boşları alınıp çima kasa bedenine 

piyanlanır

20
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3.11.6 ALA BAĞI MEZEVOLTALI DÜLGER BAĞI

          Daha uzun malzemeleri bağlamak için kullanılır. 

Bağlanacak malzemenin boyu ve ağırlık merkezi dikkate 

alınarak malzemenin denge noktasına mezevolta alınır. 

Mezevoltanın 1 metre gerisine de voltalı dülger bağı yapılır. 

Malzemenin uzunluğuna bağlı olarak daha fazla sayıda 

mezevolta alınarak malzemenin savrulması engellenir.  
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3.11.7 TEKLİ VE ÇİFTLİ PRUSİK BAĞI YAPIM TEKNİĞİ

3.11.7.1 KAPALI PRUSİK YAPIM TEKNİĞİ

3.11.7.2 KAPALI PRUSİK YAPIM TEKNİĞİ

22
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3.11.7.3 İKİNCİ TEKNİK AÇIK PRUSİK YAPIM TEKNİĞİ

7.11.8 BELDE ELDE EMNİYET BAĞI YAPIM TEKNİĞİ

23
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3.11.9 BELDE EMNİYET BAĞI YAPIM TEKNİĞİ

3.11.10 İsveç Oturağı

-İsveç oturağı sağlam ve pratik bir ekipmandır.

-Yüksek ve alçak alanlardaki çalışmalar,

-Kuyulara inişlerde kullanılmaktadır.

Halat İle İsveç Oturağı Yapılması

Hazır isveç oturağı olmadığı durumlarda halat ile 

yapılan uygulamadır. Bu yöntemle İsveç oturağı yapmak için 

10-11 mm çapında 4 ve 4,5 m uzunluğunda statik halat 

yeterlidir. Halat ile isveç oturağı altı adımda yapılmaktadır;

24
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1. Adım: Halat belden geçirilir ve sağ taraftaki kısım 30 cm 

daha uzun olacak şekilde tutturulur;

2. Adım: Göbek hizasında sıkı bir şekilde camadan bağı atılır.

3. Adım: Halatın iki ucu bacak aralarından geçirilerek arka 

tarafta her iki uç ala bağı yaparak gerdirilir.

25
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4. Adım: Halatın uçları ön tarafta doğru tutulur. Sağ eldeki 

halat camadan bağının altındaki bölümden geçirilir.

5. Adım: Halatın iki ucu sol bacak üzerinde birleştirilerek 

camadan bağı yapılır. Fazla kalan uçlar her iki yönden emniyet 

düğümü atarak toplanır.

26
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6. Adım: Karabina, halatın en az üç bileşenini içine alacak 

şekilde kilitlenir.

3.11.11 TAŞIMA BAĞI YAPIM TEKNİĞİ
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3.11.12 HALATIN TOPLANMA TEKNİĞİ;

28
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4. YÜKSEK AÇI KURTARMA TEKNİKLERİ VE KULLANILAN 

MALZEMELER

 Kurtarma operasyonlarında gerektiği kadar sıklıkla 

kullanılmayan bu teknikler aslında aşağıda örnekleri verilen 

olaylarda kullanıldığında çok daha başarılı operasyonla 

gerçekleştirmek mümkündür.

vSarp uçurumların dibinde duran, köprülerden sarkan 

veya ırmak, deniz, göl gibi su birikintilerine uçan araçlar;

vYükseklerde mahsur kalma olayları;( binanın çatısı, 

terası, büyük ağaçların üzeri, dağlar vb.)

vUçurumlara veya büyük çukurlarla kuyulara insan ya da 

hayvan düşmesi;

vYangınlarda üst katlarda mahsur kalanların ya da 

yaralananların, diğer imkânların kullanılamayacağı 

durumlarda;

vSu ve sel baskınlarında mahsur kalmalarda ve boşluklarla 

sel sularının götürdüğü alanların geçilmesinde;
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vÇeşitli doğa sporlarıyla uğraşanların karşınına çıkan 

engellerin aşılması, karşılaştıkları kazalar ve buna benzer birçok 

olayda gerçekleştirilecek kurtarma operasyonlarında yüksek açı 

kurtarma tekniklerini kullanmak beraberinde başarıyı da 

getirecektir.

4.1 KULLANILAN MALZEMELER

vKarabinalar(farklı tiplerde çelik ve alüninyum 

alaşımlı çelik)

vMapalar

vTekli, çiftli ve üçlü makaralar

vJumarlı makara

v8' li inici

v8' li kulaklı ininci

vID iniş aparatı

vStop decender

vEl jumarı

vGöğüs jumarı

vİsveç oturağı

vKurtarma üçgeni

vSedye

vTripod

vRollgliss Makara sistemi

vTrifor

30
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 4.1.1 Oval Tip Çelik Karabina

vVidalı kilitli

vOval simetrik yapı

vSistem kurmak ya da makarada kullanmak için ideal yapı

v28 kN mukavemet

v18 mm ağız açıklığı

vÇelik malzeme

4.1.2 HMS Tip Çelik Karabina

vVidalı kililti HMS karabindir.

vKarabinin gövdesi birden fazla ip ve perlonun 

takılabileceği genişliktedir.

vGeniş kapı açıklığına sahiptir.

vYarım kazık düğümüyle emniyet alabilmek için armut 

şeklindedir.

v25 kN mukavemete sahiptir.

v25mm ağız açıklığına sahiptir.

vKarbon çelik malzemeden üretilmiştir.
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4.1.4 EL JUMARI

4.1.3 SEKİZ '8' DEMİRİ

KULAKLI

    vKulaklı sekizli ipi daha

kontrollü kullanmanıza

imkan verir

    v9mm ile 16mm arasında

iplerle kullanılabilir  

   v40kN çekere sahiptir 

   vAlüminyum alaşımdan

üretilmiştir

4.1.4 SEKİZ '8' DEMİRİ

    -İniş için kolay kullanım

imkanı

    -30kN çekere sahip

    -8mm ile 13 mm arası

iplerle kullanılabilir 

    -Alüminyum alaşımdan

üretilmiştir

v

vAlüminyum alaşımdan

üretilmiştir

v8mm ile 13mm arası

iplarle kullanılabilir

İple çıkış için kullanılır
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4.1.6 GÖĞÜS JUMARI 

33
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4.1.7 ID KONTROLLÜ

İNİŞ APARATI

4.1.8 STOP DECENDER

v

kontrollu iniş imkanı

vPanik kontrol sistemi

vAlüminyum alaşımdan

üretilmiştir

v10,5mm ile 11,5 mm

çapındaki ipler ile

kullanılabilir.

