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Doküman No

1- ETKİNLİĞİN
a-ADI
: Korjenevskaya ve İsmail Somoni Dağı Tırmanışları
b-BÖLGESİ
: Tacikistan
c-TARİHİ
: 13 Temmuz - 13 Ağustos 2018
ç-HEDEFİ
: Zirve
d-LİDERİ
: TDF Yük. İrt. Takım Sorumlusu Sinan DURGUN
e-LİDER YARDIMCILARI
: TDF Yük. İrt. Takım Teknik Direktör Müslüm ÖNDEŞ
f-ETKİNLİĞE KATILANLAR
: Levent ALTUNDAŞ, Şeref ARICA
Türkiye Dağcılık Federasyonu 2018 yılı Yüksek İrtifa Milli Takım Kadrosu
Levent ALTUNDAŞ, Şeref ARICA, Zekiye KAYA, Sönmez ERKAYA,
Murat GENÇ, Ali GÜREL, Deniz YULCU, Nuri ZEYREK

2-ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEN
3-ETKİNLİKTE KULLANILAN

: TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU

a-KAMP MALZEMELERİ
b-KİŞİSEL MALZEMELER

: ÇADIR, UYKU TULUMU, OCAK, YEMEK TAKIMI, MAT
:
Emniyet Kemeri,
: Kazma, krampon, kask, 30 m ip, baton, 2 buz burgusu, 1 el jumarı,

c-TEKNİK MALZEMELER

4 kilitli karabina-2 hms- kapalı perlonlar ve yardımcı ipler(pursik ipi)

4-TIRMANILAN ROTA
a-YER
b-RAKIM
c-UZUNLUK
ç-HEDEFLENEN ZAMAN
d-HARCANAN ZAMAN
e-ARTAN ZAMAN
f-TEHLİKELER
g-ÇADIR/BİVAK SU ALANLARI

ğ-KAZANILAN YÜKSEKLİK
h-KAYBEDİLEN YÜKSEKLİK

5-YÜRÜYÜŞ YAPILAN VE
TIRMANILAN ROTANIN ZEMİN
YAPISI

6-YİYECEK DURUMU

: Klasik Rota ( Korjenevskaya) - ismail Somoni
: 7105 mt ve 7495 mt.
:
:
:
:
:
: Korjenevskaya-4200 Anakamp, 5100 kamp 1, 5300 camp 2,
5600 camp 3, 6100 camp4, 6400 kamp 5
İsmail Somoni- 4400 ileri ana kamp, 5300 kamp1, 5800 k2
6100 kamp3, 6900 kamp4
:
:
: 4200 ana kamp ile 5100 camp 1 arası patika ve kaya geçişleri
5100 camp 1 ile 5300 camp2 arası buzul tırmanışı ,
5300 camp2 ile 5600 camp 3 arası ip birliğinde buzul çatları geçişi,
5600 camp3 ile 6100 camp4 arası sabit hatlarda tırmanış
6100 camp4, 6400 kamp 5 arası ip hattı ve sırt hattından tırmanış
:

6-YİYECEK DURUMU

:

7-HAVA DURUMU
a-RÜZGAR
b-SICAKLIK
c-BULUT/SİS
d-YAĞIŞ

8-KULLANILAN HABERLEŞME
CİHAZLARI
9-ULAŞIM
a-HAREKET YERİ VE SAATİ
b-VARIŞ YERİ VE SAATİ
c-KULLANILAN ARAÇ
ç-UZAKLIK
d-KİŞİ BAŞI ULAŞIM GİDERİ
e-ULAŞIMLA İLGİLİ SEÇENEK VE
ÖNERİLER
f-ULAŞIMLA İLGİLİ NOTLAR

10-ROTA KARTI VE KAZA RAPORU
11-GÖTÜRÜLEN İLK YARDIM VE
KURTARMA
MALZEMELERİ
12-YÖRE HALKI,
ÇEVRE İLE

:
:
:
: Kar
: telsiz

(+20 ) ile (-20) aralığı

: Uçak, Minibüs ve Helikopter
: 13 Temmuz İzmir Adnan Menderes
: 13 Temmuz İzmir Adnan Menderes
:
:
:
:
:
:

