
 FAALİYET RAPORU  

 

Faaliyet Karasay kuzeydoğu yüzünden doğu sırtı   

Faaliyetin Tarihi 17-18.06.2017 Yeri Aladağlar Süresi  Türü Alpin  

Güzergâh Çamardı/Sokullupınar/Karayalak Vadisi üzerinden Obayeri, Obayeri’nden Karasay beli/Karasay zirve  

Kat Edilen Yol Gelincik kayalardan zirveye yaklaşık 6 km. Alınan İrtifa Gelincik kayalardan zirveye 1850 mt.   

Katılımcılar 1 Banu Akgenç 8    
 

  2 Derya Atçeken 9     

  3 Gökhan Hatipoğlu 10     

  4 Sinan Kutlutan 11     

  5 Turgay Akgenç 12     

  6  13     

  7  14    

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır, Uyku Tulumu, Mat,Ocak vs.  

Kullanılan Teknik Mlz. 60mt. Yarım ip. Sikke, Kilitli Karabin, Perlonlar  

Kullanılan Kişisel Mlz. 3K, Emniyet kemeri, Atc, Hms, Perlonlar, Pursik vs.  

Yiyecek Makarna, Atıştırmalıklar, Sandviç   

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Oba yeri/Mola Taşı  

Su kaynağı Taşınan sular (Karasay beli yolunda akan su kaynağı vardı, kar vardı)  

Tehlikeler Taş düşmesi, Karasay beline yaklaşırken başlayan kar/buz etaplarında yan geçişlerde kayma tehlikesi.  

Zemin  Çarşak, Kar, Kar/buz Zorluk Derecesi PD 

Oba yerine kadar çakıl, çarşak patikadan gittik. Karasay beline çıkışta patikayı kesen kar birikintilerinde kar, kar/buz 
geçişleri yaptık. Bel’ e yaklaşırken 30 dk. kadar tamamen kar/buz etabından yükseldik. Karasay belinden zirveye 
kadar çarşaktan yükseldik.

 

Gps Bilgileri   

   

Hedeflenen Zaman 

Asıl hedefimiz Kızılkaya 
olduğundan Karasay için 
bir planlama yoktu Harcanan Zaman 

Banu’nun bilek burkulması ve benim diğer 
ekibi beklemem sebebiyle harcanan vakit 
4.5 saati buldu. Normal şartlarda 2 saatte 

çıkılabilir. 1.5 saatte de inilebilir. 
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Faaliyet Programı 

1.gün 

  Hava 
Durumu 

Sabah saatlerinde 
açık öğleden sonra 

kapalı yer yer 
şiddetli rüzgarlı. 

2.gün  Hava 
Durumu 

Pırıl 3.gün  Hava 
Durumu 

 4.gün Hava 
Durumu 

  

         

1.Gün  2.Gün       

 Kayseri’ ye varış 08.30 Hareket 04.00 Niğde’ de yemek 19.00   

 Niğde’ ye varış 11.00 Zirve 08.30 Kayseri’ye varış 21.30   

 Gelincik kayalar varış 12.00 Kampa varış 11.00 İstanbul’ a varış 00.00   

 Obayeri/Mola taşı varış 17.00 Gelincik kayalar varış 15.00     

         

ULAŞIM 
BİLGİLERİ 

İstanbul’dan 
Kayseri’ye uçakla 

kişi başı 70 tl. 

Kiralık araçla Gelincik 
kayalara gidiş dönüş kişi 
başı 48 tl. + yakıt kişi başı 

20 tl. 

Gelincik kayalardan atla Obayeri’ne 
(2 at 1 adam) kişi başı 100 tl gidiş 

dönüş 

Kayseri den istanbul’a uçakla kişi başı 70 tl.  

     

 
                                                                                             AYRINTILAR 

 
Mart sonunda yaptığımız Uludağ faaliyetinden sonra çeşitli nedenlerle bir türlü dağ faaliyeti yapamamıştık Derya’ nın  

oldukça ucuz uçak bileti bulmasıyla nihayet bir dağ faaliyeti planlayabildik. Asıl hedefimiz Kızılkaya çıkışı yapmaktı fakat 
Karasay beline çıkarken Kızılkaya’ nın halen karla kaplı olduğunu görünce vazgeçildi. 

 
17 Haziran Cumartesi günü Kayseri’ ye inip Kiralanan araçla hızlıca Niğde’ ye yola çıktık. Sokullu’ da kalıp sabah hareket 

etmek yerine kamp yüküyle Oba yeri’ ne çıkacak şekilde plan yapmıştık Kamp yükünü taşımak istemediğimiz için at 
kiralayıp yukarıya 13.30 gibi küçük çantalarla çıkmaya başladık. 
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Akşamüzeri 5.00 civarı Oba yerine vardık, çıkışta hava tamamen kapadı ve şiddetli rüzgar başladı, çadırları kurup 
yerleştik.  

