SÜPHAN YAZ KLASİK ZİRVE TIRMANIŞI FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin
Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

Kullanılan Kamp
Mlz.
Kullanılan
Teknik Mlz.
Kullanılan
Kişisel Mlz.
Yiyecek

Rota Bilgisi

Süphan Yaz Klasik Zirve Tırmanışı
18-20 Haziran 2012

Yeri

14,97 km (Zirve yürüyüşü)
1
Sinan Kutlutan
2
Pınar Karabacak
3
Candan Şen

Van - Adilcevaz
Alınan İrtifa

Süresi

13 saat 30 dakika

Türü

Alpinizm

1600 m.

Çadır, Uyku Tulumu, Mat, Benzinli Ocak v.s.
Kazma (Ekipte 1 adet)
Baton ve Kask
Atıştırmalık ve sıcak içecek
Kamp Alanı
Kışgıllı Köyü
Su kaynağı
Yok
Tehlikeler
3800-4000 m. de oynayan kaya parçalarına dikkat
Zemin
Zorluk
3800 m. üstü basit ama dikkat gerektiriyor
Derecesi
Kamp yerinden batı yönündeki kayaların istikametinde yükselmeye başlanır. Kayalara ulaştıktan sonra at
yaylası kamp alanına kadar eğim düşük, daha sonra zirveye doğru uzanan vadinin girişi hedeflenerek hafif
eğimli plato geçilir. Vadinin sol tarafındaki sırt hattı boyunca (3500 m. ye kadar) gidilir, geniş ve dik ayna
adı verilen yüzey tırmanılır. Ayna aşıldığında kamp yapmaya uygun bir düzlük alana (3800 m.) varılır.
Buradan yüzümüzü kuzeybatı ya dönüp gördüğünüz en yüksek yerin altındaki çarşak akıntısından (aşırı
tutarsız ve çürük yapısı var) yukarı tırmanılır. Oynayan kayalar üzerinden tırmanış bittiğinde krater gölüne (4000 m.) ulaşılır.
Kuzey yönünde 50 m. yükseklikte zirve, batı yönünde ilerleyince Adilcevaz zirve görülebilir.
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Harita

Gps Bilgileri

Kışgıllı Köyü 2363 m 38.55.405 K - 42.54.803 D
At Yaylası 2687 m. 38.55.407 K - 42.53.176 D
Vadi Girişi 3228 m. 38.55.498 K – 42.51.497 D
Vadi Sonu 3549 m. 38.55.711 K – 42.50.525 D
Krater 3996 m. 38.55.788 K – 42.50.108 D
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Hedeflenen
Zaman

Harcanan Zaman

12 saat

13 saat 30 dakika (9 saat çıkış – 4 saat 30 dakika iniş)

Faaliyet Programı

1.gün
09:10

16:00
17:00

Hava
Parçalı bulutlu,
Durumu
rüzgarlı
Sabiha Gökçen
Havalimanından uçakla Ankara
aktarmalı Van’a gidiş
Van’dan Adilcevaz’a gidiş
Kışgıllı köyü (kamp yeri)

ULAŞIM
BİLGİLERİ

Hava
2.gün Durumu
03:30 Kalkış

Açık,
şiddetli
rüzgarlı

04:15 Zirve için hareket
13:15 4000 m. krater
Gölü’nden geri
dönüş
17:45 Kampa varış

İstanbul – Van Havaalanı
Havaalanı – Şehirmerkezi
Şehirmerkezi - Otogar
Otogar – Adilcevaz

