FAALİYET RAPORU
AĞRI YAZ ZİRVE KLASİK
Faaliyet Tarihi
Süresi
Güzergah

Kat Edilen Yol
Katılımcılar

29 Ağustos-01 Eylül 2014
Yeri
Ağrı
4 gün
Türü
Klasik
Gidiş
İstanbul > Atatürk Havalimanı > Van > Doğubeyazıt > Çevirme Köyü
Dönüş
Çevirme Köyü > Doğubeyazıt > Iğdır > Atatürk Havalimanı > Home sweet home
28,35km
Alınan İrtifa ~2932 mt.
1.

Mehmet Memecan

2.

Melih Ayhan

3.

Roman Faizov

Kullanılan Kamp Mlz.

Kişisel Kamp Malzemeleri

Kullanılan Teknik Mlz.

Krampon, Kazma

Kullanılan Kişisel Mlz.

Baton, Kask, Tozluk, Kafa Lambası, Mat

Yiyecek

Makarna, Ton baligi, Kurutulmuş et, bol miktarda atıştırmalıklar (faaliyeti 6 için hesapladık, 3. Günde
tamamlayınca çok fazla kumanya arttı, bir kısmını insanlara bıraktık, bir kısmını istanbul’a geri getirdik).
Kamp Alanı 1. Gün : 3200 mt. Kamp Alanı
2. Gün : 4200 mt. Kamp Alanı
3200 Kampında su kaynağı var
Su kaynağı
Çarşak, buz zemin
Tehlikeler
Çıkış genelde çarşak, zirveye 150 mt. Kala buzlanmış kar
Orta
Zemin
Zorluk
tabakası başlıyor
Derecesi

Rota Bilgisi

Planlanan: Çevirme Köyü üstünden hareketle; 1. Gün 3200 kampı, 2. Gün dinlenme, 3. Gün 4200
kampı, 4. Gün dinlenme, 5. Gün zirve.
Yapılan : Çevirme Köyü üstünden hareketle, 1. Gün 3200 kampı, 2. Gün 4200 kampı, 2. Günün gecesi
zirve yürüyüşü, 3. Günün sabahında ve aynı günün akşamında Çevirme Köyü’ne dönüş.

Harita
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Gps Bilgileri

Mehmet Memecan’da mevcut veya http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8225572

Hedeflenen Zaman

5+1 gün

Harcanan Zaman

3 gün

Faaliyet Programı
1. Gün
Hava
Durum
u

Açık ve
güneşli

2.gün Hava Durumu

İstanbul – Van Uçağı
GİDİŞ
ULAŞIM
BİLGİLERİ

DÖNÜŞ
ULAŞIM
BİLGİLERİ

420-4700 mt. ye yükseğe alışma
yürüyüşünde sürekli sis ve yer yer
dolu ve kar yağışı vardı.

THY

Van Doğubeyazıt

Özel Ulaşım

Doğubeyazıt –
Çevirme Köyü
Çevirme Köyü Doğubeyazıt
Doğubeyazıt –
Iğdır Havalimanı

Halis
(0541 521
9109)

Van’dan Doğubeyazıt’a ulaşım biraz sıkıntılı. Toplu taşıma yalnızca
belli saatlerde var. Uçak akşam üzeri ~5 gibi indiği için geceyi Van’da
geçirmemiz gerekiyordu. Kulüpten dostumuz Vedat Aydemir’in
dostları Seçkin ve Yaşar üşenmeyip hususi araçla bizi Van’dan
Doğubeyazıt’a bıraktılar. Bir kere daha Vedat’a, Seçkin’e ve Yaşar’a
teşekkür ediyoruz.

Otobüs

Otobüsler Doğubeyazıt şehir merkezinden kalkıyor

AYRINTILAR

2014-08-29
2014-08-29
Dinlenme
2014-08-29
2014-08-29
Dinlenme
2014-08-30
2014-08-30
Dinlenme
2014-08-30
2014-08-30
Dinlenme
2014-08-31
2014-08-31
2014-08-31
2014-08-31
Dinlenme
2014-08-31
2014-08-31
Dinlenme
2014-08-31
2014-08-31
2014-08-31

11:10
14:10

Çevirme Köyü’nden hareket
3200 mt. Kamp Alanına varış

16:30
17:45

3700 mt.ye yükseğe alışma yürüyüşü
3200 mt. Kampına geri varış

09:30
12:00

3200 mt.den kamp yüküyle 4200mt.’ye hareket
4200 mt. Kamp Alanına varış

~15:00 4600 mt.ye yükseğe alışma yürüyüşü
~18:30 4200 mt. Kamp Alanına geri varış
02:00
07:15
07:30
10:00

