
Erciyes Tırmanışı
Etkinlik Raporu

Tarih: 24-25 Eylül 2011
Yer: Kayseri
Rota: Sırt Rotası
Tür: Yaz Zirve Etkinliği
Ekip: Alexander Lobanov, Barbaros H. Acartürk, Bayram Teber, Canan Kocaoğlu, Çiğdem 

Öztürk, Ebru Karayel, Gülay Yurt, Gülşen Ördek, Haydar Arslantürk, 
Nedim İpekel, Sinan Aliş, Sinan Kutlutan 

Hava: 24 Eylül öğleden sonra yağışlı ve rüzgarlı, Gece açık ve rüzgarlı.
 25 Eylül sabah rüzgarlı, öğlen sisli, öğleden sonra açık ve rüzgarlı. 

Malzemeler: Çadır,ocak, vs. (Teknik malzeme kullanılmadı)
Faaliyet süresi: 02:30 k kamptan çıkış. 08:45 zirveye varış. 09:00 zirveden hareket 

13:00  kampa varış.
Ulaşım : 08:40 Sabiha Gökçen-Kayseri uçuşu

21:50 Kayseri – Sabiha Gökçen uçuşu
İzinler: Erciyes Jandarma Karakolu ‘na ekip lideri tarafından bildirim yapıldı. 

Kamp ulaşımı:
10: 30 gibi Kayseri hava limanından hareketle şehir merkezine ulaşıldı. Beyaz sarayda
Yapılan kahvaltının ardından Beğendik marketten alışveriş yapıldı. Ardından kısa bir 
yürüyüşle Develi minibüs durağına ulaşıldı. 30 dakikalık yolculuk sonrası 13:00’da 
Spor İl Müdürlüğü tesislerine ulaşıldı. Jandarma bildirimi ve hazırlığın ardından 40 dakikalık
telesiyej yolculuğu sonrası 14:30 da ikinci teleferikten inildi. 30 dakikalık yürüyüş sonrası 15:00
kamp yerine (Doğu sırtı rota başlangıcı) ulaşıldı.  . 

Rota : 

 



Akşam yoğun yağış ve yorgunluk nedeniyle çadırlara çekilen 12 kişilik ekip  01:00 sularında 
zirve için uyandı. Akşamki yoğun yağışın aksine açık olan hava soğuk olmasına rağmen 
sevindiriciydi. Ekip 02:20 de kamp yerinden sırt rotasına doğru çıkışa başladı. Rotaya 
girildiğinde yoğun rüzgar etkisini iyici hissettirmeye başladı. Yaklaşık yarım saat sonra Ebru 
miğde bulantısı şikayetiyle geri dönme kararı aldı. Yalnız dönemeyeceği için S. Aliş Ebru’ya 
eşlik etti. 
Yürüyüşün ikinci saatinden itibaren zirveye kadar rotada yer yer sert kar vardı. Hörgüce 
yaklaşıldığında güneş doğmuştu. Hörgüce kadar tüm rota boyunca yoğun rüzgar etkiliydi. Kış 
faaliyeti olmaması nedeni ile giyim konusunda hatalı davrananlar soğuk nedeni ile zorlandı. 
Tek kat polar eldiven kullanmam ve fotoğraf için birkaç kez eldiveni çıkarmam nedeniyle 
ellerim birkaç kez uyuştu 
Güneş doğduğunda Hörgüce ulaşıldı. Rüzgarın azalması ve güneşin ısıtması nedeniyle tüm 
ekibin performansını yükseltti. 
Çoğu raporda Hörgüçten sonrası için çok fazla detay verilmemekte. Çıkmadan raporları 
incelediğimden (belki eksiklik bende) Hörgücün altından, zirve tarafındaki sırt hattının 
başlangıcına kadar olan bölüm hakkında bilgi sahibi değildim   Hörgücün sol/arkasından 
geçildikten sonra parkur gayet dik ve bol çarşak. Bu  manzara biraz motivasyonu düşürüyor 
Kar yağmış olması çarşağı biraz rahatlatsa da, kalabalık ekipler için tehlike yaratabilir. Ekibin 
yürüyüş mesafesine ve şekline dikkat etmek gerekir. Ekip birbirine yakın hareket ederek 
düşen taşların hız kazanma riskini ortadan kaldırarak çarşağı geçti. 

Hörgüçten sonra tekrar sırt hattına girildiğinde yoğun sis ve rüzgar etkisini artırdı.  Kısa bir 
yürüyüş sonrasında  10 kişilik ekip 08:45 ‘ zirveye ulaştı. Sert rüzgar nedeniyle kısa fotoğraf 
çekimi ve kutlama ardından dönüşe geçildi. Dönüşte Nesrin Topkapı rotasından dönme 
düşünülse de kar durumu net bilinmediğinden ve teknik malzeme olmadığından 09:10 gibi 
Sırt Rotasından dönüşe geçildi.  Tüm ekim 13:00 da kamp yerine ulaştı. 

Kamptan dönüş: 

Dinleme ve kampın toplamasından sonra 15:30 gibi kamp yerinden ayrılındı. Tüm ekip 
telesiyej ve minibüs yolculuğu sonrasında Erciyes klasiği olan mantı, iskender ve künefe 
ritüeli için Elmacıoğlu Restoronda soluğu aldı.
21:50 de Kayseri- Sabiha Gökçen uçuşu ile keyifli bir faaliyet sonlandı.  

Raporu Hazırlayan: Barbaros H. ACARTÜRK


