
ELBRUZ 

Avrupa’nın ve Kafkas’ların doruğu olan 5642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı’na tırmanma fikri, 

kulüp çapında düşündüğümüzde ilk olarak 1996 yılında, o zamanki YTÜDAK sporcuları; Ulaş Ersin, 

Yankı Tansuğ, Muzaffer Bilge, Caner Odabaşoğlu, Can Paçacıoğlu ve Emre Dizbay arkadaşlarımızdan 

çıkmış ve başarılı bir faaliyet olmuştu.  1996 Elbruz tırmanışında; dağa ulaşım kara yoluyla 

düşünülmüş ve bu süre 4 günü bulmuştu. Elbruz tırmanışı öncesi Baksan vadisinde bulunan Kaskatas 

buzulunda tırmanışlar yapan ekip, ardından Elbruz dağına tırmanmıştı. 1996 yılında yaşanan 

deneyimler, planladığımız Elbruz tırmanışı için bize kılavuz olmuş, yapılması ve yapılmaması 

gerekenleri, tecrübe etmiş arkadaşlarımızdan öğrenmemizi sağlamıştı.  

2006 Elbruz tırmanışı fikri ilk olarak sevgili Muzaffer Bilge’den çıktı. Ardından hızla YDK ve YTÜDAK’a 

taşınan bu fikir sonucunda, Anıl Şarkoğlu, Rauf Pınarbaşı, Emrah Bayrak, Sercan İlkbağ, Hikmet Başkır, 

Muzaffer Bilge, Ata Türe, Nihat Küçükdere, Can Paçacıoğlu ve Borga Duruk’tan oluşan toplam 10 

kişilik YDK-YTÜDAK Elbruz ekibi tırmanış planlarını yapmaya başladı. Bu planların içerisinde öncelikle 

tırmanış tarihi, maliyet, lojistik, rota, ulaşım vb. konu başlıkları yer alıyordu. Gidiş tarihini 

kesinleştirirken diğer konu başlıklarını da netleştirmeye başladık. Bu sırada altı kişiden oluşan bir 

ekiple hızlı bir Ağrı tırmanışı yaptık. Elbruz’dan hemen önce yaptığımız ve 2 gün süren bu tırmanış, 

aklimatizasyonumuz açısından bize oldukça fayda sağlayacaktı.  

İstanbul’a döner dönmez organizasyon aşamalarımızı sonlandırmak ve programımızı netleştirmek 

üzere son bir kez toplandık. Toplantı sonunda aşağıdaki programımızı kararlaştırdık; 

1. Gün - İstanbul – Nalchik ulaşım. Nalchik – Azau ulaşım. 

2. Gün - Milli park ve diğer izinlerin alınması 

3. Gün - Ana kamp olan 3800 kampına ulaşım (barrels) ve aklimatizasyon tırmanışı 

4. Gün - 4050 metre yüksekliğindeki 2. kampa (priut 11) ulaşım ve dinlenme 

5. Gün - Zirve denemesi 

6. Gün - Yedek Gün 

7. Gün – Azau’ya dönüş 

8. Gün - Ek Zaman - Jantugan 

9. Gün - Ek Zaman - Jantugan 

10. Gün - Ek Zaman - Jantugan 

11. Gün - Ülkeye dönüş 

 

Programımızı netleştirmekle beraber, Elbruz tırmanışı sonrası ek zamanımızda neler yapabileceğimiz 

de konuştuk. Ardından havaalanında buluşmak üzere toplantıyı sonlandırdık. Tırmanışımızdan 

yaklaşık 3-4 gün önce yaptığımız bu toplantıda uçuş tarihimiz ve saatimiz, vizemiz, pilgrim tur ile olan 

anlaşmamız vs. hepsi hazırdı ki Muzaffer hastalığı sebebiyle, Borga arkadaşımız ise işi sebebiyle 

gelemeyeceklerini bildirdi.  

Bu aksiliklere rağmen ekip sekiz kişi olarak, Muzaffer ve diğer kulüp arkadaşlarımızın yolcu etmesiyle, 

23 Temmuz 2006 günü yola çıktı. 

 



23 Temmuz 2006 

Charter seferli uçağımızla saat 19:00 gibi Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldık. Daha önce giden Zirve 

Dağcılık ekibinden aldığımız bilgilere göre uçakta bize bir form verileceğini ve bu formun sadece 

Rusça olduğunu öğrenmiştik. Doldurmamız gereken bu form o kadar önemli bir formdu ki, bütün Rus 

polis ve askerleri pasaport ile beraber bu formu mutlaka soruyordu. Formun bir fotokopisini almış ve 

Rusça kısımlarını Türkçeye çevirmiştik. Hatta Muzaffer Bilge gelebilseydi Rusça bilen bir arkadaşımız 

dahi olacaktı. 

