FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

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

3-4 Ağustos 2013

11,97 km
Alınan İrtifa
1 Sema TUZCU
2 Fatma ŞEN YILDIRIM
3 Fatma Gül YILDIRIM
4 Salih YILDIRIM
5 Kemal Efe ERENEL
6 Can ANGUN
Çadır, Ocak
Kask, Baton
Mat, Uyku Tulumu, Kafa Lambası, Termos vb.
2 günlük yiyecek ve atıştırmalıklar
Kamp Alanı
Su kaynağı

Rota Bilgisi

Harita

Süphan Dağı Yaz Klasik Zirve Tırmanışı
Yeri
Van - Adilcevaz
Süresi
2 Gün

Türü

Alpinizm

Yaklaşık 1320 metre

At Yaylası civarı - 2735 m

Kamp yerinde yok fakat krater çevresinde akarsular var. Eğer sürü yok ise
içilebilir su bulunma ihtimali olabilir.
Tehlikeler
Oynayan kayalar
Zemin
Zorluk Derecesi
Çarşak, kaya
Orta
Kışkıllı Köyü’nden batı yönündeki kayaların istikametinde yükselmeye başlanır. Kayalara
ulaştıktan sonra At Yaylası kamp alanına kadar düşük eğimli, 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
düzlük alana (3800 m.) varılır. Büyük kayalar üzerinden tırmanılır ve krater gölüne (4000 m.)
ulaşılır. Kuzey yönünde 50 m. yükseklikte zirve, batı yönünde ilerleyince Adilcevaz zirve
görülebilir.
*Süphan Dağı’nda klasik rota boyunca cep telefonları ile iletişim sağlanabiliyor.
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Gps Bilgileri

Hedeflenen Zaman

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
http://tr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6944739#
13 Saat Harcanan Zaman 7.5 saat çıkış – 1 saat zirve – 4.5 saat iniş

Faaliyet Programı
1.gün

Hava Durumu

Açık, güneşli

2.gün Hava Durumu

Açık, güneşli

10:00

Sabiha Gökçenden hareket

04:10 Zirveye hareket

12:00

Van Ferit Melen Havaalanı’na Varış

05:15 Güneşin doğuşuyla mola

13:45

Van'dan Adilcevaz' a hareket

05:47 Hareket

14:15

Van Gölü kenarında yemek molası

11:30 Zirve

15:00

Hareket

12:21 Zirveden Kampa Hareket

16:30

Adilcevaz'a varış (Jandarma Bildirimi)

17:00 Kampa Varış

17:00

Kışkıllı Köyü'ne hareket

18:55 Kamptan Hareket

17:50

Kışkıllı Köyü'ne varış ve hazırlık

20:00 Kışkıllı Köyü'ne varış

18:30

Kampa hareket

19:40

At Yaylası Kamp Alanına Varış

22:00

Yatış

ULAŞIM
BİLGİLERİ

Gidiş

Dönüş

İstanbul – Van (THY )
Araç Kiralama
Şehirmerkezi – Adilcevaz / Kışkıllı Köyü

Adilcevaz / Kışkıllı Köyü – Doğubayazıt
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AYRINTILAR
Ağrı Dağı tırmanışı öncesi aklimatizasyoniçin Süphan Dağı tırmanışı önerilir. Biz de Ağrı Dağı tırmanışı
planlayıp Süphan Dağı’nı es geçmek olmaz dedik ve planımıza dahil ettik. Böylece raporlardan da
okuduğumuz, Süphan Dağı’nı tırmanan Ağrı Dağı’na rahat rahat çıkar teorisini biz de deneyimlemiş olduk.
Süphan Doğa Sporları Derneği Kulübünden(Süphan DOSD) Sedat Kaplancı ile iletişime geçtik. Bize Süphan’ın
son durumu hakkında bilgi verdi ve Süphan DOSD misafirhanesinden yer ayarladı.
Benzin ocaklarımızın yakıtlarını koliledim. Harem’den bir otobüs firmasına akşam otobüsü için verdim ve
Ankara’dan Van’a otobüsle gelecek olan Fatma Gül’e gönderdim. Fatma, Ankara’da otobüs yazıhanesinden
yakıtları teslim aldı. B planı olarak yakıtları Sedat’a gönderecektik.
GPS ayarlama ve rota bilgileri yükleme görevini Salih Yıldırım üstlendi.
Zaman sıkıntısı ile birlikte her zaman bulunamayan minibüs peşinde koşturmak istemediğimizden araç
kiralamaya karar verdik. Hazırlık esnasındaki görev dağılımında Fatma Şen araç kiralama işini üstlendi. Van
Oto Kiralamadan 6 kişinin ve malzemelerinin sığabileceği Ford Connect marka araç ayarladı. Araç kiralamak
çok mantıklı bir hareket oldu, dağ faaliyetlerinin yanı sıra istediğimiz yerleri rahat rahat gezme fırsatı da
yakalamış olduk. Nadir saatlerde kalkan minibüslerin peşinde koşmak ve kalabalık malzemelerimiz ile
birlikte minibüste sıkış tıkış yolculuk yapma işkencesinden kurtulmuş olduk. Kiraladığınız arabayı kontrol
etmek gerekiyor. Hatta imkân varsa öncesinde bir test sürüşü yapmak iyi olabilir. Bizim frenlerde sorun
vardı. Salih yola çıktıktan sonra fark ettiği için dibine kadar basmalı frene alışmak zorunda kaldı.
Saat 10:00’da Sabiha Gökçen’den kalkan uçağımız 12:00’da Van Ferit Melen Havaalanına indi. Kiraladığımız
araç bizi havaalanından aldı ve Van’a getirdi. Araç kiralama şirketinde gerekli evrak imzalama ve ödeme
işlemlerinden sonra şoför arabayı bize bıraktı.
Ankara’dan otobüsle gelen Fatma Gül’ü otogardan aldık. Saat 13:45’te Adilcevaz'a hareket ettik.
Aldığımız simit domates peynirle Adilcevaz yolu üzerinde Van Gölü kenarında güzel bir kahvaltı yaptık.