Üzerinde bulunan kol ile

v

kontrollü iniş imkanı

v23kN mukavemet

vAlüminyum alaşımdan

üretilmiştir

v9mm ile 11mm çaplarında

ipler ile kullanabilme

Üzerinde bulunan kol ile

v

vBirçok kullanım alanı  olan  çok

amaçlı ip tırmanma aletidir: çekme

 sistemleri, ipe tırmanmak, sabit

bir ip hattında kişisel emniyet.

vHafif ve küçüktür.

vAlttaki deliği kayış takmak veya

 sap görevi yapacak büyük bir

karabin takmak için geniştir.

v8 ila 13 mm arasındaki tek

iplerde kullanıma uygundur.

Hafif,  Sapsız İp Tırmanma Aleti
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4.1.9 TEKLİ BÜYÜK

ALÜMİNYUM MAKARA

v30kN mukavemete sahiptir

vAlüminyum alaşımdan

üretilmiştir

vEn fazla 16mm çapında

ip ile kullanılabilir 

4.1.10 ÇİFTLİ BÜYÜK

ALÜMİNYUM MAKARA

v50kN mukavemete sahiptir

vAlüminyum alaşımdan

üretilmiştir

vEn fazla 16mm çapında

ip ile kullanılabilir

4.1.11 ÜÇLÜ YÜKSEK MUKAVEMETLİ PASLANMAZ

ÇELİK MAKARA

v

v

v

50kN mukavemete sahiptir

Paslanmaz çelikten üretilmiştir

En fazla 16mm çapında ip ile kullanılabilir
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4.1.12 Düşüş Durdurma ve Konumlandırma Kemeri

vİple erişim, konum alma, çalışma alanı sınırlama, düşüş 

durdurma sistemlerinde güvenli kullanım

vGeniş, yarı sert, ergonomik bel yastığı ile vücuda tam 

destek,

vNefes alabilir, anti bakteriyel bacak ve bel desteği 

sayesinde maksimum konfor

vYükü omuzlara ve sırta dağıtan omuz destekleri,

vKonum alma durumunda yükü bele eşit olarak yayan yan 

bağlantı noktaları,

vAskıda çalışırken yükün bir kısmının bacaklara transferi 

ile oturur pozisyonda konforlu çalışmayı sağlayan göbek 

bağlantı noktası,

vDüşüş durdurma sisteminde güvenlik ipine bağlanmak 

amaçlı kullanıcıya sırt ve göğüs  bağlantı seçeneği sunan 2 

adet güvenlik bağlantı noktası, Bel desteği üzerinde pozisyon 

almayı sağlayan 2 adet güvenlik bağlantı noktası,

vPaslanmaz çelik metal aksamlar,

vKolay ayarlanabilir tokalar,

vGözle kontrol kolaylığı sağlayan zıt renkli dikişler,

vYüksek UV dayanımlı bonded tip yüksek mukavemetli 

dikiş iplikleri,
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v2 adet plastik korumalı malzeme taşıma halkası

vPaslanmaz 304 ve 316 kalite metal aksamlar,

4.1.13 Kaşık Sedye Özellikleri:

vOrtadan ikiye ayrılabilme özelliği sayesinde yaralının 

yerinden oynatılmadan sedye üzerine alınabilme özelliği 

vEloksallı alüminyum alaşım gövde

vOtomatik kilitlenen kilit mekanizması

v2 adet yaralı tespit kemeri

vEn : 42 cm

vBoy : 166 (200) cm 

vYükseklik : 6 cm

vTaşıma Haddi : 150 kg

vGramaj: 11 kg
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4.1.14 Deniz omurga tahtası Özellikleri

vMarine tipi yüksek mukavemetli özel ahşap materyal

vX ışınları geçirme özelliği

vÇepeçevre yumuşak plastik koruyucu bant ile darbelere 

karşı korunma

vKoruyucu boya ve cila ile korunma

vDeterjanlarla temizlenebilen yüzey

vSagda 6 solda 6 adet uç kısmlarda 2'şer adet olmak üzere 

toplam 16 adet el tutma boşluğu

v5 adet emniyet tespit kemeri

vAttucho ve çoğu baş sabitleyicisi ile kullanıma uygun 

tasarım.

vPimli, hızlı takılan oynar başlık ( 3 adet emniyet tipi tespit 

kemeri ile birlikte)

vÖrümcek kemer sistemi ve opsiyonel baş sabitleyicisi

vEn : 43 cm

vBoy : 185 cm 

vYükseklik : 4 cm 

vTaşıma Haddi : 150 kg
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4.1.15 KAYIK SEDYE  (Basket Sedye) Özellikleri:

-Basket sedye,hafif olup,sağlam,leke tutmayan özel 

plastik malzemeden üretimektedir.

-Ürün gemilerde,dağlık arazilerde, helikopterlerde, 

itfaiyelerde ve tüm arama kurtarma gibi yerlerde 

kullanılmaktadır.

-Ürünün çevresinde alüminyumdan özel iskelet sistemi 

bulunmaktadır.

-Gövdenin çevresinde merkeze orantılı askı delikleri 

bulunmaktadır.

-Bu özellikleri bulunan ürün yüksek yerlerden ve dik 

yamaçlardan hasta almak veya taşımayı kolaylaştırmaktadır.

-Hel ikopter  taş ıma kemeri  sedyeyle bir l ikte 

bulunmaktadır.

-Kemer,helikopterden veya yüksek yerlerden vinçler 

sayesinde hasta kurtarma için üretilmiştir.

-Kemerin üzerinde 4 Adet 2 ton taşıma kapasiteli çelik 

karabine bulunmaktadır.

-Sedye,deniz gibi v.b. yerlerde kurtarma esnasında suya 

batmaması için tasarlanmış poliüretan malzemeden 

üretilmiştir.

-Sedyenin üzerine velcro bantlar ve kemer yardımı ile 

sabitlenmektedir.

-Ölçüler:

-Uzunluk:2170 mm

-Uzunluk katlanmış:620 mm
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4.1.16 VAKUM SEDYE

vKazalarda hastayı güvenli ve rahat bir şekilde taşımak 

için kullanılır. Sedye içerisindeki hava, üzerinde bulunan 

valf' ten pompası aracılığıyla vakumlandığında sedye 

hastanın vücut yapısını alan sert bir kabuk şeklini alır. 

