
ALADAĞLAR GÜZELLER DAĞI KUZEY YÜZÜ KAZA VE KURTARMA RAPORU 

Ekip: Abdullah Benna Sarın, Mevlüt Parlak, Ahmet Burak Meriç 

Tarih: 4 Haziran 2012 

1 haziranda Abdullah Benna Sarın, Mevlüt Parlak, Ahmet Burak Meriç’ten oluşan 

ekip tarafından Aladağlar Sıyırmalık vadisinde bulunan Sulağankeler- Vali Konağı’na kamp 

atılmıştır. 2 haziran günü C1 kuzeybatı sırtı  rotasından tırmanış denenmiş ve kampa geri 

dönülmüştür. 3 haziran günü ekip kampta dinlenmiştir. Aynı gün kamp yerine Hüddosk’tan 

Burakcan Kaptan ve Sidar Aydın gelmiş ve ekipler birleşmiştir.  

4 haziran  günü Abdullah Benna Sarın, Mevlüt Parlak ve Ahmet Burak Meriç sabah 

saat 4:50’de Sulağankeler kamp yerinden tırmanış amacıyla ayrılmış ve saat 6.30 da Güzeller 

kuzey yüzünde daha önceden inceledikleri rotanın altına gelmişlerdir. Daha sonra Mevlüt 

Parlak ve Abdullah Benna Sarın tırmanışa başlamış, Ahmet Burak Meriç ise aşağıda destek 

için beklemiştir. Ekip saat 7.00 gibi ilk ip boyuna girmiş ve 13.00 da 5.istasyona gelmiş ve bu 

sırada hava kapanmaya, yarım saat içinde dolu ve kar yağmaya başlamıştır. Görüş mesafesi 

10 metreye kadar düşmüştür. Bu sırada 10 metre yukarıda küçük bir kovuk görülmüş, 

yağıştan ve yıldırım tehlikesinden korunmak için  Abdullah Benna Sarın ve Mevlüt Parlak’tan 

oluşan ekip kovuğa girmiş ve havanın düzelmesi beklenmiştir. Bu sırada kamp aranmış, şehir 

aranmış ve hava durumunun kötü gideceği haberi alınmıştır Yaklaşık bir saat bekledikten 

sonra havanın düzelmemesinden dolayı ekip dönüş kararı almıştır. Ekibin dönüş yapacağı 

nokta emniyet malzemesi için kısıtlı olduğundan, kovuğun içinde bulunan yatay bir çatlağa 

önce universal bir sikke çakılmaya çalışılmış, fakat sikke gözü ile sikkenin arasındaki açıdan 

dolayı çakılamamıştır. Kovuğun içindeki yatay çatlağa bıçak sikke çakılmak durumunda 

kalınmıştır. Sikke çakıldıktan sonra  oluşturulan tek noktalı istasyondan Mevlüt Parlak’ın 

aldığı emniyetle dolaşan ipi açmak için Abdullah Benna Sarın 20 metre kadar aşağı inmiş ve 

ipi açarak  mağaraya geri gelmiştir. Daha sonra sikkeye perlon bağlanıp, ip toplanarak geri 

atıldıktan sonra Mevlüt Parlak saat 14.30-15.00’de aynı sikkeden inişe geçmiştir. Yaklaşık 4-

5 metre indikten sonra sikke yerinden çıkmış ve Mevlüt Parlak yaklaşık 100 metre düşüş 

yaşamıştır. Abdullah Benna Sarın bütün denemelerine rağmen Mevlüt Parlak’la görsel veya 

işitsel iletişim kuramamıştır. Bu sırada ipsiz kaldığı için kovuğun içinde beklemeye 

başlamıştır. Olay sonunda Abdullah Benna Sarın hemen kampa cep telefonuyla haber vermiş 

ve kurtarma operasyonu başlamıştır.  