Saat 16:30’da Adilcevaz'a vardık ve jandarmaya uğrayıp gerekli bildirimi yaptık. İlgili komutan “Rotayı biliyor
musunuz?” diye sorduğunda rotayı bildiğinizi, yanınızda GPS cihazı olduğunu, lisanslı dağcılar olduğunuzu
özellikle belirtmenizi tavsiye ediyorum. Gerekli formu doldurduktan ve kimlik fotokopilerimizi bıraktıktan
sonra saat 17:00’da Kışkıllı Köyü'ne doğru hareket ettik.
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Saat 17:50’de Kışkıllı Köyü’nden Süphan Dağı’nın eteklerine doğru giden araba yoluna saptıktan sonra
arabamızın gidebildiği son noktaya kadar gittik (2408 metre) ve son hazırlıkları yaptık. Aracı bırakıp
bırakmama konusunda biraz tedirginlik yaşasak da, yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Döndüğümüzde
arabayı sağlam bulma umuduyla aracı orada bırakarak saat 18:30’da kamp alanına doğru yürümeye
başladık.

Arabayı bıraktığımız noktadan batı yönündeki kayalara doğru yükseldik. Kayalığı aşınca At Yaylası’na
ulaşılıyor (2687 metre). At Yaylası’ndan biraz daha yükselip 2735 metredeki düzlüğe kamp attık. Saat
19:40’ta kamp alanına vardığımızda hava kararmaya başlamıştı. Karanlıkta kampımızı kurup yemeklerimizi
yedikten sonra 22:00’da uyku moduna geçtik.
Sabah saat 04:10’da zirve yürüyüşüne başladık. Hava güzeldi ve eğim yormuyordu. Vadinin girişini
hedefleyerek devam ettik. Hafif eğimli platoda güneşin doğması ve Van Gölü’nün kendini göstermesi ile
birlikte ilk molamızı saat 05:15’te verdik. Süphan Dağı’nın en güzel yanı Van Gölü manzarası eşliğinde
yapılan tırmanış diyebilirim.
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Yarım saatlik bir molanın ardından saat 05:45’te tekrar hareket ettik. Vadinin sol tarafındaki sırt hattı
boyunca 3500 metreye kadar tırmandık.

Sırt hattının sonuna doğru Ayna adı verilen kayalık ve dik kısmı geçtik. Kayalar oynadığı için tehlikeli bir
bölge.

Bu zorluğu aşınca insan zirveyi görmeyi umuyor. Hepimizin içinde “Evet, bu kadar tırmandık herhalde zirve
arkasındadır.” umudu vardı. Oynak kayaların üstünde dansöz gibi kıvırırken neden “Ağrı’dan daha zordur
Süphan” dediklerini anlamaya başlamıştık.
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Aynayı aşınca karşımıza inanılmaz bir manzara çıktı. Hepimiz zirve beklerken önümüzde yeni dağ vardı.
Evet, dağın üstünde bir dağ gibi duran kayalar kütlesi.
Zorlu Ayna etabını geçtikten sonra 3800
metrede kamp atmaya uygun bir düzlük ve
tekrar yükselen bir dağ! Önce bu çarşak bloğunu
nasıl tırmanacağımızı düşündük uzun uzun. Her
adımımız aşağı kayar diye düşündük. Sinan
Kutlutan’ı aradık fikir almak için. “Çarşak mı? Siz
bir yaklaşın hele…” dedi.
Ve Efe yaklaşmaya başladı…

Yaklaştı yaklaştı yaklaştı… Ve kocaman kocaman kayaların arasında minicik kaldı…
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Bizim uzaktan çarşak görünen yolumuz kocaman kocaman kayalardan oluşuyordu. Beş kayadan dördü
yerinden oynuyordu. Çoğu yerde batonsuz, ellerimiz ile devam ettik. Kocaman kayaların arasından fışkıran
rengârenk çiçekler iyi ki buradayız dedirtiyordu.