Kişi başı 200.- TL
Taksi 25.- TL
Taksi 15.- TL
Kişi başı 15 TL

Süphandost Hotel

Kişibaşı 25.- TL
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AYRINTILAR
18 Haziran Pazartesi sabah 08:00 de havaalanında Sinan ile buluşup, 09:10 Ankara aktarmalı uçağı ile 14:10 da Van’a gittik. Pınar bizden 1 saat sonra
geleceği için onu beklerken şehir merkezinde bir şeyler yiyelim dedik, fakat otogardan Adilcevaz’a saat 4 de son minibüsün kalktığını öğrendiğimizde
Pınar ile otogarda buluşup, Adilcevaz’a doğru 2 buçuk saatlik yola koyulduk. Bizi karşılayan Süphan Dost’dan Sedat ile market alışverişi ve Jandarmaya
bildirimi yapıp önceden ayarladığımız taksi ile yarım saatlik yolculuk sonrası Kışgıllı köyüne gittik. At Yaylası kamp alanına ulaşmak için geç kalmıştık,
havanın iyice kararması ve şiddetli rüzgardan dolayı kamp yerimizi Kışgıllı köyünün sol alt tarafındaki düzlük (2460 m.) olmasına karar verdik, Sedat’ın
ve taksi şoförümüzünde yardımı ile çadırlarımızı kurduk. Sinan’ın bize yaptığı yemek ve sıcak içecek ikramından sonra saat 22.00 gibi yattık.
19 Haziran Salı saat 03:30 da kalkıp kahvaltı faslından sonra 04:15 de sabahın alaca karanlığında başladık tırmanmaya, rota çok uzundu. Asıl kamp alanı
olan At Yaylasına 1buçuk saat sonra varabildik. Buradan rota ve zirve açıkça görülebiliyordu. Vadi girişine dek uzanan plato görünenden uzun zaman aldı,
ilk molamızı vadi girişinde verdik. Vadinin sol yanındaki sırta çıktığımızda şiddetli rüzgar bizi etkilemeye başladı. Hızlı başlayan tempomuz, şiddetli rüzgar
ve yorgunluğun verdiği etki ile git gide yavaşlamaktaydı. 3000 m den sonra temposu düşen ve sağ kolu ağrıyan Pınar sırt hattı bitişi olan 3500 m. de dönme
kararı aldı. Sırt hattı bitişi ile Ayna arasındaki 10 m.lik üstü buz tutmuş karlı bölümde trekking botlarımız iz açamadı ve Sinan kazmanın kaşığı ile basamak
açmak zorunda kaldı. Mesafe kısa olmasına rağmen basamak açmak zaman alan ve yorucu bir işmiş. Kısa bir mola sonrası Sinan ile Ayna’yı tırmanmaya
başladık. Kumlu çarşak yerini kaya parçalarına bıraktı ve yürüyüş yerini merdiven çıkarmış gibi adımlara bıraktı. 3800 m. de rüzgardan korunaklı bir yer
bulup iyice dinlendik. Düşen hava sıcaklığı, rüzgarın da etkisi bizi biraz üşütmeye başlamıştı. Yorulmuştum ama inat etmiştim ve 4000 m. krater gölünde
pes ettim. Şiddetli baş ağrısının yanında mide bulantısı da dayanılmaz olmuştu. 10 dakika durduktan sonra hala kendimi iyi hissetmiyordum. Sinan kendi
başının da ağrıdığını söyleyip, zirveye bakarak son 58 m. den dönme kararı aldı.
Aynı yoldan 4 buçuk saatlik iniş sonrası saat 17:45 de kamp alanımıza geldiğimizde Pınar’ın çadırlarımızı toplamış olması, Sedat ve şoförümüzün bize
karpuz ikramı o kadar iyi gelmişti ki yorgunluğumuzu unuttuk. Pınar’ın kampa dönerken kendi dönüş yolundaki arama hikayelerini dinleyerek biraz dinlenip,
Sedat’ın bize akşam göl kenarında sazan balığı yemek ikramından sonra Adilcevaz’da ki Süphan Dost Hotel’de konakladık.
20 Haziran Çarşamba Mustafa Kaptan ile Van’a geçip, Pınar sabah uçağı ile Sinan ve ben Sütçü Kenan’da Van kahvaltısı yaptıktan sonra öğlen uçağı ile
İstanbul’a döndük.
Sinan ve Pınar’a teşekkürler, benim için keyifli bir faaliyetti. Zirve yapamadım umarım tekrar gelmeye ve zirve yapmaya fırsatım olur 
Sevgiler,
Candan Şen

Önemli telefonlar :
- Süphan Dost Başkan Yardımcı Sedat (0530 340 45 85)
-Otogar – Adilcevaz – Otogar minibüs şoförü Mustafa Kaptan (0536 591 94 15)
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Öneriler:
1. Bölgedeki son minibüs ve otobüs saatlerini mümkün olduğunca önceden ayarlamaya çalışın. Öğleden sonra 4 sonrası araç bulmak imkansız hale geleb
2. Zirve öncesi yapılacak yolculuk süresini minimumda tutun.
3. Ekibin tüm üyelerinde rota bilgisinin bulunmasına dikkat edin.
4. Kamp attığınız yerin etrafını iyi gözlemleyin.
5. Son olarak özellikle Süphan için minimumda 2 full gün gerektiğini belirtmemiz gerekir. İlk gün Van’a sabah ilk uçak ile varıp kahvaltı sonrası  irtifa alıp
mümkün olduğunca yüksek bir yere atmanız, ikinci gün zirve denemesi ve ardından dönüş yapılıp, 12:30 civarı Kışgıllı Köyü’nde olunduğu taktirde, Van
İstanbul’a son uçak olan 17:30 uçağı ile dönülebilir. Aksi durumda 3 gününüzü ayırmanız gerekiyor.

