Rota
: Khan Tengri Güney Buzulu Rotası
Rota Derecesi
: 5A (Rus derecelendirme sistemi)
Ekip
: Anıl Şarkoğlu (YDK) – Volkan Çakır (İTÜDAK)
Tarih
: 29.07.2012 – 16.08.2012
Ülke
: Kırgızistan – Kazakistan sınırı
Dil
: Rusça – Kırgızca (Kırgızca konuşanlar ile Türkçe anlaşmak mümkün)
Para Birimi
: Som
(Euro ve Dolar bozdurmak mümkün”50 ve üstü Euro ve Doları normal kurdan bozuyorlar,
daha düşük kağıt paraları düşük kurdan bozuyorlar!”)
Teknik Malzemeler:
Kask, kazma, krampon, emniyet kemeri, 3 adet kilitli karabina, HMS, sekizli iniş aleti, jumar,
t-block, pursik ip ve perlonlar, buz vidası, 1-2 sikke, 30 m. İp
Uygulanan Program:
1. Gün (26-27 Temmuz): İstanbul – Bişkek uçuş
2. Gün (27 Temmuz) : Bişkek
3. Gün (28 Temmuz) : Bişkek – Karkara transferi
4. Gün (29 Temmuz) : Karakara – Ana kamp (4000 m.) helikopter ile transfer
5. Gün (30 Temmuz) : C1 (4250 m.) – Uyum tırmanışı başlangıcı
6. Gün (31 Temmuz) : C2 (5300 m.)
7. Gün (01 Ağustos) : C2 (5300 m.) – Aklimatizasyon için dinlenme günü
8. Gün (02 Ağustos) : C3 (5800 m.)
9. Gün (03 Ağustos) : BC (4000 m.) – Ana kampa dönüş ve uyum tırmanışı sonu
10. Gün (04 Ağustos) : BC (4000 m.) - Dinlenme
11. Gün (05 Ağustos) : BC (4000 m.) - Dinlenme
12. Gün (06 Ağustos) : BC (4000 m.) - Dinlenme
13. Gün (07 Ağustos) : C1 (4250 m.) - Zirve tırmanışı
14. Gün (08 Ağustos) : BC (4000 m.) - Kötü hava sebebiyle BC’ ye dönüş
15. Gün (09 Ağustos) : C1 (4250 m.) - Zirve tırmanışı
16. Gün (10 Ağustos) : C2 (5300 m.) - Zirve tırmanışı
17. Gün (11 Ağustos) : C3 (5800 m.) - Zirve tırmanışı (Kötü hava koşulu sebebiyle
C3’e dönüş)
18. Gün (12 Ağustos) : Zirve (7010 m.)
19. Gün (13 Ağustos) : C2 (5300 m.) - Kötü hava koşulu sebebiyle C2 ye dönüş
20. Gün (14 Ağustos) : BC (4000 m.) - Ana kampa dönüş
21. Gün (15 Ağustos) : BC (4000 m.)
22. Gün (16 Ağustos) : C1 (4250 m.) – BC (4000 m.) – Karkara – Bişkek

Khan Tengri' ye gün batarken...

Khan Tengri!
2006 yılında aklıma takılan bu piramidi tırmanma fikri üzerinden 6 yıl geçmişti. 2011 yılında
Peak Lenin ile 7000’lik dağlara güzel bir giriş yapmış, deneyim kazanmıştık. Lenin dağından
döndüğümüzde ağustos ayının ortasıydı. Aklıma sürekli Khan Tengri takılıyordu, bu dağa
gitmeliydim. Ekim ayının 2. haftasıydı sanıyorum; klasik bir YTÜDAK günü olan Salı akşamı
partnerim Volkan Çakır (İTÜDAK)’ı aradım. Aramızdaki konuşma şu şekilde gelişti;
Ben : Ortak ne haber? Ne yapıyorsun?
Volkan : İyidir ortak ya ne olsun boulderdan çıktım. Sen ne yapıyorsun?
Ben : Ne olsun kulüpteyim bak ne diyeceğim?
Volkan : He söyle.
Ben : Khan – Tengri? Bu yıl, erken organizasyon, programlı bir yıl ve zirve!
Volkan : Ciddi misin?
Ben : Ciddiyim, gerekirse motoru satar giderim!
Volkan : Tamam! Ama motorları satmayalım ortak 

