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Faaliyet Erciyes Tırmanışı (3917 m)   

Faaliyetin Tarihi 27-28 Temmuz 2012 Yeri Kayseri Süresi  Türü Alpinizm  

Güzergâh 
 

 

Kat Edilen Yol  Alınan İrtifa 3500   

Katılımcılar 1 CAN ANGUN 8 
  

  2 SEMA TUZCU 9   

  3 NERMİN TEKİN 10 
 

 

  4 MERVE GÜL ÖZOKÇU 11 
 

 

  5  12     

  6  13     

  7  14    

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır  
 

 

Kullanılan Teknik Mlz. Baton, kask 
 

 

Kullanılan Kişisel Mlz. Mat, uyku tulumu, kafa lambası  
 

 

Yiyecek 2 günlük yiyecek ( Atıştırmalıklar) 
 

 

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Sırt başlangıcı  

Su kaynağı Su kaynağı yok. Çobanini kamp alanında mevcut, ancak biz yanımızda götürdük.  

Tehlikeler Rüzgar  

Zemin  Taşlı toprak Zorluk Derecesi  

 Planlanan Sırt rotasından zirve yapmaktı. Aşırı rüzgar nedeniyle zirve yapmadan döndük.   

Harita 

 

 

Gps Bilgileri   
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Hedeflenen Zaman  Harcanan Zaman 4.5 saat  

Faaliyet Programı   

1.gün 
  Hava 

Durumu 

Rüzgarlı 2.gün  Hava 

Durumu 
Rüzgarlı 3.gün  Hava 

Durumu 
 4.gün Hava 

Durumu 
  

09:20 Kayseri Otogara varış. 07:00 Uyanış      

12:00 Jandarma bilgilendirme. 07:50 Hareket      

12:55 1. Teleferikten inip yürüyüşe 
başlama 

08:45 Merve sırt 
başlangıcından dönüş 

 
 

 
 

 

15:44 Kamp alanına varış. 09:10 Nermin sırttan dönüş      

  11:05 Can sırttan dönüş      

  13:55 Kampı toplayıp ayrılış      

         

ULAŞIM 
BİLGİLERİ 

İstanbul – Kayseri 
Metro Turizm/ 

Pegasus HY 

Kayseri – Erciyes  
Develi Minübüsü 

   

Erciyes – Kayseri 
Özel Taşıt (Otostop) 

Kayseri – İstanbul 
Metro Turizm/ Pegasus HY 

   

AYRINTILAR 
 

 

28 Temmuz Cumartesi günü 08:20'de havaalanı ekibi olan Nermin ve ben (Merve Gül) 

Kayseriye ulaştık. Sema ve Can ise Kent turizm ile 09:30 civarı şehre geldi. Katmerli kahvaltımızı 

yaptıktan sonra alışverişimizi de yaparak 11:30'da Develi minibüsü ile kişi başı 7 tl ödeyerek 12:00'de 

Erciyes'in eteklerinde jandarmaya ulaştık. Kaydımızı yaptırıp, Üsküdarlı bi askerin orada ne kadar 

sıkıldığıyla alakalı sohbetin ardından kayak merkezinde üzerimizi değiştirip son klozetli tuvaleti 

kullandık. 12:40'ta teleferiğe vardık. 12:55'te 1. teleferikten indik. 2.teleferiğe binemedik çünkü 10 kişi 

isek çalıştırabileceklerini söylemişlerdi. Bu arada teleferik bildiğimizin aksine 3 tl gibi çok cüzzi bir 

miktardı. E o zaman 10 kişilik ücret ödeyelim deyince ama o zaman fiyatta artıyor 100 tl diyerek 

çeşitli kıvırmalar izledik. Daha sonra kamp alanında sohbet ettiğimiz Alman kafilenin rehberinden 

onlardan 100 euro istediklerini öğreneceğiz.Neyse dedik dağcının ayağını dağdan esirgemeyelim, 1. 

teleferikten sonra vurduk yola. Can ile Sema tecrübeleri doğrultusunda bir rota belirledi ve 13:05'te 

kamp alanına doğru yola çıktık. Arada 10'ar dakikalık 2 mola vererek 15:44'te mükemmel kamp 

alanını gördük. Tam o noktada ODTÜ'lü 3 kız 1 erkekli (1'isi yabancı) bir grupla karşılaştık. Tam 

nereye gideceklerini hatırlayamadım ama yurtdışındaki bir zirve için hazırlık yapıyorlardı. Sırtta bivak 

atacaklardı. Ekip lideri olan erkek kendinden oldukça eminken, kızlarda bir tedirginlik vardı.. (Daha 
sonra yerli bir tedirginlik olduğunu anlayacağız..) 

Çadır kurup biraz kestirdik. 18:30'da pek güzel yemekler yapıp yedik. Çay-kahve keyfi yaptık. 