Hastayı alçıdan bir yatak gibi sarar ve hastaneye 

götürülmesine olanak verir. Ciddi şekilde yaralanmış yada 

travma geçirmiş hastaların taşınmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

vEk bir travmaya neden olmaksızın destek sağlar.

vHer hastanın vucuduna uyarak sabitler.

vX ışınlarını geçirgendir. 

v6x2 Taşıma Klipsi olduğu için istenilen Araçta sedye 

olarak kullanılabilir.

v İç dolgu malzemesi polystyrene granüllerden 

oluşmaktadır.

vDış yüzey poliüretan kumaştan üretilmiştir.
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vKuyu, menhol ve kapalı alanlarda yapılacak çalışma ve 

kurtarma işlerinde kullanılır.

v3 ayaklı alüminyum bacaklar ile kolay kurulum imkanı,

vÇalışma alanına göre 8 aşamada ayarlanabilir bacaklar,

v300 kg taşıma kapasitesi
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4.1.19 Kurtarma Üçgeni

4.1.20 Bel Tipi 

Emniyet Kemeri

4.1.17 Alüminyum Tripod

4.1.18 Rollgliis

Marka Sistemi
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4.2 Kurtarma operasyonlarında güvenlik unsurları

vKullanacağınız ipleri ve diğer malzemeleri kontrol edin, 

deforme olmuş ve şüphelendiğiniz ipleri ve malzemeleri asla 

kullanmayın;

vİplere asılmadan önce tüm başlangıç noktalarını yani 

çapaları kontrol edin;

vEkip üyeleri birbirlerinin askı takımlarını kontrol ederek 

varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzeltin;

vİletişimi çok iyi bir şekilde sağlayın;

vDaima güvenliği ön planda tutarak kazaları engelleyin;

vŞüphelendiğiniz her an yedek halat kullanın;

vDaima çift emniyet sistemi kurun;

vOperasyonlarda özellikle kurtarma botu başta olmak 

üzere kişisel koruyucu tedbirleri eksiksiz olarak alın.

        Kurtarma operasyonlarında güvenliğin sağlanması ve 

istenmeyen kazaların önüne geçilebilmesi için gerek kurtarma 

elemanlarının kendileri gerekse kazazedeye uygulanan bağla-

ma çalışmalarında kullanılan düğümler eksiksiz ve sağlam 

olarak yapılmalıdır. Son kontroller yapılarak güvenlikten emin 

olunduktan sonra çalışmalara devam edilmelidir. 

4.2.1 Çapa noktalarının tespit edilmesinde dikkat edilecek 

kurallar:

vYükü kaldıracak kadar sağlam olmalıdır;

vTehlikeli bölgeden yeteri kadar uzak olmalıdır;

vKazazedeye doğrudan ulaşacak düz bir hat boyu olmalıdır.

Bu amaçla:

vSağlam ağaçlar: gerekirse yükün eşit dağıtılması için iki 

ağaç kullanılabilir;

vBağlantı noktası yere mümkün olduğunca yakın 

olmalıdır;
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vBinalar, araçlar ve büyük kaya parçaları;

vBinadaki dar bir açıklığa merdiven sıkıştırılarak 

kullanılabilir.

vDoğal çapa noktalarının bulunmadığı durumlarda 

sağlam kereste ve demir çubuklar yere çakılarak kullanılabilir.

4.2.2 Kazazedeye ulaşılması:

Olay mahalline ulaşan kurtarma ekibi ilk değerlendir-

meleri yaptıktan sonra olay mahalline gerekli malzemeleri 

getirerek kazazedeye nasıl ulaşacağına karar verir. Bu kararı 

vermede olay mahallinin arazi koşulları veya olay yerinin 

özellikleri etkili olacaktır. Kurtarma ekibi kazazedeye:

vYürüyerek;

vDik bayırlarda emniyet halatını kullanarak;

vBir ip baldırda bir ip aksi omuza sarılı olarak helikopterle;

vVinç veya büyük kurtarıcı araç vb. vasıtasıyla ulaşabilir.

             Kurtarma ekibi kazazedeye ulaşmak için kazazedenin 

sağlık durumunda ciddi bir durum söz konusu değilse bayır 

veya uçurumun etrafını dolaşabilir. Halatlar ve iniş takımlarını 

kullanarak gerçekleştirilecek çalışmalarda GÜVENLİK daima 

ön planda tutulmalıdır.

Yüksek açı kurtarma tekniklerinin en önemli 

unsurlarından birisi sedye kullanımıdır. Yaralı taşıma 

bölümünde sedye kullanımları anlatılmaktadır.

4.2.3 Kazazedenin kurtarılması:

Kazazedenin sağlık durumu ve bulunduğu yerin 

konumuna uygun şekilde sedye uygulamaları yapılarak 

paketlenen kazazedenin çıkarılması:
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vİmkânımız varsa ve doğal veya yapay engeller yoksa 

helikopterler kullanılabilir;

vYükseltme yöntemi kullanılarak;

vİndirme yöntemi kullanılabilir.

4.2.3.1 Yükseltme yöntemi:

Kurtarma ekibinin bulunduğu yerlerden daha alçak 

seviyelerde bulunan kazazedelerin kurtarılmasında kullanılır. 

Sedyenin bir kazazede ve bir kurtarma personeli ile birlikte 

yükseltilmesi operasyonun en zor kısmıdır. Sedyenin güvenli 

bir şekilde yükseltilmesi için:

vArazi şartları;

vYükseltme mesafesi;

vYükseltilecek ağırlık

vMevcut çapa noktaları;

vMevcut araç ve gereçler;

vEkip eleman sayısı göz önünde bulundurulmalıdır.

yükseltme sistemini kurmak için:

vÇapa halatı olarak 11 mm lik ip;

vTaşıma halatı olarak 11 mm lik ip;

vYönetme halatı olarak 9 mm lik ip;

vTripod;

vÇapa halatını germek için makara sistemi;

vÇapa noktaları için halkalar;

vSedyenin bağlanması için kayışlar;

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından:

vÇapa noktalarını belirleyin;

vTripodu kurun;

vÇapa halatını, çapa noktalarına bağlayın;

vHalatı tripodun halkalarından geçirerek ipi kazazedenin 

yanına ulaşan personele atın;

vOluşturulacak çapa hattını aşağıdan bağlayın;
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vMakaraları kullanarak ipi gerin;

vKazazede paketlenmiş halde sedyeye yerleştirilerek, 

sedye gerilmiş halata takılır;

vSedyeyi yönetmek için ön kısmını bir kayışla ve halka ile 

çapa halatına takın. Yönetme ipleri hem aşağıdan hem de 

yukarıdan gelmeli, rüzgârlı havalarda sedyenin hem önüne 

hemde arkasına takılmalıdır; 

vTaşıma ve yükseltme halatlarını sedyeye takarak, 

çekmek suretiyle sedyeyi yukarı doğru çekin. Yükseltme 

esnasında ip ve makara kombinasyonlarından oluşan uygun 

bir yükseltme sistemi kullanılabilir.