Bu konuşmadan sonra hızla organizasyona giriştik ve firma ile görüşmeye başladık. Zaten
2011 yılında da Ak- Sai Travel ile Lenin Dağına gitmiştik, dolayısıyla bir tanışıklığımız vardı.
Pazarlık hızla ilerlerken uçak biletlerinin rezervasyonunu yaptırdık ve aralık ayı içerisinde de
Ak-Sai Travel’in parasını ödedik. Artık gideceğimizi bir bakıma garanti altına almıştık.:)
Volkan ile yıllık bir antrenman programı çıkarttık; kış tırmanışları, yaz tırmanışları,
Aladağlar’da alpin rotalar, uzun travers rotaları ve aklimatizasyon için Khan Tengri’den 4-5
gün önce Ağrı zirve!
Güzel, tırmanış ve antrenman dolu bir yıl geçirdik. Gerek mental gerek fiziksel olarak iyi
hazırlandık. Khan Tengri için yola çıkmadan 5 gün önce Ağrı zirvesini yaptık. En azından
gittiğimizde yapacağımız helikopter yolculuğu ve Ana Kamp için aklimatize olmuştuk.
Sonunda gideceğimiz gün olan 26 Temmuz geldi. BUSAR (Bahçeşehir Üniversitesi Arama –
Kurtarma)’dan arkadaşlarım Oğulcan, Emil ve Gülçin bizi yolcu etmeye havaalanına geldiler.
Ardından uçağımıza binip Bişkek’e uçtuk.
27 Temmuz gününü Bişkek’te organizasyon, eksikleri tamamlama ve şehir gezisiyle geçirdik.
Bu arada Bişkek’te tanıştığımız 3 kişilik (2 tırmanıcı ve 1 yönetmen) TRT ekibiyle karşılaştık.
Onlar da Khan Tengri için gelmişler. 28 Temmuzda hep birlikte Bişkek’e 460 km. mesafedeki
Karkara alt kampına yaklaşık 8 saat süren bir karayolu yolculuğu ile vardık. Karkara oldukça
güzel bir manzarası olan, orman içerisinde dere kenarında bir kamp noktası.

Karkara kampı

Karkara kampında bizi ana kampa götürecek helikopterimiz.

Helikopterin içerisinden bir görüntü.

Ana kampa uçuş sırasında kokpitten bir görüntü.

Helikopter ana kampa indikten sonra.

Ana kamptan Khan – Tengri.

Ana kamptan Pobeda' nın bir görüntüsü...

29 Temmuz günü helikopter ile Karkara’dan yaklaşık 40 dakikalık uçuşla “Ana Kampa” (4000
m.) ulaştık. Bu günü ana kampa yerleşim ve ertesi gün (30 Temmuz) yapacağımız uyum
tırmanışına çıkmak üzere hazırlanmak ile geçirdik. Ağrı’da yaptığımız aklimatizasyon tırmanışı
sayesinde uyum tırmanışına erken çıkma kararı aldık. 30 Temmuz günü sabah kahvaltısından
sonra 11:00 gibi kamptan sırtımızda toplamda 55-60 kg civarında bir yükle ayrıldık fakat eski
yol işaretleri yüzünden yanlış bir rota izledik ve saat 12:30 gibi ana kamp hizasına tekrar
dönerek doğru rotaya girdik. Yaklaşık 4,5 saatlik bir buzul yürüyüşü sonrası C1 (4250 m.)’e
vardık.

Kamp 1 e giderken güney inylchek buzul geçişi.