Uçakta önce Rusça bir anons yapıldı ve ardından hostesler tarafından formlar uçaktaki Rus uyruklu 

olmayan kişilere dağıtıldı. Formu biliyorduk, Rusça olduğunu da biliyorduk fakat formatının 

değiştirildiğini bilmiyorduk. Hepimizi birbirimize bakakaldık. Neyse ki Rusça bilen bazı Türk 

vatandaşlar ve Türkçe bilen bazı Rus vatandaşlar sayesinde formlarımızı eksiksiz doldurduk. 

Toplam 3 saat süren uçuşumuzun ardından Nalchik havaalanına indik. Önce kendi vatandaşlarının 

işlemlerini yapan Rus görevliler daha sonra bizim işlemlerimizi yapmaya başladılar. Yaklaşık 1 saat 

bekledikten sonra işlemlerimizi yapmaya başlamıştık. Pasaport ve uçakta doldurduğumuz 

formlarımızı onaylattıktan sonra, bagajlarımızın bulunduğu hangara götürüldük. Bize ne yapacaklarını 

tam anlamaya çalışıyorduk ki, firmanın rehberi yardımımıza koştu ve Rus yetkililere gösterdiği bir 

kağıt ve bir konuşmadan sonra bizi havaalanından çıkardı. Tur şirketi ile anlaşıp gitmeseydik 

muhtemelen o havaalanından o kadar kolay çıkamayacaktık. Havaalanından çıktıktan sonra yaklaşık 

3.5 saat süren bir yolculukla sabaha doğru Azau’daki otelimize ulaştık.  

24 Temmuz 2006 

Erken kalkıp otelimizin restoranına indik ve değişik lapa tip bir kahvaltıdan sonra tur şirketinin 

rehberini bekledik. Rehber geldiğinde, bugün resmi işlemlerimizi yapacaklarını ve günü gezerek 

geçirebileceğimizi söyledi. Biz de pasaportlarımızı resmi işlemler için (milli park giriş izinleri, tırmanış 

izinleri vb.) rehberimize teslim edip, Terskol’a doğru yola koyulduk. Terskol’daki arama kurtarma 

ekibine bilgilerimizi bıraktıktan sonra bölgenin dağcılık malzemeleri satan mağazasına uğradık, daha 

sonra yürüyerek otelimize döndük. Güzel bir akşam yemeğinin ardından, tur şirketinin bizlere verdiği 

hava raporunu inceledik ve tekrar tırmanış planımızı gözden geçirdik. Planımızda çok büyük bir 

değişiklik olmayacaktı, 28 – 29 Temmuz günü zirveyi yapmamız olasıydı. Ardından odalarımıza dağılıp 

tırmanış çantalarımızı hazırladık ve yattık. 

25 Temmuz 2006 

Sabah erken saatte kahvaltımızı yaptıktan sonra teleferiğe binerek ilk istasyona, ardından 2. 

teleferikle 2. istasyona çıktık. Buradan sonra teleferik değil telesiyej devreye giriyordu. Telesiyeje 

binerek ilk kamp noktası olan Diesel Hut’a vardık. Yüksekliği yaklaşık 3700 metre olan ana kampta 

devasal variller bulunmakta ve varillerin içerisinde çadıra göre daha konforlu olan ranzalı yataklarda 

konaklamak mümkün. Fakat biz çadırda konaklamayı seçenler olarak, varillerin biraz yukarısında 

bulunan düzlük bir kısma kampımızı kurup, aklimatizasyon amaçlı yukarı doğru yola çıktık. Yolda bir 

Rus Kozmonot ekibinin peşine takılarak, sisli ve yağışlı bir havada Priut 11 (4050m)‘e kadar çıktık. 

Biraz mola verip bir şeyler yiyip içtikten sonra kampımıza geri göndük. Ben ve Emrah, Sercan ve Rauf 

çadır ekipleriydi. Diğer arkadaşlarımız geceyi 3700 metrede değil, aşağıda geçirmeyi uygun buldular 

ve otele döndüler. Can ise ertesi gün İstanbul’a dönme kararı almak zorunda kaldı, çünkü tur kayağı 



ile çıkma isteğini eğim ve buzlanmadan dolayı gerçekleştiremeyecekti. Onun için önemli olan yukarıya 

kadar tur kayaklarıyla çıkabilmekti. Bu sebepten dolayı uçak biletini erken bir tarihe aldırıp İstanbul’a 

dönme kararı aldı. 