: SEDYE, İLK YARDIM ÇANTASI
: Tacik

İLİŞKİLER
13-GÜNLÜK ETKİNLİK DÖKÜMÜ

13 Temmuz cuma 2018 tarihinde 13.05 THY uçağı ile önce İstanbul daha sonra 20.45 İstanbul Duşanbe uçağıylada Tacikistanın başkenti Duşanbe' ye saat 03.30 gibi ulaştık saatler Tacikistanda
Türkiye saatinden 2 saat ilerde, acente firması tarafından havalanında karşılanarak diğer dağcılarla
birlikte şehir merkezinde bulanan Avesto otele yerleştik. 14.Temmuz Otelde dinlendikten sonra gün
içerisinde faaliyet olası gıda ihtiyaçlarımızı giderdik şehir merkezinde market ve pazar bulunuyor
yürüme mesafesinde otel karşısında yemekleri gayet güzel olan MERVE isimli Türk lokantası
bulunuyor. Tacikistanın para birimi SOMONİ 1 Dolar 9 Somani ye eşitti. 2018 yılı için tabi
15.07.2018 pazar tarihinde saat 11.00 gibi konakladigimiz Dusanbedeki Avesto Otelden helikopter
için bagajlarımız tartılarak ayrıldık, pamirpeaks firmasının ayarladığı minibüslere 6-7 saat süren 320
km oldukça yorucu tozlu ve dağlık arazilerin buzul nehrinin kenarında yolculukla jirgital kasabasına
geldik... burada İslamın pansiyonuna yerleştik mütevazi bir aile pansiyonu . .. bizler TDF milli takımı
olarak 8 kişi aynı odada kaldık...