Güney Inylchek buzulu.

Yanımızda taşıdığımız ilk çadırımızı, biraz yiyecek, yakıt ve bir kısım malzemeyi C1’de bırakıp
31 Temmuz günü sabah saat 04:00 civarında C1’den ayrıldık. Uzun, başlangıçta hafif eğimle
giden fakat sonra eğimin arttığı bol çatlaklı bir buzul denizinde ilerlemeye başladık. ~4800
metreden sonra devasa serakların içine daldık ve dik serak etabına geldik. 90 derece dik
tırmanış ile başlayan, aralarda negatif beller veren bu devasa serak etabını 2 ara istasyon
toplamda 3 istasyon kullanarak tırmandık. 60 metre kadar dik tırmanış isteyen bu etapta
sabit hatlar olmasına rağmen ağır çantalarla oldukça zorlayıcı. Zaten sabit hatların durumu
ortada!

Kamp 2' ye tırmanırken.

Kamp 2' ye yükselirken (~4700m) Volkan.

~5000m de Volkan serak geçişinde .

~5100m büyük bir serak kütlesinin üzerindeyken. (Soldan sağa; Albert-Volkan-Jaime).

Serakların ardından 5300m. kampı olan 2. Kamp görünüyor ve 30-40 dakikalık bir yürüyüşle
bu yorucu etabında sonuna geliyoruz. Canımızı okuyan ağır çantalarımız ve aklimatizasyon
programımız sebebiyle C2’de 1 gün fazla kalıyoruz. Yolda tanışıp samimi olduğumuz İspanyol
arkadaşlarımız Jaime ve Albert ile kampta güzel vakit geçiriyoruz ve C3’e beraber gitme kararı
alıyoruz.

Kamp 2 (5300m) den bir görüntü...

02 Ağustos günü C3’e çıkıyoruz ve hızlıca çadıra yerleşiyoruz. Akşamında fırtına başlıyor ve
dağ bize kötü yüzünü gösteriyor. Saat 21:00’a doğru kampa rehber eşliğinde inen dağcıları
görüyoruz daha doğrusu inmeye çalışan. Fırtına sebebiyle feci yıpranmışlar, hatta bazıları
kendinde değil. İspanyollar ile gelen bu ekibe çadırlarına yerleşmelerinde vs. yardım ediyoruz
ve fırtına içerisinde ara ara biriken karı kürüyerek geceyi geçiriyoruz.

Kamp 3 (5800m) sırtın hemen altında gözüküyor.

03 Ağustos günü fırtına diniyor fakat hava kapalı ve kar yağışı devam ediyor. Hızlıca
İspanyollar ile ana kampa doğru iniyoruz (İspanyollar zirve tırmanışı için gelmişlerdi fakat
hava durumu ve Albert’in sağlık sorunları sebebiyle aşağı inip daha sonra deneme kararı
aldılar). Uyum tırmanışı programında taşıdığımız 2. çadırı, yiyecek ve yakıtları, uyku tulumları,
matları, yüksek irtifa kıyafetlerimizi vs. bırakıyoruz. Bu sayede yükümüzün büyük bir
bölümünü üst kamplara taşımış ve hafiflemiş oluyoruz. Bu şekilde ana kampa iniyoruz ve
derin bir nefes alıyoruz. Yeteri kadar, hatta fazlasıyla zamanımız var. Dinlenip güzel havayı
bekleyeceğiz.

Volkan seraklardan inerken (~5100m)

Seraklarda oluşmuş sarkıtlardan bir görüntü ~4900m

4-5-6 Ağustosu ana kampta dinlenerek geçiriyoruz. Gündüz sohbet ediyor, kitap okuyor,
oyun oynuyoruz İspanyollar ile. Küçük bir köy hayatı var ana kampta. Neredeyse herkes
herkesi tanıyor, faklı ülkelerden arkadaşlar ediniyoruz bu dinlenme günlerimizde. Tabi Khan
Tengri ve Pobeda’nın kötü yüzünü de ara ara görüyoruz, kaza ve ölüm haberleri alıyoruz ama
moral bozmamaya çalışıyoruz.