        

Yükseltme sisteminde sedye ve kazazedenin bağlanması

Çapa noktasına bağlama işlemi
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Halat ile emniyet bağı,  çapa noktasına bağlama ve çoklu 

karabina uygulaması

45

Kurtarma Becerileri



       Halatlar ile oluşturulan iniş takımı ile halata tırmanma
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Halat karabina kombinasyonu
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Yüksek Açı Kurtarma Çalışmaları

Yüksek Açı İniş Çalışması:

1. Adım: Sabit ve sağlam bir noktaya kazık bağı yapılarak 

istasyon belirlenir

2.  Adım: Bağlanan halat, düz karabina veya 8'li karabinanın 

içerisinden geçirilerek personelin İsveç oturağına takılır.

3. Adım: Halatın uzun ucu sağ elle kalçada tutulur. Sol el ise 

bağlantı izahındaki halatı kavrar. Personel daha sonra kendini 

boşluğa doğru bırakarak ya yürüme usulü ya da sıçrama usulü 

ile inişini tamamlar.
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5.2 Platformdan inme tekniği
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 5.3 Yatay Geçiş Uygulamaları
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Sürgülü Merdiven ve Kullanımı

Sürgülü merdiven; ihtiyaç durumunda balkondan 

balkona ya da çatıya veya benzer yerlerde yatay olarak 

yerleştirilip köprü vazifesi görerek personelin geçişlerinde ve 

sedye ile yaralı taşınmasında kullanılır.

           Sürgülü merdiven kullanılarak sedye ile yaralı indirme 

ve yaralı çıkarma işlemleri de yapılabilir.

Sedye üzerine alınan kazazede ilk olarak halat ve 

sedyeye ait olan bağlantı elemanları vasıtası ile sabitlenir. 

Sürgülü merdiven kazazedenin alınacağı yere yerleştirildikten 

sonra;

1. Adım: Kazazedenin ayak kısmındaki kolları ya da ayakları, 

sürgülü merdivenin baş kısmındaki kollara kazık bağı ile 

bağlanarak sabitlenir.

2. Adım:   Sedyenin kazazedenin baş kısmı tarafındaki kol ya 

da ayaklara uygun uzunlukta halatlar kazık bağı ile 

bağlanarak sedye indirilmeye hazır hale getirilir.

3. Adım: Halatlar, merdivenin baş kısmındaki kollara kazık 

bağı ile bağlanır. Sürgülü merdiven, aşağıdaki personel 

tarafından tutularak yavaş ve kontrollü bir şekilde çekilmeye 

başlanır. Halatları sıkı bir şekilde kavrayan yukarıdaki personel 

ise sedye ve sürgülü merdivenin kontrollü bir şekilde aşağıya 

inişini sağlar.
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5.5 Sedye Bağlama

1.Adım: Kazazede sedyeye dengeli bir şekilde yerleştirilir ve 

emniyet kemerleri sıkıca bağlanır

2.Adım: Sedyenin ayaklarındaki boşluklardan halat geçirilip 

uygun genişlikte elde emniyet bağı yapılarak resim 147 deki 

gibi ayaklar gerdirilir.
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3.Adım: Yaralının solundan başlayarak sağına doğru dört adet 

ala bağı atılır bunların yerleri ise

-Dizkapağının altı

-kasık bölgesi 

-Karın bölgesi

-Göğüs bölgesi (kalp seviyesinin altında olmalıdır)
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4.Adım: Son ala bağı atıldık tan sonra halat kazazedenin 

sağında gerdirilerek sedyenin ayak veya tutma bölgesinde 

kazık bağı atılarak bitirilir.

1. Adım: iki adet kuzine sedyenin ayak ve b aş kısmındaki 

sedye ayaklarına bağlanır

2. Adım: baş ve ayak kısmından gelen halatla birer sekizli 

düğümü atılarak sedyenin ağırlık merkezinde birleştirilir

3. Adım: Son olarak iki adet karabina ile halatlar 

birleştirilerek kurtarıcı personel veya sadece sedye sisteme 

sokularak kurtarma işlemi gerçekleştirilir

5.5.1 Sedye İle Kurtarma Çalışmaları
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6. SAPANLAR

          Çelik halatlardan, zincirlerden ya da polyesterden imal 

edilen sapanlar ağır yükleri kaldırmak için kullanılan 

malzemelerdir. Sapanlar kurtarma faaliyetlerinde olduğu 

kadar çok farklı sektörlerde de kullanılan malzemelerdir. 

Bunun sebebi ise kullanımlarının son derece pratik, güvenli 

olması ve kaldırma kapasitesinin yüksek olmasıdır. 

Sapanlardan kurtarma operasyonlarının birçok çeşidinde 

istifade etmemiz mümkündür. İstifade edebileceğimiz 

başlıca faaliyetleri şöyle sıralayabiliriz:

vTrafik kazalarında; 

vDereye, denize veya benzeri çukur yerlere düşen 

araçların çıkarılmasında;

vÇukur yerlere düşen hayvanların kurtarılmasında;

vEnkaz çalışmalarında ağır enkaz döküntüleri ve ağır 

eşyaların kaldırılmasında kullanılır.

6.1 SAPANLARIN ÇEŞİTLERİ:

Sapanlar imal edildikleri malzemeye göre üç grup altında 

toplanabilir.

vPolyester Sapanlar;

vZincir Sapanlar;

vÇelik Sapanlar.

Zincir ve çelik sapanlar kullanım amaçlarındaki farklılıklara 

göre değişik modellerde ve boyutlarda imal edilmektedirler. 

Bu tip sapanlar aşağıda gösterilmiştir.

                                                  --- o ---                                        

       --- o ---

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir.