 

 

 



KURTARMA OPERASYONU 

Ankara’dan Gelen Ekip (Hüddosk): Engin Külahoğlu, Selahattin Günen, Gökhan 

Şifan, Ömer Şen, Yıldıray Çınar 

Niğde’den geri dönen ekip (Hüddosk): Mustafa Nalbant, Acarhan Bayrak, Onat 

Başar, Çağrı Tuncay, Ali Kelleci 

Kampta bulunan ekip (Hüddosk): Burakcan Kaptan, Sidar Aydın Ahmet Burak 

Meriç 

Niğde ekibi: Mustafa Özpoyraz (TDF eğitmeni ve gönüllü olarak katılmıştır), Arif 

Öztürk (112 Acil Çağrı ve Kriz Merkezi Müdür Vekili), Niğde AKUT 

 

 

Saat 15.30: Ahmet Burak Meriç aşağıdayken “kaza geçirdik gereken yerlere haber 

verin” mesajını alınca kampta bulunan Sidar Aydın’a mesaj atmış ve Sidar Aydın’da 

Ankara’da bulunan Ömer Şen’e haber vermiştir.  

Saat 15.45: Ömer Şen haberi alınca öncelikle dağdan dönmekte olan ve o sırada 

Niğde’de bulunan 5 kişilik ekibe haber vermiştir. Mustafa Nalbant  gereken yerlere (Niğde 

AKUT, Askeriye ve diğer resmi kurumlar) haber verdikten sonra gereken hazırlıkları yapıp 

Güzeller kuzey çanağına doğru hareket etmiştir. 

Emli yolunun sona erdiği noktada beş kişilik Çamardı jandarma ekibi ile gerekli 

konuşmalar Mustafa Nalbant tarafından yapılmış, kazanın Güzeller kuzey duvarında 

gerçekleştirği belirtilmiş ve tahmini hat anlatılmıştır. Beş kişilik Hacettepe ekibi hızlı 

müdahale edebilmek amacıyla iki ayrı ekibe bölünmüş (Mustafa Nalbant, Acarhan Bayrak- 

Onat Başar, Ali Kelleci, Çağrı Tuncay), ilk iki kişilik ekip gerekli teknik malzemeyi alarak 

hızlıca kaza mahalline hareket etmiştir. Üç kişilik diğer ekip AKUT ekibini(4 kişilik) ve JAK 

ekibini(3 kişilik) beklemiş, onlarla beraber gerekli geceleme ve destek malzemelerini yukarı 

doğru taşımaya başlamıştır.    

Saat 16.30 sularında rota altına ulaşan Ahmet Burak Meriç Güzeller kuzey çanağını 

taramış fakat sonuç elde edememiştir. 

Saat 17.00: Ömer Şen bu sırada Ankara’da bir kurtarma ekibi hazırlamak için Engin 

Külahoğlu’na ve Yıldıray Çınar’a haber vermiş ve ekibe Selahattin Günen’in de katılmasıyla 

saat 17.00 da yola çıkmıştır. Yarım saat sonra Gökhan Şifan’la irtibat kurulmuş, Gökhan 

Şifan hareket halindeki ekibe yetişmiş ve 5 kişi olarak yola devam edilmiştir.  

Saat 19.45: Niğde’den tekrar dağa dönen ekip(Mustafa Nalbant, Acarhan Bayrak) 

Güzeller kuzey çanağına ulaşmış, alt ekiple(Ahmet Burak Meriç, Sidar Aydın, Burakcan 



Kaptan) birleşmiştir. Bu esnada Abdullah Benna Sarın ‘la bağırarak iletişim 

kurulabilmektedir. Abdullah Benna Sarın kafa lambasının sinyaliyle işaret vermekte olup 

bulunduğu yer tam olarak tespit edilmiş durumdadır.  

Saat 20.00: İlk helikopter gelerek Güzeller kuzey çanağını ve duvarın alt kısımlarını 

taramış ancak hiçbir iz bulamamıştır.  

Saat 20.30: Helikopter Abdullah Benna Sarın’ın yerini tespit etmiş, kazazedeyi alma 

girişiminde bulunmuş fakat başaramamıştır. Helikopter UMKE’den bir ATT ile Mustafa 

Özpoyraz ve Arif Öztürk’ü Güzeller batı beline bırakmıştır. Sayı ve ekipmanca yetersiz olan 

ekip müdahelede bulunamamıştır  

Saat 21.00: AKUT ekibi Güzeller dağının altına ulaşmıştır. 

Saat 22.00: Mustafa Nalbant Güzeller kuzey çanağından hareket ederek dağın klasik 

rotasından tırmanışa geçmiştir. 

