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Faaliyet Erciyes Tırmanışı (3917 m)   

Faaliyetin Tarihi 11-12 Ağustos 2012 Yeri Kayseri Süresi 
4 saat 30 

dakika Türü Alpinizm 
 

Güzergâh 
 

 

Kat Edilen Yol  Alınan İrtifa 3800   

Katılımcılar 1 SEMA TUZCU 8 
  

  2 CAN ANGUN 9   

  3  10 
 

 

  4  11 
 

 

  5  12     

  6  13     

  7  14    

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır  
 

 

Kullanılan Teknik Mlz. Baton, kask, kazma (kullanılmadı) 
 

 

Kullanılan Kişisel Mlz. Mat, uyku tulumu, kafa lambası  
 

 

Yiyecek 2 günlük yiyecek ( Atıştırmalıklar) 
 

 

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Çobanini (3200 m)  

Su kaynağı Su yolunda su var.   

Tehlikeler Taş düşmesi  

Zemin  Sırta kadar çarşak Zorluk Derecesi  

 Planlanan Nesrin Topkapı rotasından zirve yapmaktı. 3200 m Çobanininden başlayan yürüyüşümüze Nesrin 

Topkapı’ nın sırtından döndük.   

Harita 
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Gps Bilgileri   

   

Hedeflenen Zaman  Harcanan Zaman 4.5 saat  

Faaliyet Programı   

1.gün 
  Hava 
Durumu 

 2.gün  Hava 
Durumu 

 3.gün  Hava 
Durumu 

 4.gün Hava 
Durumu 

  

07:20 Kayseri Otogara varış. 02:00 Uyanış      

10:05 Jandarma bilgilendirme. 02:36 Hareket      

11:15 2. Teleferik alanından 
yürüyüşe başlama 

03:30 Mola.   
 

 
 

 

15:43 
Kamp alanına varış. 

05:40 Nesrin Topkapı’ nın 
sırtından dönüş 

 
 

 
 

 

  06:50 Kamp alanına varış.      

         

         

         

         

         

          

5.gün   Hava 
Durumu  

6.gün   Hava 
Durumu 

 7.gün   Hava 
Durumu  8.gün 

  Hava 
Durumu  

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ULAŞIM 

BİLGİLERİ 

İstanbul – Kayseri 
Metro Turizm 

Kayseri – Erciyes  
Develi Minübüsü 

   

Erciyes – Kayseri 
Özel Taşıt (Otostop) 

Kayseri – İstanbul 
Pegasus Hava Yolları 

   

AYRINTILAR 
 

 

21:55’ de Haremden kalkan Metro Turizm ile sabah 07:20 sularında Kayseriye vardık. Gülhisar 
Pastanesinde kete ve gözlemelerle kahvaltımızı yaptıktan ve dinlendikten sonra Develi minübüsü ile Erciyese doğru 
yola çıktık. 10:05 sularında Jandarmaya bildirimimizi yapıp, dağ evinde üst baş değişimi malzeme düzenlemeleri 
işlemlerini yaptıktan sonra ilk teleseyije bindik. 20 dk kadar telesiyej ile çıktıktan sonra telesiyejden indik ve 2. 
Telesiyej çalışmadığı için buradan itibaren kamp alanına 11:15’ te yürüyüşe başladık. 12:40’ ta 10 dakika eski dağ 
evinde mola verdik. 15:43’ te kamp alanına vardık. Yol üzerinde bulunan su yolunda su mevcuttu. Master Plan 
projesi adı altında su yoluna kadar yollar açılmış. Doğanın katledilişine yakından tanık olduk.   

Kayseri Otogarına vardığım andan itibaren üstüme yerleşen bitkinlik ve karın ağrısı çadırı kurduktan 
sonra arttı. Yemek faslını atlatıp uyku tulumlarımıza girdik, bitkinlikten devamını hatırlamıyorum.  
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02:00 da uyandık. Uyku iyi gelmiş akşamki bitkinliğim geçmişti.  02:36 da zirveye doğru hareket 
ettiğimizde hava korkutucu derecede karanlıktı. İlk mola yerimiz olan Şeytan Deresinin altına geldiğimizde saat 
03:30 olmuştu. Ayağımın tam olarak iyileşmemiş olması nedeniyle yavaş ve dikkatli hareket ediyorduk. Mola 
yerinden Nesrin Topkapı rotası yerine yanlışlıkla At Nalına giriyorduk ki, doğru yolu bulduk. Karanlığı pek sevdiğimiz 
söylenemez.  

Nesrin Topkapı rotasının huysuz çarşağına karşı Sema ile adeta savaş verdik. Kimi zaman 4 ayak 
modunda ilerlerken kimi zaman yanımızdan kayıp giden kayalara hareket etmeden selam durduk. Sol tarafta Sema, 
sağda ben ve tam ortamız adeta nehir gibi akan kayalar taşlar… Attığımız her adımda aşağı kayıyorduk.  

Çok yürüdük artık sırt ile birleşen noktaya, Nesrin’ in sırtına gelmiş olmamız lazım düşüncesi ile sağdaki 
kayalara doğru bakmak için yöneldim. Ufak bir tırmanış sonrası At Nalına doğru bir uçurumun üstünde olduğumu 
fark edince gelmediğimizi anladım ve Sema’ nın yanına döndüm.  

Biraz daha yol aldıktan sonra Sema kendini kötü hissetmeye başladı. İrtifa rahatsızlığı belirtileri olan 
mide bulantısı ve karın ağrısı ile bir müddet daha devam ettik. Rüzgar almayan bir alanda mola verdik, Sema’ nın 
mide bulantısına üşüme ve titremede eklenince geri dönme kararı verdik. (05:40)  

Dönmeye başladığımızda hava aydınlanmaya başlamıştı. Çarşak ve düşen taşlar nedeniyle Sema ile 
mesafeli bir iniş yaptık. Sema sıcak bir uyku tulumu hayali ile tavşan gibi uçarken ben ayağımı zorlamamak için 
kaplumbağa oldum. Ama çarşak o kadar cıvık bir olay ki, ister istemez yan yamuk vesaire basabiliyor insan. Bu 
basışlarda ufak şoklar ile ağrı yaptı tabi. 

06:50 itibari ile çadırımızda dinlenceye çekildik. Dinlenip yemeğimizi yedikten sonra koyunlar eşliğinde 
çadırımızı topladık. İkimiz de dinç bir şekilde 11:30 da dönüş yoluna koyulduk.   

Kayseri’ de Karakaya Ailesinin evine misafir olduk. Nuray Karakaya’ nın elleriyle hazırladığı Yağlamaları 
afiyetle mideye indirip, keyifli bir sohbetin dibine vurduk.  

Bu deneme benim ikinci, Sema’ nın ise üçüncü kez Erciyesle savaşı. Zirveyi bu seferde göremedik ama 
olacak elbet. Sevdiğimiz bu dağın zirvesinden bakacağız bulutlara.  

Can’ dan Notlar: 

1) Ağustos da olsa eldivenleri yanına al, burası Erciyes.  
2) Tekrar hatırlamama yardımcı olduğu için Çarşak zemine teşekkürler, Kış Dağcılığı candır. 

Sema’ dan Notlar: 

1) Çok erken saatte faaliyete başlamak her zaman iyi olmayabilir.  
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