Andre Gide
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6.1.1 ZİNCİR SAPANLAR:

 6.1.2 ÇELİK SAPANLAR:
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Tek Kollu              Çift Kollu                   Üç Kollu                          Dört Kollu

Sonsuz                       Gözlü               Radansalı               Halkalı-Kancalı     

2-3-4 Kollu Halkalı - Kancalı



6.1.3 POLYESTER SAPANLAR:
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Çelik Sapanların Çalışma Yükleri

Halat Çapı

Ø mm

    

8 800 630

 

1500

 

1120

 

900

 

800 630

10 1250 1000

 

2500

 

1800

 

1400

 

1250 1000

12 1800 1500

 

3500

 

2500

 

2000

 

1800 1500

14 2500 2000

 
5000

 
3550

 
2800

 
2500 2000

16 3350 2650
 

6600
 

4500
 

3750
 

3350 2650

18 4000 3350 8000 5600  4500  4000 3350

20 5000 4000

 

10000

 

7100

 

5600

 

5000 4000

22 6300 5000

 

12500

 

8500

 

6700

 

6300 5000

24 7500 6000

 

15000

 

10000

 

8000

 

7500 6000

26 8500 6700

 

16500

 

12500

 

9500

 

8500 6700

28 10000 8000 20000 14000 11200 10000 8000

32 13200 10000 25000 18000 14000 13200 10000

36 16000 13200 31000 23600 18000 16000 13200

40 20000 16000 40000 28000 22400 20000 16000

44 25000 20000 50000 35000 28000 25000 20000

46 30000 23600 60000 40000 33500 30000 23600

 

Gözlü Sapan                                          Sonsuz Sapan

RENK

GENİŞLİK

(mm)

Çalışma 

Ağırlığı   

%100

 

 

%80

 
 

%200

 

%140

 

%100

Kopma 

Ağırlığı

Kg

LİLA 25 1000

 

800 2000 1400

 

1000 6000

YEŞİL 50 2000 1600 4000 2800  2000 12000

SARI 75 3000

 

2400 6000 4200

 

3000 18000

GRİ 100 4000

 

3200 8000 5600

 

4000 24000

KIRMIZI 125 5000 4000 10000 7000 5000 30000

KAHVE 150 6000 4800 12000 8400 6000 36000

MAVİ 200 8000 6400 16000 11200 8000 48000

TURUNCU 250 10000 8000 20000 14000 10000 60000



6.1.4 Sapanların Kullanımı:

vSapanların kullanımında öncelikle gerçekleştirilecek 

faaliyete uygun sapan seçimi yapılmalıdır;

vSapanların kaldırılacak malzemeye bağlantısı sağlam ve 

dengeli olmalıdır. Kaldırılacak yüksekliğe uygun şekilde 

bağlantı yapılmalıdır. Emniyet kilitleri kapatılmalıdır;

vKaldırılacak malzemeye gerekli bağlantılar yapıldıktan 

sonra yükün önce ağırlığı alınmalıdır. Daha sonra yavaşça 

kaldırma işlemi devam etmelidir;

vKaldırma esnasında çalışma alanında bulunanlar 

uzaklaştırılmalıdır;

vKopma veya sapanın yerinden çıkma ihtimaline karşı ikinci 

emniyet bağlantısı yapılmalıdır;

vKaldırılan materyalin salınımına engel olmak için uzun bir 

malzemeyle uzaktan dengelenmelidir;

vYükün indirileceği noktaya doğru hareket ettiği ve 

indirileceği sırada ekip elemanından bir kişi operatörü 

yönlendirmelidir;

vYük yere indirilirken altına takoz konularak sapanların 

yük altında kalmasına izin verilmemelidir;

vPolyester sapanlarla çalışma yapıldıktan sonra kontrolleri 

yapılmalı ezilmiş zedelenmiş sapanlar araçlara konulmamalıdır;

vZincir sapanların baklaları tek tek kontrol edilmeli ve 

hasarlı olanlar değiştirilmelidir;

vÇelik sapanlarla ilgili kontrol ve temizleme kuralları 

eksiksiz uygulanmalıdır.

7. ALDIRAÇ VE MANİVELA:

Meydana gelen afet ve kazalarda oluşan yıkıntıları ve yük 

bindirmelerini kaldırmada kullanılan basit kaldırma aletleridir. 

Kaldıraçlar bizi güçlü yapmaz, gücümüzle daha fazla iş 

yapmamızı sağlar. Kaldıraç, dayanıklı tahta metal parçalarından 

yapılır. Manivela metalden yapılmış özel bir malzemedir. 

Kaldıraca nazaran daha sınırlı yerlerde kullanılır. Manivela ile 

ayırma, kapı açma, kısmen kaldırma işlemleri yapabiliriz.
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7.1 Kaldıraç ve manivela kullanımında şu hususlara dikkat 

edilecektir.

vKaldıraç olarak kullanılacak tahta veya metaller çok 

sağlam olmalıdır;

vDestek noktasındaki destek malzemesi taş, sert kaya, 

sağlam kereste ve benzeri malzemelerden seçilmeli;

vDestek kaymayacak şekilde sağlamlaştırılmalı, kaldıraç 

emin bir şekilde yerleştirilmeli;

vKaldırılacak yükün altına yeteri kadar dayanak 

yerleştirilmeli, yük kaldırıldıkça oluşacak boşluklar takozlarla 

doldurulmalı;

vKaldıraca aşırı yük tatbik edilmemeli;

vBirden fazla kaldıraç kullanılması durumunda birlikte 

hareket edilmeli.

NOT: Destek noktası yükten uzaklaştıkça kaldırma kuvveti 

artar.

 

 

Manivela

Kuvvet

Yük

Kaldıraç

Destek Noktası
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8. Kuyular ve Kurtarma Operasyonları

İçme suyu temini ve kullanma suyu temini için kırsal 

alanlarda ve kentsel alanlarda açılan kuyular günümüzde de 

yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Kuyular genellikle evlerin 

bahçelerine, meyve bahçeleri ile tarlalara ve zaman zamanda 

evin bodrum katında veya zemin katında açılmaktadır. Eski 

yerleşim bölgelerinde evlerin bahçelerinde ve evlerin iç 

kısmında mevcut olan kuyularda sıklıkla, kırsal alanda da 

zaman zaman karşılaşılan kuyuya insan ve hayvan düşmesi 

olayları itfaiye teşkilatlarının çalışmalarında önemli bir yer 

tutmaktadır. Kuyulara düşme olayları genellikle dalgınlık ve 

çocukların kuyu etrafında oyun oynaması bazense bir şeyler 

aramak veya çalışma yapmak amacıyla kuyuya girenlerin 

uğradığı kazalar neticesinde meydana gelmektedir.

Kuyulara düşme olaylarında can kaybı ve yaralanma riski; 

kuyunun derinliği, kuyunun genişliği, kuyuda su olup 

olmaması ve kuyularda zehirli, yanıcı, parlayıcı gaz olup 

olmamasına bağlıdır.