16.07.2018 pazartesi günü saat 05.00 kalkarak kahvaltımızı yaptık pirinç lapası bir kahvaltı
eşyalarımızı helikopter pistinin oraya götürülmesi için pikap türü bir araca yükledik.. pistin orda
eşyalarımız kantarda tekrar dan tardıldi. 08.39 gibi helikoptere binerek 45 dk. bir uçuşla base camp
geldik 4200 metre... ilk uçuşta gelen antrenörlerimiz Sinan DURGUN ve Müslüm ÖNDEŞ in
ayarladığı çadırlara yerleştik...ilk gün ana kamp ta neredeyse hepimizde migde bulantısı kusma ve
baş ağrısı yaşadık... baya acı çektik diyebiliriz
17/07/2018 Salı günü 07.30 kahvaltı yaparak tüm takım olarak aklitize çıkışı yapmak için ana çitero
6200 metre rotasında 4750 metreye kadar çıkış uyum tırmanışı yapılıp, biraz orada vakit geçirilerek
aklim olmaya çalışıldı.
18.07.2018 çarşamba yani ana kamp taki 3. günümüzde bu seferde ismail somoni ileri kampına
walter buzulunun kenarından ve içinden 2 saat 50 dakikalık bir yürüyüş yapmamız ve 4500 leri
görmemiz bizleri oldukça rahatlattı. Somoni ileri ana kampta biraz vakit geçirdik tekrar 4200
anakampına dönerek dinlendik, ana kampta jeneratör ile birlikte saat- 19.00 dan sonra internet
mevcut saati 10 dolar, full pakette sabah, öğle ve akşam yemekleri mevcut...
19.07.2018 perşembe günü 5100 camp 1 e gitmek için ana kamp ta hazırlıklarımızı yapmaya başladık
09.15 tüm takım kamp 1 e 5100 hareket etti, hemen kampın yanından başlayan moskvina buzulunu
labirent gibi geçerek, patikayı yakalıyorsunuz, patika yakın gibi görüksede buzulu geçmek baya
zaman alarak can sıkıcı diyebilirim. patikayı yakaladıktan sonra rota zaten oldukça belirgin bir kaç
yerde kaya tırmanışı var ama sıkıntılı yerlere eskide olsa ip açılmış, buzul dilini yakaladıktan sonra
ara sıra taş düşmesi mevcut bunlara dikkat edilmesi gerekiyor, yükümüzde ağır olduğundan 8 - 8.30
saatte 5100 kampına geldik çadırlarımızı kurarak dinlenme moduna geçtik.. genel durum iyiydi...
- 20.07.2018 Cuma günü saat 09.00 gibi hareketle 5300 kampına 2-2.5 saatte giderek biraz malzeme
bırakıp aklimatize için biraz zaman geçirerek 5100 kampına tekrar gelip gecelerdik, 5300 kampına
çıkarken dik bir buzul hattı var, yer yer ip açılmış en önemli nokta 5100 den geç hareket etmemek, biz
biraz geç kaldığımızdan buzuldan taş düşmesinden ve buzul akıntısından dolayı baya sıkıntı yaşadık
diyebilirim.
21.07.2018 Cumartesi günü biraz erken hareket ederek 07.16 da 5100 kampının hemen üzerindeki
buzulları geçerek önce 5600 camp2 biraz sıkıntılı buzul çatlakları var dikkatli tirmanilmasi ve erken
gidilmesi gerekiyor. özellikle ip birliğinde gidilmesinde önerilir biz öyle yaptık 5 saatlik bir tırmanışla
5100 camp1 den 5600 camp2 12.15 gibi ulaştık artık bizi zirveye götürecek çadırlarımızda oldukça
geniş bir alan olan platoda çadırlarımızı kurduk.... aklimatize için biraz zaman geçirerek 13.48
hareketle 5100 deki camp1 e 15.30 geldik 21.07.2018 günü gecesini de burada geçirerek yarın yani
22.07.2018 ana kampa ineceğiz.. bu şekilde 3 gece 5100 kampında kaldık, 5300 ile 5600 arasında ciddi
buzul çatlakları var, çok dikkat edilmesi gerekiyor, özellikle 5450 den sonra ip birliği önerilir ve
oldukça erken tırmanışa başlanması gerekiyor, 5600 kamp2 ye çadırlarımızı kurarak biraz aklimatıze
için vakit geçirerek tüm takım olarak 5100 kampına tekrar iniyoruz..
22.07.2018 Pazar günü saat 08.15 de 5100 kampından hareketle saat 11.00 da 4200 ana kampa
dinlenmek için geldik.... Tüm ekibin aklimetize ve hızıda oldukça iyiydi diyebilirim. ana kamp ta 3
gün dinlendikten sonra iyice toparlandık...