Süphan’ın en zor etabı olan bu oynak kayaları aştıktan sonra 4000 metredeki krater gölüne ulaştık. Biz
krater gölüne ulaştığımızda Efe sağda bulunan zirveyi yapmış, diğer zirveye gidiyordu. Biz saat 11:30’da
4056 metrelik zirveye vardığımızda Efe diğer zirvedeydi. İki zirve de geçerli sayılıyor. İkisinde de zirve defteri
varmış ama sağ taraftaki zirvede defteri bulamadık. Efe diğer zirvede defteri bulmuş, gerekeni yapmış.
Zirvede mükemmel bir Van Gölü manzarası var.
1 saate yakın zirvenin ve manzaranın tadını
çıkarttık. Bu arada Avusturya’dan bisikletiyle gelen
ve bisikletini köyde bırakıp zirve yapan Peter
Promegger ile tanıştık. Kendisinin yolu uzun olduğu
için koşarak çıktığı zirveyi yine koşarak indi.
Saat 12:20’de zirveden ayrılıp inişe geçtik. Kraterde
Efe ile buluştuk. Diğer zirveden iniş yaparken ufak
bir kaza geçirdiğini anlattı. Karlık bir alanda
kayaların arasına beline kadar batmış. Neyse ki
kendisini kurtarmış. Büyük kayalardan inmek
çıkmaktan daha zordur, bunu herkes bilir. Hele
kayaları karlar örtüyorsa. Bu kayalar içinde aynı
durum geçerli. Tehlikeli oynak kayalar arada
adrenalin yaşattı, kasklarımızı anlık da olsa
çıkarmadık. Kraterden inişte büyük kayalardan
inmeyelim diye daha küçük kayaların olduğu tarafı
tercih ettik.
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İnişi vadinin çıktığımız sırtından değil, içinden gerçekleştirdik. Parkur
biraz karlıydı.
Karlı parkur bittikten sonra vadiden tekrar sırta çıktık. Geldiğimiz
yoldan devam ettik ve saat 17:00’da kampa vardık. 1 saatlik bir
toparlanmanın ardından 18:55’te arabayı bıraktığımız yere doğru yola
koyulduk.

Saat 20:00’da arabaya vardığımızda acıkmıştık ve kebap hayalleri kuruyorduk. Tam takım başarılı bir zirve
faaliyeti yapmış ve yorulmuştuk. Su kaynağı olmadığı için su da taşımıştık. Unuttuğumuz bir konu vardı ve ne
yazık ki şehre varınca bunu hatırladık. Ramazan nedeniyle tüm lokantalar, kebapçılar kapalıydı. Eğer
Ramazan’da faaliyet yapacaksanız bunu unutmayın, Anadolu’nun birçok şehrinde aç kalabilirsiniz.
1 saatlik bir araba yolculuğu ile Erciş’e gittik ve açık bir pizzacı bulduk. Karnımızı doyurduktan sonra
Adilcevaz’a geri döndük. Saat 00:30’da Süphan DOSD’dan Sedat Kaplancı bizi karşıladı ve haber verseydik
yemek ayarlayabileceğini söyledi. Erciş’e kadar boşuna gitmiş olduk.
Sedat ve Süphan DOSD ekibi çok yardımseverler. Adilcevaz’ı gezdik beraber. Ceviz reçeli almanızı tavsiye
ederim.
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Ağrı tırmanışı öncesi 5 Ağustos’u dinlence günü yaptık. Başarılı Süphan tırmanışından sonra bunu hak
etmiştik. Sabah Süphan DOSD mutfağında hep beraber kahvaltı hazırladık. Kahvaltıdan sonra hazırlandık,
arabayı yükledik ve saat 13:30’da misafirhaneden ayrıldık.
Doğubayazıt’a doğru yol alırken bir molada Van Gölü’nde yüzdük, yolda bizim Avusturyalı bisikletçi Peter ile
tekrar karşılaştık.
Doğubayazıt yolunda Ağrı Dağı bizi tüm heybeti ile karşıladı. Hepimiz çığlık çığlığa heyecanla fotoğraf
çekmek için kendimizi arabadan attık. Doğubayazıt’a vardıktan sonra İshak Paşa Sarayı’nı ziyaret ettik.
Şansımıza saray kapalıydı ama çevresinde gezinmek, gün batımını oradan izlemek bile yeter. Akşamında Ağrı
tırmanışı için destek alacağımız Cuma Saltık ile görüştük. Süphan’ın yorgunluğu ile otelimize yerleştik.
Süphan tamamdı, yeni güne Ağrı için uyanacaktık…
Can ANGUN