8.1 Kuyularla ilgili kazaların önlenmesi için dikkat edilmesi 

gereken hususlar ve yapılacak çalışmalar;

vBahçelerdeki kullanılmayan kuyuların içleri tamamen    

taş gibi maddelerle doldurularak kapatılmalı,

vFaal haldeki kuyuların ağız kısmı yerden en az 50cm 

yükseltilmeli ve üzerinde kilitli kapak mutlaka bulunmalı,

vBüyük su kuyuları ve sulama amaçlı yapılan sarnıçların 

etrafı yüksek duvar veya tellerle çevrilmeli, bunu yanı sıra ikaz 

levhası asılmalı,

vÇalışma yapmadan önce çökme tehlikesi olup olmadığı 

ve kuyu içerisinde gaz olup olmadığı araştırılmalı,

vKuyu operasyonları en az iki personelle yapılmalı ve bir 

personel daima kuyu dışında beklemeli,

vKuyuya inerken sağlam iniş malzemeleri kullanılmalı,

vKuyu çalışmalarında mümkünse maske kullanılmalı.
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8.2 Kuyularda Kurtarma Operasyonu

Kuyulardan kurtarma operasyonlarında ekip eleman-

larının ve kuyudaki canlının güvenliği son derece önemlidir.

Ekip elemanları çevre güvenliğini sağlarken bir yandan da:

vSeslenerek

vGözlemleyerek

vDinleyerek kuyudaki kişinin sağ/kendinde olup 

olmadığını anlamaya çalışır.

Kuyuda sağ, yaralı, baygın ya da ölü olduğu tespit edilen 

kazazedenin durumuna göre operasyon düzenlenir.

Kuyu operasyonlarında üç hususta çalışma yapılır,

Kuyuda;

vSu olup olmadığı

vGaz olup olmadığı

vÇökme riski olup olmadığı

Bu üç hususta yapılacak çalışma aynı zamanda kurtarma 

ekip elemanlarının da emniyetini sağlayacak ve güvenli çalışma 

ortamı yaratacaktır.

Araştırma ve değerlendirme çalışmalarının   değerlendi-

rilmesini takiben   ekipler aşağıdaki çalışmaları yaparak operas-

yonları gerçekleştirmelidir.

vKuyuda su bulunması durumunda kazazedeye derhal can 

simidi, ya da kurtarma kemeri atarak boğulma riski ortadan 

kaldırılır.

vGaz ölçümü yapılarak, kuyuda mevcut gaz olduğu tespit 

edilirse kazazedeye derhal maske ulaştırılır ve gaz, 

aspiratörlerle içeriye temiz hava basılarak tahliye edilir.
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vKuyudaki gazla ilgili çalışma tamamlandıktan sonra 

çökme riski değerlendirilir ve kuyudaki su tahliye edilerek 

gerekli dayanak/destek çalışmaları yapılır.

vTüm bu çalışmalardan sonra iniş takımları kullanılarak 

kazazede uygun şekilde yukarı çekilir. Ekip elemanının 

kuyudan çıkmasıyla çalışmalar tamamlanır.

vYapılan çalışma sonunda kuyuda canlı ya da ölü olup 

olmadığı tespit edilmemişse kurtarma ekibi yukarıdaki 

çalışmaları aynen yaparak kuyuya inmek suretiyle bu durumu 

kesin bilgi olarak doğrulamalıdır. Kuyuya inecek eleman, iniş 

takımlarını kuşanarak gerekli emniyet bağlarının sağlanması 

ile kuyuya iner.

vİnme esnasında kuyunun tam orta noktasından inilmeli, 

kuyunun duvarlarına temas etmekten kaçınılmalıdır. Aksi 

takdirde istenmeyen çökmelere sebep olunabilir.

vKuyulardan kurtarma operasyonlarında öncelikle canlı 

olan kişiler yukarı çekilirken, hayvanların ya da ölülerin 

çıkarılmasında (tek ceset) kuyudaki ekip elemanı önce gerekli 

hazırlıkları yapar ve kendisi yukarı çıkar sonra çekime hazır 

olan hayvan ya da insan cesedi çıkarılır.

vKuyu yeteri kadar geniş ise kurtarma ekip elemanı yaralı 

kazazedeyle aynı anda çekilebilir. Kuyudaki suyun çekilmesi 

mümkün değilse gerekli tedbirler alınarak çalışmalar 

yürütülür.

vKuyunun ağzı darsa içindeki yaralıya yönelik koruyucu 

tedbirler alınarak genişletilir ya da kuyunun derinliği tespit 

edilerek uygun bir planlamayla iş makineleri kullanılarak 

kuyunun alt seviyelerine ulaşılmaya çalışılır.
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8.3 Kuyularda Kurtarma Operasyonlarına Genel Bir Bakış

 Tespit;

vGözlemleyerek

vSeslenerek

vDinleyerek yapılır.

Kuyu içinde insan ya da hayvan (canlı ya da ex) olup olmadığı 

araştırılmalıdır. Araştırmadaki kesin sonuç kararı kuyuya 

inmeden verilmemelidir. Kuyuya İnmeden Önce

vKuyuda tespit için gerekli çalışmalar tamamlandıktan 

sonra kurtarma ekibi elemanlarından ikisi iniş takımlarını kuşanır. 

İniş yapacak personel kuyunun orta noktasından iniş yapmalıdır. 

İniş esnasında mümkün olduğu kadar kuyunun duvarlarına temas 

edilmemelidir.

vKuyuya inildikten sonra kazazedeye imkânlar dâhilinde ilk 

yardım uygulanmalı ve uygun şekilde bağlanarak kuyudan 

çıkarılmalıdır.

GAZ OLCUMU
• Gaz var ise kuyuya derhal 

hava basılır.
• Kazazedeye maske takılır.
• Gaz olması muhtemel ku-

yularda ex-proff özelliği 
olan malzeme kullanılır.

 
ÇÖKME RİSKİ 
'Çökme riski varise 
tahkimat yapılır.

SU DURUMU • 
Kuyudaki su tahliye 
edilir.
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vEx (ölü) ve hayvanların çıkarılmasında bağlama işlemi 

yapılmalı ve önce kurtarma personeli kuyudan çıkmalıdır.

vKuyularda yapılacak çalışmalarda kuyunun yapısal 

özelliklerine bağlı olarak (özellikle çok dar olan kuyularda) 

kurtarma personeli iniş yapamayabilir. Bu gibi durumlarda iş 

makinelerinden istifade edilmelidir. Kuyunun derinliği 

hesaplanarak en uygun yerden ikinci kuyu açılmalı ve uygun 

derinlikte açılacak galeriden kazazedeye ulaşılmalıdır.

9. Yaralı Taşıma Prensipleri ve Uygulamaları

Olay mahallinde güvenlik tedbirleri alındıktan sonra 

yaralıya önce ilkyardım yapılır ardından sedye vasıtası ile 

paketlenerek taşınır. Sedye yaralıya mümkün olduğunca 

yaklaştırılarak yaralının elde taşınacağı mesafe en aza 

indirilmelidir. Böylece istenmeyen durumların önüne geçilir.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı durumlarda taşıma 

işlemi düzenli, planlı ve soğukkanlı yapılmalıdır. Yaralı, iki veya 

daha fazla personel tarafından taşınmalıdır. Taşıma esnasında 

battaniye ve kayış gibi yardımcı malzemeler de kullanılmalıdır.

9.1 Yaralıyı taşırken göz önünde bulundurulması gereken 

hususlar;

Yaralının sağlık ve güvenliğine yönelik tehlikeler 

(yangın, duman, aşırı kan kaybı, ezilme sendromu gibi),

vYaralı, kurtarma personeli ve sağlık ekibinin can 

güvenliği sağlanmalı, tehlikeler ortadan kaldırılmalı,

vOlay yerinde teknik malzeme ve insan gücü sayısı 

değerlendirilmeli,

vKurtarma elemanlarında ortaya çıkacak olumsuzluklar 

dikkate alınmalı.
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9.1.1 Yaralıyı taşırken kullanılacak kaldırma prensipleri;

vSadece itilemeyecek ve çekilemeyecek durumda olan 

yaralılar kaldırılarak taşınır,

vÇalışırken kol ve bacakların gövdeye yakın olmasına 

dikkat edilmeli. Böylece kollara daha az yük binmesi sağlanır,

vKurtarmacı personel çalışma esnasında en uzun ve güçlü 

kas gruplarını kullanmalı,

vZeminden daha aşağı seviyede çalışılıyor ise vücut, diz ve 

kalçalar bükülerek öne eğilmeli, ağır kaldırmak için kesinlikle 

belden eğilmemeli,

vHer iki ayak zemine düz yerleştirilmeli ve bir ayak 

diğerinden hafifçe önde olmalı,

vYaralının ağırlığını her iki ayağa da eşit dağıtılmalı,

vBaldır ve kalçaların esas kaldırma gücünü sağlayabilmesi 

için yük, dizler düzeltilerek kaldırılmalı,

vKazazedeyi kaldırırken karın kasılmalı, kalçalar gövdeye 

yakın tutulmalı. Böylece omuzlar, omurga ve pelvisle aynı 

hizada olur,

vBaş dik tutulmalı ve yumuşak koordineli hareketler 

yapılmalı,

vSadece rahatça taşınabilecek yükler kaldırılmalı. Vücut, 

aşırı yük kaldırmak için zorlanmamalı,

vYavaş ve koordineli adımlarla  hareket edilmeli.  Bir 

yaralı  sedye ile taşınırkenkesinlikle uzun adımlar atılmamalı,

vHareket ederken mümkünse ileriye doğru yürünmeli. Bu 

hareketin normal, dengeli ve yumuşak olmasını sağlar,

vİkiden çok kişi birlikte hareket ediyorsa; hareketler 

daima birbirine uyumlu olmalı hatta komutla hareket 

edilmelidir.

vYaralıyı taşımada göz önünde bulundurulacak temel 

kurallar dikkate alındığı takdirde taşıma esnasında 

istenmeyen olumsuzlukların yaşanmasına engel olunur
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9.2 Yaralı Taşıma Yöntemleri

vAcil Tek Kişi İle Taşıma (Elde, Sırtta)

vAcil İki Kişi İle Taşıma

vSedye İle Taşıma

9.2.1 Hafif Yaralıları Taşıma Yöntemleri

Tehlikeli ortamlarda bulunan hafif yaralılar, olay 

mahallinden süratle uzaklaştırılmalı veya bulunduğu yerde 

emniyeti sağlanmalıdır.

Hafif yaralıları taşımak için kullanılan yöntemler;

vSırtta Taşıma

vYaralıya Destek Olarak Taşıma

vİtfaiyeci Usulü Taşıma

vSürüyerek Taşıma

vÖn ve Arka Usulü Taşıma

vİki El Üzerinde Taşıma

vDört El Üzerinde Taşıma

9.2.1.1 Sırtta Taşıma

Yaralı, bilinci yerinde ve tutunabilecek durumda ise 

çocukların sırtta taşındığı şekilde taşınır.

9.2.1.2 Yaralıya Destek Olarak Taşıma

Yaralı, şuuru yerinde ve kendi 

kendine yardım edecek durumda ise 

destek olarak yürüme yöntemiyle 

taşınır. Kurtarıcı, yanında durduğu 

yara l ın ın  b i r  ko lunu b i lekten 

kavrayarak kendi boynu etrafında 

dolaştırır. Kurtarıcı diğer kolunu 

yaralının belinden dolayarak yan 

tarafına iyice yanaştırır. Yaralıyı eliyle 

elbisesinden kavrar. 
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Yaralı ve kurtarmacı dış taraftaki ayaklarıyla yürüyerek olay 

mahallinden uzaklaşır.

9 2 1 3 İtfaiyeci Usulü Taşıma

Şuurunu kaybetmemiş fakat kendi kendine yardım 

edemeyecek yaralıları taşımada kullanılan bir yöntemdir. Tek 

kişi ile taşımada kurtarmacı açısından en iyi yöntemdir. Yaralı 

açısından ise rahat bir taşıma şekli değildir.

Taşıma işlemi;

vYaralı mutlaka yüzükoyun 

olmalıdır. Yaralı sırtüstü yatıyor ise; 

yüzükoyun çevrilerek başı dizine 

dayanır.

vDiz çökmüş kurtarıcı iki koluyla 

koltuk altlarından girdiği  yaralıyı 

kaldırır.

vKalkış sırasında yaralının baş ve 

gövdesi omuz üzerinden aşırılırken 

sağ kol yaralının bacakları arasından 

geçirilerek yaralının bacağından 

kavranır ve sol eliyle yaralının sağ 

bileğinden tutulur.

vKurtarıcı, yaralının ağırlık noktası omuz üzerine 

getirerek doğrulur. 

vYaralıyı kaldırırken apış arasın-dan geçmiş eli ile 

yaralının kolunu da tutarak kurtarıcı bir elini serbest bırakır.

vKurtarıcı, yaralıyı yere indirirken bacak arasındaki 

koluyla tuttuğu eli yaralının bileğinden bırakılır ve kol bu defa 

sol elle tutulur.

vSağ kol bacaklar arasından çıkarılarak bu defa iki bacağı 

dolayacak şekilde tutularak sol diz yere koyulur. 
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vKurtarmacı, yaralının bacaklarını ön tarafa getirerek 

yaralı oturma pozisyonuna getirilir. Sağ el belden yukarıya 

kaydırılarak yaralı istenilen yere bırakılır.