24.07.2018 Salı günü zirve için saat 09.00 gibi hareket ederek önce 14.20 de 5100 camp 1're geldik..
dağın yaklaşımı oldukça zor diye bilirim kamptan çıkar çıkmaz önce moskvina buzulunu geçiyoruz,
patikadan yakın gibi gözüksede buzulun içerisine girince yaklaşık 1 saatinizi alıyor, buzul bitiminden
sonra patikayla birlikte 5100 kapını buluyorsunuz... tüm takım aklim olduğundan iyi bir hızla kamp1
re geldik...
25.07.2018 Çarşamba günü saat 07.00 de hareketle 5100 kampının hemen üzerindeki buzulları
geçerek bazı sabit hatlarda var... önce 5300 campı daha sonra 5600 kampına çıkarken buzul
çatlaklarına çok dikkat edilmesi gerekiyor... ip birliğinde 5 saat gibi 5600 kampına geldik... daha
önce kurduğumuz çadırlarımıza yerleştik, kazma ve krampon kullanılması gerekiyor 5300 ile 5600
arası biraz sıkıntılı buzul çatlaklarına oldukça dikkat edilmesi gerekiyor..
26.07.2018 Perşembe günü diğer gruplarla birlikte 07.30 gibi 5600 kamp 2 den hareket ettik, biraz
yükseldikten sonra daha önce rehberler tarafından açılan sabit hatta girdik yaklaşık 2 ip boyunda
jumar ve kazma ile birlikte tırmanıyorsunuz... 5800 ün altındaki sabit hattı geçerken 1 ip boyunda
çok dikkat edilmesi gerekiyor, cam buz, 5800 sabit hat istasyonunu yakalayınca yan geçişle biraz
batak karda 6100 kampına geldik camp 3 kamp alanı sıkıntılı çok dar bir alan ve sırtta neredeyse 2
saat çadır yeriyle uğraştık diyebilirim... partnerim Nuri Zeyrek birlikte ve diger ekip çadır yeri ile
ugraşırken oldukça yorulduk ve rüzgar alan bir yer üşüdük...
27.07.2018 Cuma 6100 kampından hareket ederek 2.5 saate 6400 kampına geldik mesafe kısada olsa
ilk çıkışta sabit hat var kaya tırmanışı yapıyorsunuz, daha sonra da oldukça sıkıntılı bir kılçık var
çok dikkat edilmesi gerekiyor, 6400 kamp alanı çok güzel fazla da yorulmağımızdan hemen çadırları
kurarak zirve için dinlenmeye geçmeden önce takım sorumlumuz Sinan hoca ve Müslüm hoca zirve
için toplantı yaparak bilgilendirmelerde bulundu, tüm takımın durumu çok iyiydi ve rahat bir zirve
yapacağımızı umuyurduk.... ancak havadan biraz tedirgindik...
28.07.2018 Cumartesi günü uyandığımızda 6400 kampı tüm takımın kabusu hava patladı sabaha
kadar kâr ve fırtınayla mücadele ederek.... yaklaşık 1 metre karla uyandık... tüm takımın morali iflas
etti, birbirimizi teselli etmeye başladık diyebilirim. çadırlar kâr altında... hat ve rotalar kapanmış
neredeyse kabusu yaşadık 13 - 14 günlük emek ve mücadele zirveye o kadar yaklaşmışken korje bize
gol attı diyebilirim, 6400 kampında Anakamp rehberlerinin sorumlusu Sergey bu rus dağcısı ve
efsane diyebiliriz, hatları felan açanda bu rehber buda bize tırmanışın bittigini, dağın çok riskli
olduğu, havanın ciddi belirsizliginin devam edileceğini ve hemen inilmesi gerektigini söylediginiden
zaten kar yağışıda devam ediyordu, geri dönme kararı almak zorunda kaldık...
Dönüşte tam bir kabus 6400 kampından inerken izler kapanmış ve toz kar kılçığı daha riskli hale
getirmişdi, yaklaşık 1 metrelik toz kar içerisinde yürüyorduk, 6100 ve 5800 arasındaki yan geçişte
sürekli çiğ düşmeye başladı ve hızlıda hareket edemiyorduk, 5800 sabit hattını indikten sonra biraz
nefes aldık, iniş için sekizli alınmasını öneririm, 5600 kamp alanına inerken döşenmiş 2 ip boyundaki
sabit hat yoğun kar yağışı ile kapanmış, dağdaki tüm dağcılar yaklaşık 3-4 saat burada bekleyerek
hattı aradık, biraz yeni hat döşeyerek birazda eski hattan bulunca 5600 kamp alanına indik, havanın
belirsizliği hala devam ediyordu, tüm takım hem çok yorulmuş, hemde moralimiz bozuktu ama 5600
kamp alanına sağ salim inmek bizi rahatlatmıştı.
29.07.2018 Pazar günü erken hareket ederek saat 07.00 gibi 5600 -5300 arasındaki buzul çatlaklarını
göz önünde bulunarak hızla inişe devam ettik, inişide ben ve partnerim Nuri hoca ip birliginde yaptık,
diğer arkadaşlarda ip birliginde indiler, burası bana göre dağın tehlikeli ve riskli yerlerinden biri,
5300 de biraz dinlenip sıvı ve birşeyler yiyerek inişe devam ettik, 4200 ana kampa indiğimizde ana
kampa bile yarım metre kar yağdığını söylediler, hava durumunun belirsizligi ve bizim zirve
gününüde iyi ayarlayamayışımız bu şekilde sonuçlandırmıştı diyebilirim...