Zirve hareket
Zirve
Zirveden kampa geri hareket
4200 kampi

12:20
13:45

4200 ‘den kamp yükünü toplayıp yola devam ettik
3200 kamp alanına varış

14:20
16:37
16:37

Çevirme köyüne hareket
Çevirme Köyü
Çevirme Köyü’nden araçla şehir merkezine hareket

FAALİYET RAPORU DETAYI
Faaliyet’de karşılaştığımız sorunlar;
İzin Sorunları
Faaliyet yapacağımızın sabahında alışveriş ve jandarma’dan izin işlemlerini tamamlamayı planlıyorduk. Bizim birliğie vardığımız
sırada birlik komutanının bir göreve çıkması gerektiğinden bir saat fazladan beklemek durumunda kaldık. Böyle durumlara
hazırlıklı olmak lazım. Birliğin görevli astsubayı kaymakamlıktan gönderttiğimiz dilekçeleri bulamayınca tekrar giidp
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kaymakamlıktan dilekçe çıkartıp gelmemizi istedi, Birlik komutanı sağolsun, belgelerin arasından dilekçelerimizi bulup çıkardı ve
fazladan bir-iki saat daha kaybetmeden izin belgelerini alıp yola devam edebildik.
Ulaşım Sorunları
Van-Doğubeyazıt ulaşımı biraz sıkıntılı, araçlar ikindin vaktine kadar. Akşama kalan Van ulaşımlarında geceyi Van’da geçirmek
zorunda kalabilirsiniz, biz özel ulaşımla Doğubeyazıt’a varabildik. Araç saatlerini önden iyi araştırmakta fayda var.
Lojistik Sorunları
Ocak kartuşlarını önden kargoyla kalacağımız otele kargoladığımız halde, Doğubeyazıt ‘daki kargo firması Doğubeyazıt’ın
girişindeki oteli şehir dışında sayarak teslimatı gerçekleştirmedi. Telefonla her gün teyit alarak geri göndermemelerini Cuma
sabahı teslim alacağımızı söyledik, her seferinde onaylamalarına rağmen vardığımızın öncesinde kartuşları istanbul’a geri
kargolama embesilliğini göstermekten geri duramamışlar.
Faaliyeti iptal etmek istemedik, piknik tüpü satın aldık. Piknik tüpünü, sular ve kamp yüküyle birlikte katır kiralayıp 3200 ve 4200
kamplarına katırla taşıdık.
* 3200 mt. kampında satın aldığımız piknik tüpünün arızalı çıktığını farkettik, kenarında kamp attığımız camping alanının
işletmecisi genç dostumuz Fevzi’den çalışan bir tüple yolumuza devam ettik. Biz 4200 ‘e doğru yola çıktığımızda tüpün nesi
olduğunu merak eden genç dostumuz tüpü denerken tüp kontrolsüz birşekilde alev püskürtemeye ve sağa sola uçmaya başlıyor.
Genç dostumuz Fevzi ufak tefek yanıklarla çok ciddi bir tehlike geçirmiş oldu.

Şekil 1 Kontrolsüzce yanıp sağa sola uçuşan meşhur tüp

3200 mt. camping firmalarının da kullandığı bir su kaynağı mevcut ve fakat su mineral bakımından çok fakir olabilir, bizi bir miktar
dehidre ettiğini düşünüyoruz, gayet normal olarak; suyun kaynağı eriyen kar suyu. Olduğu gibi içmek yerine, üşenmeyip çay,
kahve, yada toz içeceklerle zenginleştirmek daha uygun olacaktır.
Faaliyete İlişkin;
3200 ve hatta 4200 ‘ye kadar oldukça tozlu bir patika var, havada çok tozlu. 3200 kampında anlık bir rüzgarla tüm çadırın içi
tozdan bir battaniyeyle kaplandı.
Klasik rotanın çok belirgin bir patikası var, bazı yerlerde hangi patikayı takip edeceğim diye takılabiliyorsunuz, bizim tercih
ettiğimiz her patika yukarıda es geçtiğimiz diğeriyle tekrar birleşiyordu bir noktada.
Zirve’ye 150 metre kala mevcut kar tabasının üzerine oldukça kırılgan ince birkaç buz tabakasıyla kaplıydı. Kramponsuz ilerlemek
mümkün olmazdı.
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Soldan Sağa; Roman Faizov, Mehmet Memecan, Melih Ayhan

Soldan sağa; Melih Ayhan, Mehmet Memecan
Doğubeyazıt’daki esnaf lokantalarının yemekleri mükemmel. Özel bir yer aramayın, ilk lokantaya girin, çatlayıncaya kadar yiyin.
Gerisi standart dönüş çilesi.
Melih Ayhan
14.11.2014