 

                                     
 
Birkaç saat sonra farklı faaliyetler yapmak için Uluç Kaya ve Kerem Kaymakçı onlardan birkaç saat sonra Yeşim Elmas ve 
Kerem Eryılmaz, onlardan birkaç saat sonra da Kaan Meriç gelerek kampa dahil oldular. Gece lodos etkisiyle hava gayet 
güzeldi ara ara kısa yağmur geçişleri sabahki zirve ümidimizi kırsa da Meteoblue’ nun tahminlerinin doğru çıkmasını 
umarak uyuduk.  

 

 
KAMP ALANINA VARDIĞIMIZDA HAVANIN DURUMU. 

 
Sabah 03.00 da kalktığımızda gökyüzünde yıldız görünce hızla kahvaltı ve hazırlıklarımızı yaptık. Sinan Kutlutan’ ın geliş 
yolunda yaşadığı akut dağ hastalığı  gece boyunca devam etmiş ve sabah kendini iyi hissetmediği için Derya Atçeken ile 
birlikte bir süre daha kampta dinlenip kalktıklarında Karasay yapıp dönme kararı aldılar. Sinan’da bulunan teknik 
malzemeyi de yanımıza alarak Turgay Akgenç Banu Akgenç ve Gökhan Hatipoğlu Karasay beline kadar çıkıp Kızılkaya’ nın 
durumuna bakıp çıkılamayacak durumda ise Karasay, Eznevit yaparız diyerek 04.15 te yola çıktık.  
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                                                       Obayerinden Karasay beline çıkışta geçilen sert kar, kar/buz etapları. 

                     
                                                                                Karasay belinden Kızılkaya 

Yola çıktıktan 1 saat kadar sonra Kuzey tarafı olduğundan patika yer yer, hala erimemiş ve sabah saatlerinde sert 
buz olan karların altında kalmıştı. Kazma-kramponu olmayan Karasay Eznevit ekibinin dönüş kararı aldığı 2 karlı 
bölümden itibaren batonları toplayıp kazma krampon ile yürümeye başladık. Banu bileğini burkarak devam etmeme 
kararı aldı. Bir süre dinlenip Turgay'la birlikte kamp alanına dönüşe geçme kararı aldılar.  Ben, Sinan ve Derya ile görüşüp 
durumu bildirdim, onların da Karasay yapma kararı aldıklarını duyunca bekleyip birlikte devam etmeye karar verdim.  
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07.00 da yürüyüşe geçen Sinan ve Derya sert kar kulvarından yükselerek belin hemen altında Banu’nun dinlendiği 
yere saat 07.30 civarı ulaştılar. Banu ve Turgay’la durum değerlendirmesi yapıp benim bulunduğum bele daha yakın olan 
kısma ulaştılar. Belin altına yaklaşırken patika tamamen kar altında kaldı. Sırt hattında korniş yoktu ama belden Karasay 
zirveye giderken sırt üzerinde yer yer bulunan karlı etaplar bacak boyu batıyordu. Asıl planımız olan Kızılkaya rotası ise 
yelken kayanın altı ve yelken kayanın Yıldırım tepe tarafı sert kar, slap kayaların üstü ise cam buz ile kaplıydı. Ara setlerde 
biriken karlar görülebiliyordu. 

 
Biz Karasay zirvedeyken, Emler zirvede bizim kulubün eğitim dönemindeki ekibi ve Eznevit zirvede yayla 

tarafından gelen başka bir ekip vardı. Eznevit zirve ve yayla tarafında hiç karlı bölüm görünmüyordu. 
3 kişi olarak 8.30 da Karasay zirve yaptık.  
 

Çıkış boyunca hava açık ve rüzgarsızdı, zemin, yolun son 3 te 1 lik kısmı boyunca sert kar yer yer cam buz 
şeklindeydi. 09.15 te dönüşe geçerek 10.30 da kamp alanında olduk. Atların geliş saati 13.30’ a kadar kamp alanında 
dinlendik. Banu’nun ayak bileğinde hafif şişlik ve hafif ağrı vardı. Kendi başına yürüyebiliyor olmasına rağmen bizim 
ısrarlarımız ile atlardan birine bindi. Kamp yükümüzü diğer ata yükleyip inişe geçtik.  Kamptan dönüşte arabaya 
ulaştığımızda, kapının üst tarafı tamamen koyu bulutlarla kapanmıştı.  

 
 
 
 
15.15 te Gelincik kayalarda faaliyeti sonlandırdık. Kayseriye dönerken yolda şiddetli yağmur başladı. 

 

 
 
 
 
 
 
Not:  
 
Banu bileğini burktuğunda sağ ayak bileğinin dış tarafındaki tendonlarda yırtılma ve ezilme olmuş. Atel ve yarım alçı yapılmış. 
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