Zirveyi tekrar denemek için ana kampta hem dinlenmek hemde havanın sıtabilleşmesini bekliyorduk,
zaten dağda kimse kalmamış ve ismail somoni yede rehberler daha hat açamamıştı, 2 gün dinlenip ve
zirve planları yapmaya devam edildi, ekip sorumlumuz tarafından takımın ikiye bölünme kararı
verildi, ben, Nuri hoca, Ali Gürel ve Zekiya Kaya Korjenevskaya ekibi olarak ayrıldık Nuri hoca da
ekip liderimiz oldu, diger arkadaşlarda Somoni ekibi olarak ayrıldılar... bir defa daha zirveyi deneme
şansımız vardı... faaliyet süremizde kısalıyordu...
01.08.2018 Çarşamba günü Korje ekibi olarak 5100 kamp1 gitmek için hareket ettik, hava hala kapalı
idi, ancak havanın önümezdeki günler açılacağı söylendi, tempolu bir çıkışla 5100 kamp1 e çıktık,
kamp birde sadece 1 çadır bulunuyordu, ve dağdada kimse görünmüyordu, kar yağışı ara ara devam
ediyor, tırmanış içinde zirveye gideni görememiştik, akşam ana kamp ile telsiz irtibatı kurarak ekip
sorumlumuz, sinan hocaya durum hakkında bilgi verdik,
02.08.2018 Perşembe günü 5600 kampına gitmek için erken kaltık, 5400 buzul rotasına geldigimizde
hava dahada bozmaya başladı, dağda da kimseyi göremeyince ekip liderimiz ve arkadaşlarımızla
birlikte havanın belirsizligi ve kar yağışının devam etmesi, sabit hatların kar altında kalması, göz
önünde bulundurularak dönüş kararı alıp ana kampa indik... korje ekibi olarak faaliyeti bu şekilde
sonlandırmış bulunduk.
İSMAİL SOMONİ RAPORU
02/08/2018 Perşembe günü Somoni ekibi 2 ekip olarak ayrıldık 1. ekipte Sinan DURGUN, Müslüm
ÖNDEŞ, 2. ekipte Sönmez ERKAYA, Şeref ARICA ve Deniz YULCU olarak ekiplere ayrıldık,
Anakampta kamp tırmanış sorumlusu rehberi SERGEY bir rehberin Korjenevskaya da
kaybolduğunu, faaliyetin durdurulduğunu, belitrttiginden dolayı tüm kamptaki dağcılarla birlikte
Somoni tırmanışı asktıya alındı....
04/08/2018 Cumartesi günü kaybolan rehber bulunduğundan dolayı Somoni faaliyetimiz tekrar
başladı, 04.00 de kalkkarak kahvaltı sonrası 05.00 da anakamptan ileri ana kampa hareket ettik
wolter buzulunu takip ederek 06.30 da ileri anakampa geldik, fazla zaman kaybetmeyerek 15-20
dakika dinlenip, toplam 20 kişiden oluşan ve SERGEY rehberligindeki ekip, buzulu geçerek
serakların üzerinden 4800 metreye yükselirken ayağımrda bulunan botun büyük numara olması ve
terlemeye bağlı ayağımı vurmasından tırmanışı riskli bulduğumdan serakların üzerinde bulunan
kayalık alanın altından, dönme kararı aldım. aynı yerden Sinan DURGUN da ayağında bulunan
rahatsızlıkla birlikte Müslüm ÖNDEŞ te dönme kararı verdi. inişle birlikte tekrar Somoni ileri
anakampa gelip 1 gece kaldıktan sonra Anakampa döndük, Somoni faaliyetine Sönmez ERKAYA VE
Deniz YULCU devam etti, bu arkadaşlarımız Somoni zirvesini başarı ile gerçekleştirdiler. Bundan
sonraki süreci tekrar zirveyi deneme zamanı kalmadığı için anakampta beklemek zorunda kaldık.....

14-DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
15-KİŞİLERİN DEĞERLENDİRMESİ
16-ÖNERİLER
17-RAPORU DÜZENLEYENİN

:

-ADI VE SOYADI
-ETKİNLİKTEKİ GÖREVİ
-İMZASI

: Levent ALTUNDAŞ, Şeref ARICA
:
:

:
:

