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U15 KIŞ ZİRVE TIRMANIŞI-HASANDAĞ ZİRVE FAALİYET RAPORU   

Faaliyetin Tarihi 05-06 Mart 2016 Yeri Aksaray-Hasandağ Süresi 

1.gün 4 

saat 

2.gün 15 

saat Türü Alpinizm 

 

Güzergâh 
Gidiş: İstanbul-Aksaray-Helvadere Köyü-Karbeyaz Otel Yukarısı Kamp Alanı-Hasandağ Zirve 

Dönüş: Kamp Alanına Dönüş-Helvadere Köyü-Aksaray-İstanbul 

 

Kat Edilen Yol 7 km Alınan İrtifa 1250m   

Eğitmen 
 

Sinan Kutlutan 
  

 

Eğitmen Yardımcıları 1 Derya Atçeken 3   Nihat Eruysal  

  2 Mert Aygül 4   Mustafa Karakuş  

Katılımcılar 1 Bora Akdeniz 6 Cihatay Diril  

 
2 Cüneyt Avcı 7 Ceren Şeref  

  3 İlker Ayaz 8   David Wilbur  

  4 Ayşegül Aydın 9  Gizem YILMAZ   

 5 Günay Aydos 10  Demet Yolcu  

Şehir Habercisi  Arzu Bucan    

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır, kartuş, ocak 10 

 Demet Yolcu 

Kullanılan Teknik Mlz. Baton, ip, 3K 

  

Kullanılan Kişisel Mlz. Uyku tulumu, mat 

  

Yiyecek Kavurmalı bulgur pilavı 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rota Bilgisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamp Alanı Kamp Alanı-Karbeyaz Otel Karşısı  

Su kaynağı Yok  

Tehlikeler Çığ riski, Kayma Riski  

Zemin  Kamp alanı ve çevresi yumuşak kar, 
zirve yaklaşma sert kar.3200m ye kadar 
kar bazı noktalarda en fazla 30-35cm 
derinlikte ve taneli yapıda, 3200m den 
zirveye kadar rüzgarla yapışıp sertleşmiş 
(mushroom) yapıda idi. Zirvenin son 
metrelerinde karşılaşılan diğer ekipten 
alınan bilgiye göre Yılankar rotasında diz 
boyunu geçen ve yer yer hareketli kar 
birikintileri mevcutmuş. Buda faaliyet 
güvenliği açısından rota tercihimizin 
yerinde olduğunu gösterdi. 
 

Zorluk Derecesi Orta zor 

 
Hasandağ Kış Klasik Rotası-Kuzey-Kuzeydoğu yönünden yaklaşma 
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Harita 

 

Hava Durumu 

 
Hava ilk birkaç saatte görüşün 10-15m ye kadar düştüğü yoğun sis ve yaklaşık -15° sıcaklıklarda, rüzgarsız.  
Şafak sonrası açık, 3200m de başlayan az-orta şiddetli rüzgar ve dönüşte dik eğim bittikten sonraki kampa 
yürünen bölümde tekrar rüzgarsız ve yaklaşık 0° civarında açık ve güneşli idi. 

 

 

Hedeflenen Zaman 

14 saat 
(Zirve Yürüyüşü; Kamp 
alanı çıkış-Kamp alanı 
dönüş) Harcanan Zaman 

12 saat 
(Zirve Yürüyüşü; Kamp alanı çıkış-Kamp alanı 
dönüş) 

 

 

Faaliyet Programı   

1.gün 

  Hava 
Durumu 

Kapalı-Yoğun 
Kar yağışlı-
Rüzgarlı 

2.gün  Hava 
Durumu 

Açık, 
rüzgarlı 

3.gün  Hava 
Durumu 

 4.gün Hava 
Durumu 

  

07:00 Aksaray’a varış 23:30 Kalkış      

12:00 Helvadere Köyü’ne varış 01:00 Zirveye hareket      

13:20 Su Deposuna varış ve kamp 
alanına hareket 

08:45 Hasandağ zirve  
 

 
 

 

14:10 Kamp alanına varış 13:00 Kamp alanına varış      

  15:30 Kamptan ayrılma      

 
 

17:00 Su deposu yakınlarında 
servise varış 

 
 

 
 

 

 
 

17:30 Helvadere Köyü’ne 
varış 

 
 

 
 

 

  18:30 Aksaray’a varış      

  20:30 İstanbul’a hareket      

 
AYRINTILAR 

Son yıllarda yapılan eğitim çıkışlarında zirvesine ulaşılamayışla dillere pelesenk olmuş Hasandağ’ a ilk yılımızın kış zirve 

faaliyetinin konulması hem heyecan verici, hem de eğitimin “nasıl geri dönüş kararı alınır” eğitimi olması hissini yaratmıştı 

hepimizde. Yine de heyecanla düştük yollara; dağda olmak, eteklerinde kışı solumak da yola koyulmamız için yeter 

sebepti. Ancak itiraf etmeliyim ki; tüm fiziki koşulların olumsuz göstergelerine rağmen içten içe de zirve hevesimiz 

dipdiriydi. 