26 Temmuz 2006 

Sabah erkenden kalkıp kahvaltımızı ettik ve kampımızı toparlamaya koyulduk. Kampımızı toparlayıp 

çantalarımızı hazırladığımız sırada otele dönen diğer ekip arkadaşlarımız yanımıza gelmişti. Onlarla 

beraber 4200 metre civarına çıkıp, 2. Kampımızı bu yüksekliğe attık. Ve zirve için dinlenmeye 

koyulduk. Ben, Rauf, Sercan ve Emrah Elbruz’ a gelmeden önce Ağrı zirve yaptığımızdan dolayı 

aklimatizasyon sorunu yaşamıyorduk. Fakat diğer arkadaşlarımız İstanbul’dan yani deniz seviyesinden 

geldiklerinden dolayı aklimatizasyon sorunu yaşabileceklerini düşünerek zirveyi riske etmek 

istemiyorlardı.  Bu yüzden biz, dört kişi olarak 27 Temmuz günü zirveyi deneyecek, diğer grup ise o 

gün aklimatizasyon tırmanışı yapacaktı. Böylece 2 farklı ekip olarak zirveyi deneyecektik.  

27 Temmuz 2006 

Sabah saat 02:00 gibi kalkıp kahvaltımızı yaptık ve çantalarımızı hazırladık. Saat 03:30 gibi kamptan 

ayrılmak üzere yola çıktık. Hava açık fakat rüzgarlı ve soğuktu. Kramponlarımızı kamp alanında takıp 

yola çıkmıştık, kar oldukça sert ve yer yer buzlanmıştı. Bu yüzden batmadan rahat rahat ilerliyorduk. 

Dağ o kadar kalabalıktı ki, rota bir çizgi halinde kafa fenerleriyle işaretlenmiş gibiydi. Bir yandan yukarı 

doğru ağır ağır yürüyen dağcılar, bir yandan da snowcat kasasında yukarı doğru yükselen dağcı ve 

kayakçılar vardı. Sabah ayazı oldukça kuvvetli idi. Hissedilen sıcaklık kuvvetli rüzgar ile birlikte hızla 

düştü. Şiddetli esen rüzgar yüzünden birçok grup geri dönmeye başlamıştı. Biz yaklaşık 5000 metre 

civarına kadar yükseldik ve ardından dönme kararı alıp tırmanışımızı bir gün daha erteledik. Kamptaki 

diğer arkadaşlarımız Hikmet, Ata ve Nihat ise aklimatizasyon için bir süre yürüyüş yapmış ardından 

kampta dinlenmeye çekilmişlerdi. Çok geç olmadan biz de kampımıza döndük ve gece tekrar zirveyi 

denemeye karar verdik. 

28 Temmuz 2006 

Yine sabah saat 02:00 da kalktık, kahvaltımızı edip hazırlandık. Saat 03:30 sularında kampımızı terk 

edip; Ben, Rauf, Emrah ve Sercan yola koyulduk. Hava açık ama çok rüzgarlıydı. Tempolu ve hızlı bir 

şekilde 5000 metre civarındaki yatay geçişe kadar dik yükseldik. Ardından 5400 metre yükseliğe kadar 

doğu zirvesinin altından yatay geçiş yapıp, doğu ve batı zirvelerini birbirine bağlayan boğaza geldik. 

Burada kısa bir mola verdikten sonra batı zirvesine doğru yola koyulduk.  Dik ve yatay yükselen bir 

hattı takip ettikten sonra, kayalık bir bölgeyi geçip dik yükseldik. Önce bir düzlüğe çıktık, ardından da 

eğimli ve kısa bir etapla zirveye ulaştık. Zirvede hava açık fakat çok rüzgarlıydı, tırmanış boyunca da 

esen güçlü rüzgar bizi oldukça yormuştu. Fazla vakit kaybetmeden zirvede fotoğraf çekildikten sonra 

dönüşe geçtik. Kamptaki arkadaşlarımız 4800 metre civarındaki pastukhova kayalıklarının üzerinde 

bizi karşıladılar ve tebrik ettiler. Biz aşağı inerken Hikmet ise zirveye doğru gideceğini, yanında bivak 

malzemesi olduğunu zirveyi solo denemek istediğini söyledi ve devam etti. Biz kampa döndüğümüz 

sırada o yatay geçişe ulaşmıştı. Fakat havanın bozmasıyla o da geri dönmek durumunda kaldı. 