 

20:15'te çadıra girdik 20:40'ta uyuduk. Bir gün önce de kendisini sezdiren rüzgar, sis ve  

yağmur ile birlikte unutulmaz bir gece yaşattı. Belki biz cahilliğimizden güvende hissettik kendimizi 
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ama Sema'lar çadırlarını vadinin ortasında olmasının da etkisiyle çadır ha patladı ha patlayacak bir 

gece geçirmişler. 04:30'da kalkma kararımız varken 04:00'da Can'ın çadırımıza gelip zaten uyumayan 

bizlere zirve yapmama kararını bildirmesi ile 06:00'a kadar biraz uyuduk. Sonrası çekirdek falan. 

Kafileler gelip geçiyordu ve her gelen jandarmanın bizi çok merak ettiğini ve bu sebeple bizi 

yokladıklarını söylüyorlardı. Bizde bivaklıları merak etmiştik ama onlar zaten hemen geri inmişler. 

03:00'da kayak merkezinden yola çıkan bir grubunda bize sığınmayı istediklerini ama kamp alanına 

bile ulaşamayarak bir alt düzlükte bulunan harabeye sığındıklarını öğreniyoruz.  

07:40'ta çıkabildiğimiz kadar diye karar alıp 07:50'de yola koyuluyoruz. Sema iniş yolunu 

düşünerek dizi ağrıdığı için çadırda kalıyor. Benimde dizim ağrıyor ve çarşak alana kadar çıkıp o kotta 
bir sağa bi sola gezinip, iş makinalarının ne kadar yükseldiğini çekmeye çalışıyorum.  

08:45'te kampa dönüyorum. Nermin ile Can bir kaybolup bir gözükerek sırt rotasını tırmanıyorlar. 

Daha sonra bivak noktalarının çok korunaklı olduğunu ve oralarda dinlendiklerini söylüyorlar. 

09:10'da Nermin geri dönüyor. Can çarşaklı çıkışı daha yeni tamamlamış birkaç kişiye de güvenerek 
biraz daha devam ediyor. 11:03'te tekrar sırtta gözükerek inişe geçiyor. 

Gün içerisinde gelip geçen ve 20 yıldır o yöreye rehberlik yaptığını söyleyenler bile böyle 

rüzgar görmedik dediler. Özellikle gece çok şiddetli olan rüzgar, gün içinde de dışarıda durmayı 

imkansızlaştırırken, öğlene doğru parlayan güneş de çadırı çekilmez kıldı. 10 dakikada bi içeri bi dışarı 
çıkarak Can'ı bekledik  

 
 

Can, 11:52'de kamp alanına geri dönüş yapıyor. 13:55'te kamptan ayrılırken rüzgar durmuştu... 

15:10'da 1.teleferiğin üst noktasına ulaşmıştık. Kamp alanına tırmanışa nazaran çok daha kolay oldu, 

çünkü iş makinaları zaten kamp alanına kadar yol açmış, biz çıkarken bunu farketmemişiz. Zaten 
sabah çadırdan kafamı çıkartınca bir atv'li ile göz göze gelince bu işte nasıl bir iş var demiş idim..  

15:20'de jandarmadan kimliklerimizi teslim aldık. Otostopla Kayseriye döndük. Can'ları 

jandarma, bizi de kayak merkezinin müdürü arabasına alıyor. O mevsimde çok fazla araba da 

geçmiyor zaten. Kayak merkezi müdürünün çok misafirperverolduğunu görüyoruz. Kışın o merkezde 
ücretsiz kalarak çok ucuz kayak yapabileceğimizi öğreniyoruz. 

Şehre Hunat hamamı ve Elmacıoğlu İskender'de yemek yeme hayaliyle döndük. Her ikisi de ramazan 

dolayısıyla kapalıydı. Sonra Beyaz Lokanta'da yedik, Can'lar Uygulama Otelinde bir gün daha kalmak 

üzere bizden ayrıldılar. Bizde 21:00 uçağına kadar çay kahve.. 

Son olarak Erciyes çok zorlu olmayan ama sorun çıkaran bir dağ imiş.. Her mevsim soğuğa 
karşı hazırlıklı olmak lazım. Ama o rüzgar için yapılabilecek pek birşey yok. 
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Kamp alanından tüm rotalar açık bir şekilde zirveye kadar gözüktüğü için keyifli bir seyri var. Sırtı 
tırmandıktan sonra ise manzara hörgüce kadar seyirlikmiş.. Hörgüçten sonra  pay attention please! 

 

Bir de malum Kayseri'nin mantısı sucuğu kadar bağları 

ve dolayısıyla kuru meyvesi de meşhur. Yolluk alırken bir 

kuruyemişçiye uğrayın, kayısı kurusunun ekşisi bile var. 

Herşey çok leziz. Kapalı pakete gerek yok. 

 

 

Herkese iyi faaliyetler! 

Merve Gül ÖZOKÇU 

 

 

 

 
 

 

 
 