İşte bu nedenledir ki; kimimizin vazelinlenmiş botlarıyla(hala tartışmaya açık bir konu olsa da faaliyeti kurtardığı 

doğrudur) ve inek totemiyle düştük yollara. 
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5 Mart Cumartesi sabah Aksaray’da buluştuğumuz servisçimizle önce Helvadere Köyü’ne, orada yürüyüş modu kılıf kıyafet 

değişikliğinden sonra araçla Karbeyaz Otel yolu boyunca aracın çıkabildiği yere kadar araçla devam ettik. Tekerlekler 

patinaja durunca şansımızı fazla zorlamadan kamp alanına doğru yürüyüşümüze başladık. Karbeyaz Otel’in 500 metre 

ilerisini kamp alanı olarak belirledik.  Yaklaşık 50 dakikalık yürüyüşün ardından kamp alanına vardık ve engebeli çadır 

alanlarını düzleyerek, çadırlarımızı kurduk.  Kardan duvarlarımızı ördük. Çadırların içine girmemizle şiddetli bir tipinin 

başlaması da bir oldu. Yoğun kar-dolu yağışı(20 cm taze kar), şiddetli rüzgar hiçte iyi göstergeler değildi zirve için. 18:00 

kesin sessizlik saatimizde biz sustuk, doğa konuştu. 

Bir kez daha gördük ve tecrübe edindik ki ne düşünürsek düşünelim; kendine has planı vardı dağın; seni içine alacak ya da 

sana yol verecek… Zirve yürüyüş hazırlıkları için uyandığımızda her şey süt limandı. 

Zirve çıkışı; 6 Mart 01:00’de kamptan ip birliği ile ayrılmamızla başladı. Yola çıktığımızda havanın çok karanlık ve yoğun 

sisli olması, ekibin bilgi ve tecrübe düzeyi, uzun duruşlarda soğuk havanın etkisi, katılımcılar arasında kondisyon 

farklılıkları ve ekibin taşınması gereken 2 tam ip nedeniyle sorun yaşayabilecek olmaları gibi bir dizi nedenden dolayı tüm 

faaliyet boyunca 2 ayrı ip birliği ile hareket ettik. Boylu poslu ekipdaşlarımız önden yol açarken elbet sıra ben gibi boysuz 

poslulara da geldi. Her 15-20 dakikada ip birliğinde değişiklik yapılarak ekibin önünde ve arkasında olma durumunu 

tecrübe ettik. Arka sıralar iyiymiş. Önde batak karda iz açarken, bizden önce bir ekibin oralardan geçmemiş olmasına da 

epey içerledik doğrusu. Birbirimize iple prangalanmak kolay ancak adımlarımızın ahengini yakalamak zor imiş. 

Düşmeler, kalkmalarla, bir gerilip bir gevşeyen iple benzer şekil alan sinirlerimizi, soğuk havayla dondurup kontrol etmeyi 

de tecrübe edindik. Zemindeki batak kar, sabahın ilk saatlerinin dondurucu soğuğu ve sis nedeniyle oldukça zorlu bir 

başlangıç yaptık. Öyle ya kış faaliyeti bu; üşümeden, parmaklarım donuyor mu diye düşünmeden olmazdı. 

Rotamız; taze kar ve zemin tabaklanmasından kaynaklı çığ riski gözetilerek Yılankar rotasından değil de daha uzun ancak 

daha güvenli Kuzey-Kuzeydoğu olarak belirlendi. Zirve sağ çaprazımızda kalacak şekilde (Doğu-Güneydoğu yönünde) 

zirvenin doğusundaki geniş geçide doğru yürüdük. Bu geçide gelinceye kadar düşük eğimde yaklaşım, ara ara derinliği 

5m‘yi bulan küçük vadileri dik kesip geçerek, eğimin yüksek olduğu yüzeydeki kulvarlardan uzakta yürüyüşle 

gerçekleştirdik. Tam enerjimizin 

tükenmeye başladığı anlarda 

göğün yıldızlanması ve ayın 

kendini göstermesi ile 

tazelendik, yenilendik, 

heyecanımızı yeniden bularak 

devam ettik yola. Bir adım daha 

atamayacakken nasılda ardı 

arkasına geliverdi adımlar. 