Ankara’dan yola çıkan 5 kişilik ekip Demirkazık dağ evine ulaşmıştır. Bu sırada 

Demirkazık dağ evinde eğitim kampı halinde bulunan JAK ekibinden 11 kişilik bir ekip 

hazırlanmakta ve helikopter beklemektedirler. Ama Ankara’dan gelen ekibin teknik donanım 

ve becerisinden ve Güzeller kuzey yüzünü bildiklerinden dolayı helikoptere bu 5 kişilik 

ekibin binmesine karar verilmiştir.  

Saat 00.00: Helikopter Güzeller batı beline ulaşmıştır. Güzeller kuzey çanağından 

önceden ekip tarafından belirtilen malzemeleri vermek için zirveye gelen Mustafa Nalbant ve 

helikopterle batı beline bırakılmış olan Mustafa Özpoyraz ve Arif Öztürk Ankara’dan gelen 

ekip buluşmuştur. Arif Öztürk ise şehir koordinasyonu için Ankara ekibini getiren 

helikopterle geri dönmüştür. 

Saat 00.30: 5 kişilik bir JAK ekibi aynı yere helikopter ile bırakılmıştır. Burada 

yapılan son hazırlıklar ile Engin Külahoğlu, Gökhan Şifan, Yıldıray Çınar ve Ömer Şen 

zirveden geçerek kuzey doğu rotasından alçalmış ve tahmin edilen bir yerden inişe geçmiştir.   

 Selahattin Günen, Mustafa Nalbant ve Mustafa Özpoyraz JAK ekibi(beş kişilik) ile 

birlikte gerekebilecek bir taşıma ve telsiz irtibatı için destek ekip olarak batı belinde hazır 

olarak beklemiştir. Ankara’dan gelen ekibe kazanın gerçekleştirildiği yer gösterilmiştir.  

           Abdullah Benna Sarın’ın 15 metre kadar üzerine inilmiş ve ilk ses irtibatı kurulmuştur. 

Ancak Abdullah’ın kovukta bulunması ve sesin yankı yapmasından dolayı, (Abdullah’ın biraz 

daha doğuda olduğunu düşünerek) ekip yükselmiş biraz sola geçerek ve inişe buradan devam 

etmiştir. Buradan yaklaşık 150 metre indikten sonra Abdullah Benna Sarın ile yeniden sesli 

iletişim kurulmuş ve yeri yaklaşık olarak algılanmıştır. Daha sonra 50 metre yan geçişten 

sonra Abdullah’a ulaşılmıştır. Engin Külahoğlu’nun ilk müdahalesi ve izlenimleri sonucu 



Abdullah Benna Sarın’ın durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır. Abdullah Benna Sarın’a 

yiyecek ve içecek desteği verildikten sonra ekip ikiye ayrılmıştır. Yıldıray Çınar  ve Ömer 

Şen, Abdullah Benna Sarın’a zirveye kadar eşlik etmiştir. Mustafa Nalbant ve JAK ekibinden 

bir kişi ile zirvenin altında buluşulmuş ve hep beraber batı beline inilmiştir.  

Saat 10.00: Bu sırada Gökhan Şifan ve Engin Külahoğlu, Mevlüt Parlak’a ulaşmak 

için inişe devam etmişlerdir. Yaklaşık 100 metre inildikten sonra Mevlüt Parlak’a 

ulaşmışlardır. Mevlüt Parlak’ın hayatını kaybettiği anlaşılınca helikoptere haber verilmiştir.    

            Saat 12.00: Helikopter Mevlüt Parlak’ı duvardan almış daha sonra batı belinden 

Abdullah Benna Sarın’ı da alarak Adana’ya götürmüştür.  

           Saat 17.00: Helikopter  önce batı belindeki ekibi daha sonra duvarda bulunan Engin 

Külahoğlu ve Gökhan Şifan’ı alarak dağ evine bırakmıştır. Bu sırada Güzeller kuzey 

çanağındaki ekip yürüyerek aşağı inmiştir. Böylece kurtarma operasyonu sona ermiştir. 

 (Belirtilen zamanlar yaklaşık saatler olup, yarım saatlik oynamalar olabilir.) 

 

 

 
 

Kırmızı hat :tırmanılan rota, yeşil hat : kurtarma ekibinin iniş hattı 

 

                                                                                                                                                                 HUDDOSK 