Zirvenin keyfi ve yorgunluğuyla yemek yiyip sıcak bir şeyler içip yattık. 

 

 



29 Temmuz 2006 

Sabah kahvaltısından sonra kampımızı toparlamaya başladık. Hep beraber önce 3200 metre kampına, 

ardından da telesiyejle teleferik istasyonuna ve teleferikle Asau’ya indik. Otele yerleşip, duşumuzu 

aldıktan sonra yemek için dışarı çıktık. Yemeğimizi yerken Everest’e 6 defa çıkmış, 7 Summits rehberi 

Sherpa Migma ve Pilgrim Tour ile gelmiş iki Türk dağcı ile karşılaştık. Hoş bir sohbetle beraber 

yemeklerimizi yedik. Akşam otellerinin barına bizi davet eden diğer Türk dağcı arkadaşlarımızın ve 

Sherpa Migma’nın davetlerini kabul edip Azau’da kurulan pazarda gezmeye koyulduk. Biraz alışverişin 

ardından tur şirketinden zirve sertifikalarımızı alıp otele döndük. Akşam ise gün içinde tanıştığımız 

arkadaşlarımızla sohbet ettik ve eğlendik. 

30 Temmuz 2006 

Sabah erken kalkıp kahvaltımızı yaptıktan sonra, Jantugan bölgesine geçmek üzere yola çıktık. 

Yaklaşık 1.5 saatlik yolculuğun ardından bölgeye ulaştık. Otelimizi ayarlayıp, varil şeklinde olan içinde 

dört yatak ve tuvaletin bulunduğu odalarımıza yerleştik ve keşif turu için yola koyulduk. Etrafı iyice 

dolaştıktan sonra otelimize dönüp akşamı yemeğimizi yedik. Ertesi gün için planımız şöyleydi; 

Ekibimizden Rauf, Sercan ve Emrah Jantugan zirvesine gideceklerdi. Nihat, Hikmet ve Ata tekrar 

Elbruzu deneyeceklerdi. Ben ise faaliyet sorumlusu olarak Azau’da arkadaşlarımı bekleyecektim. 

Planımızı netleştirdikten sonra yatmak için odalarımıza çekildik. 

31 Temmuz 2006 

Sabah erkenden kahvaltımızı yaptık ve en yakındaki buz kütlelerine doğru yola koyulduk. Orman 

içerisinde 45 dakika kadar yürüdükten sonra buzul kütlelerine ulaştık. Kolay ve kısa bir rota açıp 

buzda biraz pratik yaptıktan sonra varillere döndük. Diğer Jantugan ekibimizde gidecekleri bölgeyi 

araştırmaktaydılar. Bizler Azau’ ya tekrar dönmek için hazırlanırken, Jantugan ekibi de çantalarını 

hazırlamaktaydılar. Ardından Azau’ya doğru yola çıktık. Azau’da ben otele yerleşirken Hikmet, Ata ve 

Nihat tur şirketi ile tekrar konuşup 3700 metrede ki Diesel Huta doğru yola çıktılar ve barrellarda 

gecelediler.  

1 Ağustos 2006 

Elbruzdaki ekip; Hikmet, Ata ve Nihat snowcatler ile pastukhoca kayalıklarına kadar çıkmış ve zirveye 

doğru yola koyulmuşlardı. Hikmet ve Ata ayrı zamanlarda zirveyi gerçekleştirirken, Nihat ise 5400 

metre civarından dönmek durumunda kaldı.  Aynı saatlerde Rauf ve Sercan da Jantugan zirvesine 

çıktılar. Böylece Nihat hariç herkes Elbruz zirvesini yapabilmişti.  Elbruz ve Jantugan ekibimizden güzel 

haberleri almanın rahatlığıyla ben de arkadaşlarımı otelde beklemeye koyuldum. 

2 Ağustos 2006 

Elbruz ekibi sabah erkenden Azau’daki otelimize indiler. Biraz Azau ve Terskol civarında dolaştıktan 

sonra akşam tekrar Jantugan ekibimizle konuşup dönüş saatimizi netleştirdik. 3 Ağustos sabahı 

erkenden kalkıp Nalchik’e gidecek ve yurda dönüş  yapacaktık. Akşam yemeğimizi yedikten sonra 

biraz Rus votkası içip yatmaya karar verdik. Tam bu sırada otel müdürü dostumuz Eldar bize bir 

eğlence düzenlemişti. O eğlence sabaha kadar uzadı ve 1-2 saat uykuyla yola çıktık. Önce Jantugan 

bölgesinden Rauf, Sercan ve Emrah’ı aldık. Ardından Nalchik’e gidip uçağa binip yurda döndük. 