Zaman zaman geriye bakıp 

köyün, barajın ve sabahın bizi 

Hasandağ’ın zirvesine 

uğurlayışını hissederek 

adımladık. 

Geçidin girişinde, zirve tarafındaki kayalıklara yakın yürüyerek kulvarın ortasına açılmadan yaklaşık 35°-40° eğimde yükselip, 

güneşin ilk ışıkları ile geçitten zirveye doğru yükselen Kuzeydoğu yüzüne ulaştık. Yaklaşık 40-45° eğimde yan kesmeden dik 

tırmanış ile 3200m'de kraterin kenarına kadar yükseldik. Ve zirve umudumuzu, ışıltısıyla büyüten güneş doğmaya 

başladığında bir gayrette ondan aldık. Zirve önümüzdeydi artık. Donmuş kayalıkların üstünde(İneklitepe’de) sabırsızlıkla 

beklenen molamızı verdik ve artık sert zemine geçecek olmamız nedeniyle krampon hazırlığımızı yaptık. Soluklandık, 
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gördüğümüz büyülü manzarada dinginleştik; ayak bastığımız yere aitleşip, başka bir duygu yoğunluğuna kapılıverdik. 

Uzaktan baksan da kendinden bir parçayı izlemek gibi dingin ve tarifsiz bir duygu ile seyre daldık Erciyes’i, Bolkarlar’ı, 

Aladağları… Sonra arkamızda onların güveniyle koyulduk kayaların arasından bizi gözleyen zirve yoluna… Erciyes’e, 

Aladağlar’a, Bolkarlar’a selam verip, Hasandağ zirveye doğru yürüdük… 

Zirve 3253 metrede, dik bir iniş ve dik bir çıkış ile bekliyordu bizi. İp birliğini 

bozmadan yaklaşık 40-50m irtifa kaybedip tekrar zirveye doğru tırmanış 

yaptık. Hala senkronize olamamış ip birliğimizle yaklaştık zirveye… Ve işte zirve 

direği, ve işte zirve… Saat 08:45’de zirveye vardık; Heyecanımızdan yüzümüzde 

kocaman bir gülümseme beliriyor ve gülümsemelerimizle kucaklaşıyoruz 

eksiksiz zirveye varan inatçı ekibimizle. Bu defa yüzümüze güldü Hasandağ, 

açtı kollarını aldı bizi zirvesine ışıl ışıl bir kış güneşiyle ve belirgin izler bıraktı 

belleklerimizde ve cehrelerimizde… 

Zirve; faaliyet sorumlumuz S.K’nın hem zirve beklentimiz olmadan başladığımız 

faaliyetimizde bizlere, hem de sevgili Günay’ın doğum günü için çok özel bir 

armağanı oldu. Bundandır zirveye ilk elden Günay’ı çıkışı Cümleten çekilen 

fotoğrafların ardından hızlıca geri dönüş yoluna koyulduk.  

Dönüş için aynı rotadan inişe başlayıp, hava ısınmadan dik kısımlardan hızlıca inip 

çığ riskini en aza indirdik. İneklitepe’de kramponlarımızı tekrar çıkararak dönüşe 
kesintisiz ip birliğinde devam ettik. Kuzeydoğu yüzünün en altındaki geçide 
kadar dik inip, geçidi oluşturan vadi hattının ortasından Gizem’in yol bulma 
öncülüğünde Karbeyaz Otel’den kerteriz alarak yürümeye devam ettik. Bu 
noktada gidiş rotamızdan sapsak ve biran önce kamp alanına gitmek için 
sabırsızlansak ta yön bulmayı tecrübe edinmiş olduk. Kampa yaklaşırken son 

bölümlerde güneş iyice yakmaya hatta kavurmaya başlamıştı. Saat 13:00’de kamp 
alanına vardık.  
Saat 15:30’da servis ile buluşmak üzere Karbeyaz Otel’in alt tarafına doğru yürüdük. Tüm yanık yüzlerde, zirveye ayak 
basmanın verdiği huzur ve yorgunluğun karışımı ile otogara vardık.  
 
Ayak izlerimizi Hasandağ’a bırakıp, dinginliğinden beslenerek düştük eve dönüş yoluna… 
 
Öngörüleri ve tecrübeleri ile faaliyetimizi belleklerimize zirve heyecanıyla kazıyan eğitim sorumlumuz Sinan Kutlutan’a ve 
tüm destekleri için eğitmen yardımcıları Derya, Mert, Mustafa ve Nihat’a ayrıca içten teşekkürler… 
 
 

 
 