9.2.1.4 Yaralıyı Sürüyerek Taşıma

vYaralının  taşınamayacak  kadar ağır olması  ve  şuurunu  

kaybettiği durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde 

yaralı sırtüstü olmalıdır.

vSırtüstü pozisyondaki yaralı bileklerinden bağlanır. 

Kurtarıcı  yüzünü  yaralıya dönerek diz çöker.

vYaralının kolları arasından dizler veya eller geçirilir. 

Kurtarıcı, yaralıyı sürüyerek tehlikeli bölgeden uzaklaştırılır. 

Eğer yaralı merdivenlerden sürüyerek indirilecekse; yaralı 

sırtüstü yatırılır, kollar yaralının koltuk altlarından geçirilerek 

elbisesinden sıkıca tutulur.

9.2.1.5 Yaralıyı İki El Üzerinde Taşıma

İki kurtarıcının görev yaptığı bu taşıma yöntemi 

yaralının ellerini kullanamadığı durumlarda kullanılır.

vİki kurtarıcı eğilerek arkada kalan kollarını çapraz bir 

şekilde yaralının omuz altından uzatır. İmkân varsa yaralının 

elbisesinden kavranır ve sırtı yükseltilir.

vDiğer kollar yaralının oyluklarından geçirilerek 

parmaklar birbirine kenetlenir, (kenetleme işlemi bez 

kullanılarak yapılabilir.)

vKurtarıcılar,  ayağa  kalkarak adımlarını  birbiri  

üzerinden  aşırmak suretiyle  olay yerinden uzaklaşırlar.

9.2.1.6 Yaralıyı Dört El Üzerinde Taşıma

Bu yöntemde dikkat edilmesi gereken nokta; yaralının 

en az bir elini kullanabiliyor olmasıdır.

vİki kurtarıcı yaralının arkasında karşılıklı durur ve  

birbirlerinin  bileklerini  sağ  eliyle kavrar.

69

Kurtarma Becerileri



vKurtarıcılar çömelerek yaralının kenetlenen eller üzerine 

oturması sağlanır.

vYaralının aynı zamanda kurtarıcıların kol ve omuzlardan 

tutması söylenir.

vKurtarıcılar ayağa kalkarak doğrulur. Sağdaki sağ 

ayakla,  soldaki sol ayağıyla başlayarak yürüyüşe geçer ve 

yaralıyı tehlikeli bölgeden uzaklaştırırlar.

9.2.1.7 Yaralıyı Ön ve Arka Usulü Taşıma

Bu taşıma yöntemi yaralının eller üzerinde taşımayacağı 

durumlarda kullanılır.

vBir kurtarıcı yaralının bacakları arasına girer. Bakış 

istikameti yaralıyla aynı olacak şekilde yaralının bacaklarını 

dizlerinin altından tutar.

vDiğer kurtarıcı yaralının arkasına geçerek kollarının 

altından kavrar. (Kurtarıcı, ellerini kolların arasından geçirdikten 

sonra yaralının göğsü üzerinde kendi bileklerini kavrar.

vKurtarmacılar birlikte doğrularak yaralıyı tehlikeli 

bölgeden uzaklaştırırlar.
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9.2.1.8 Yaralıyı Sedye ile Taşıma

Kazazede veya yaralının gelişmiş kurtarma tanımına 

uygun bir şekilde kurtarılması için en ideal taşıma şekli sedye 

kullanımıdır. Özellikle kazazede veya yaralı da muhtemel bir 

omurilik zedelenmesine bağlı kalıcı sakatlıkların önüne 

geçilmesi için doğru paketleme yöntemi ve sedye kullanılması 

gerekmektedir.

Yaralıların taşınması için bu amaçla üretilmiş çok farklı 

cins ve özelliklerde sedyelerden istifade edilebileceği gibi 

ortamda bulunan bazı materyallerden bu amaçla istifade 

edilebilir.

Bunlara;

vKapı,

vSomya,

vGeniş yüzeyli tahtalar,

vBattaniyeler örnek olarak gösterilebilir.
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Kazazede veya  yaralıların taşınmasında farklı  model ve 

özelliklerde sedyeden istifade edilebilir.(Standart bir sedye 

220 cm uzunluğunda 58 cm genişliğindedir) Sedye çeşitleri;

vNormal Sedye

vKatlanır Sedye

vKaşık Sedye

vVakum Sedye

vTravma Sedyesi

Olay yerinde bulunan bazı materyaller de bu amaçla 

kullanılabilir. Bu materyaller arasında;

vKapı gibi geniş yüzeyli tahtalar,

vSomya,

vBattaniye örnek olarak gösterilebilir.

9.3 Kazazedenin Sabitlenmesi

Kazazedenin sabitlenmesini güçleştiren durumlar;

vEğer ciddi travma durumu varsa, kayış ve diğer sabitleme 

elemanlarının kullanımı güçleşecektir. Örneğin; özellikle 

bacak ve kollarda meydana gelen ciddi çıkık ve kırılmalar,

vKazazedenin bulunduğu yerin fiziki şartları sabitlemeyi 

engelleyen etkenler arasındadır. Ulaşımı güç ve uygun 

sabitlenmeye imkân vermeyen yerler,

vKazazedenin sabitlenmesini belirleyen faktörler;

vKurtarmada kullanılacak kaldırma ve indirme yöntemi 

yaralının sabitlenmesini doğrudan etkilemektedir.

vKullanılan sedyenin kayışlarına göre de sabitleme işlemi 

de faklılık gösterecektir.
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9.3.1 Sabitlemerir yapılışı

vBaş destekleri ve 3 standart kayış kullanılarak kazazede 

sabitlenir,

vSepet sedyeye yerleştirilir,

vBiri baş diğeri ayak kısmındaki kayışlar kullanılarak sepet 

sedyeye bağlanır,

vAyak kısmından başlayarak kazazede sepet sedyeye 

bağlanır. Ayaklar müsaitse birbirine bağlanır,

vKazazede battaniye ile örtülür,

vSağlık durumu müsaitse kazazedenin gözleri ve başı 

korunur. Yükseltme, helikopter kullanarak gerçekleştirile-

cekse kulaklık kullanılır,

vSarkan tüm kayış ve bağlama elemanları sıkıştırılır. 

Böylece, kayışların bir yerlere takılması sonucu kazazedenin 

canını acıtma ihtimali ortadan kaldırılır.
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- İstanbul İtfaiye Eğitim Yayınları

- Ankara İtfaiyesi Hizmetiçi Eğitim Kitabı

KAYNAKLAR
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