Önemli Bilgiler 

Elbruz: Coğrafi Avrupa ve Kafkas’ların en yüksek zirvesi olup, dünya üzerinde popüler olan 7 kıtanın 7 

zirvesinden biridir. Batı (5642m) ve Doğu (5621m) zirveleri olarak iki farklı zirvesi bulunmaktadır. Her 

iki zirveyi de yapmak mümkün olup, asıl zirvesi batı zirvesi kabul edilmektedir. Klasik rotası en çok 

bilinen, oldukça kolay ve belirgin bir rotadır. Elbruz Dağına klasik rotasından tırmanmanın zorluğu; 

rüzgarlı havada, rüzgarı kesecek herhangi bir doğal yapının veya sığınacak bir kaya parçasının dahi 

olmayışı sayılabilir. Şayet rüzgarlı veya fırtınalı bir havayla karşılaşırsanız, tırmanışınız boyunca bu 

havaya maruz kalabilirsiniz. Eğer rotanızı şaşırırsanız, etrafta sizi riske sokabilecek çok sayıda buzul 

çatlağı da mevcut.  

Rota oldukça belirgin; fakat GPS ve harita-pusula bulundurmakta fayda vardır. Çok popüler bir dağ 

olduğu için yaz sezonunda dünyanın her yerinden dağcılar gelmektedir. Bu sebeple dağ aynı zamanda 

bir ticarethaneye dönüşmüş durumda ve bu durum pek hoşunuza gitmeyebilir. 

Nat Tour: Özellikle İstanbul’dan işlemlerinizi halledecekseniz, Rusya konusunda uzman bir firma. Ucuz 

charter uçakları, Nalchik için dağcı vizesi gibi konuları rahatlıkla halledebiliyorlar. İlgili web sitesi; 

www.nattour.com 

Pilgrim Tours:  Bölgedeki en iyi turizm firmalarından biri. Özellikle o bölgeye giderken bölgeyi bilen 

birilerinin birtakım yasal düzenlemeleri sizin adınıza yapması işlerinizi çok kolaylaştırıyor. İlgili web 

sitesi; www.pilgrim-tours.com 

Lite Package:  Tur şirketinin sattığı en ucuz paket. Yasal izinleri, vize işlemleri için gerekli belgeleri, 

yasal prosedürleri, 1 gece otel konaklamasını kapsıyor. Bunların dışında bölgede size eşlik eden 

İngilizce ve Almanca bilen bir rehber bulunuyor. Kısacası bu paket sizin dağa çıkana kadar olan yasal 

prosedürü kapsıyor. İşin bundan sonrası dağa tırmanma kısmı, o da size kalıyor.:) 

Malzeme: Kask, kazma, krampon, kürek, 2 x 50m ½ ip, 6 adet buz vidası, iki çift teknik kazma, bel 

kolonu, karabinalar, emniyet aletleri ve perlonlar. GPS ve 2 adet telsiz. 

(Elbruz tırmanışı sırasında sadece kask, kazma ve krampon kullanıldı. Diğer teknik malzemeler 

Jantugan bölgesindeki tırmanışlarda kullanıldı.) 

Maaliyet: Yaklaşık kişi başı 1000 TL 

GPS Kordinatları: 

Diesel Hut (Barrels – 3700 metre); N 43. 17,937 E 042. 27,849 

Priut 11 (4050 metre); N 43. 18,844 E 042. 27,633 

Pastukhov Kayalıkları Başlangıcı (4644 metre); N 43. 19,899 E 042. 27,502 

Pastukhov Kayalıkları Bitiş (4745 metre); N 43. 19,952 E 042. 27,493 

Yan Geçiş (5014 metre); N 43. 20,230 E 042. 27,354 

Zirveye çıkan düzlük (5381 metre); N 43.20,942 E 042. 26,781 

Zirve (5642 metre); N 43. 21,156 E 042. 26,273 

http://www.nattour.com/
http://www.pilgrim-tours.com/


Dağlarla ve sağlıcakla kalın, 

Anıl ŞARKOĞLU 

         YDK  

  

 

 

 

 

 