Ana kampın kar altında bir görüntüsü...

Ana kampta dinlenme günlerinde akşam eğlenceleri (Jaime BOBDOG taşını çekerken...:) )

Sürekli uydu telefonu üzerinden hava durumu raporu alıyoruz fakat dağ öyle ki günü gününe
tutmayabiliyor, fırtına geliyor dedikleri günlerde hava pırıl pırıl açabiliyor. Dolayısıyla hava
durumuna yanılarak 07 Ağustos günü zirve tırmanışı için ana kamptan ayrılıyoruz. Yaklaşık 2
saat gibi bir sürede C1’e varıyoruz ve akşam hava patlıyor. Gece C1’e yağan kar 15-20 cm.,
üst kamplarda durum oldukça kötü ve çığ riski çok yüksek uyarısı alıyoruz. Zaten dağda
sürekli çığ düşmekte, geçmiş yıllarda yaşanan ölümlere de baktığımızda dağın güney yüzünün
çığ konusunda hiç hoş bir ünü yok! Dolayısıyla ana kampa geri dönme kararı alıyoruz, ana
kamp da telsizden bu kararı onaylıyor ve dönüyoruz. Bu arada 7 Ağustos günü İspanyollar da
ana kampa dönüyorlar, son açık pencere günü olan 6 Ağustosta zirveyi yaptılar! Onların zirve
başarılarını kutluyoruz şarap ve votka eşliğinde.

İspanyol kardeşlerimizin zirve başarılarını kutlarken. (İranlılar, İspanyollar ve biz)

8 Ağustos gününü ana kampta geçirip 9 Ağustos öğleden sonra tekrar zirve için ana kamptan
ayrılıyoruz ve C1’e gidiyoruz. 10 Ağustos sabahı bu sefer daha erken bir saatte 02:40
civarında C1’den ayrılıp C2’ye gidiyoruz fakat hedefimiz C2’yi atlayıp direk C3’e çıkmak. Hava
açık, rüzgarsız ve cehennem sıcağı var. C2’de uzanıp sıcak altında kavruluyoruz. Volkan’ın
başı ağrıyor ve direk C3’e çıkmak istemediğini söylüyor benim aklımda C3’e çıkıp C2’de
beklememek olsa da partner kendini iyi hissetmediğinden tamam kalalım diyoruz. O arada
bir hava raporu daha alıyoruz ve hayal kırıklığı! Normalde 13 Ağustos günü bozacağı söylenen
hava, 12 Ağustos öğleden sonra bozacak diyor. Volkan sen git abi iyi olursam ertesi gün
gelirim ama belli olmaz 12 Ağustos için de kesin bir şey söyleyemiyorum diyor. Hızlıca
çantamı hazırlayıp ben yola çıkıyorum ve 2 saatte C3’e varıyorum. Kar mağarasının girişini
kazmakla uğraşırken İranlı dağcı arkadaşlarımız Ali ve Behzad gel bizimle kal kar mağarasıyla
uğraşma diyorlar. Zaten yanımda ocak yok, dolayısıyla güzel bir teklif. Normalde onlar ocağı
kullandıktan sonra gidip ödünç alma planından ise beraber kalıyor olmak daha cazip. Hemen
onların çadırına yerleşip bir şeyler yiyor ve içiyoruz. Sıcak sıvı hazırlayıp gece zirve için hazırlık
yapıyoruz ama 2 kişilik çadırda 3 kişi yaşamak oldukça sıkıntılı! Kötü bir gece geçirdikten
sonra saat 01:00 gibi kalkıyoruz. Hazırlanıp tam yola çıktığımız anda kafa fenerim bozuluyor!
Şaka gibi geliyor önce, nasıl yani diyorum. İranlılar ile uğraşıyoruz ama yok çalışmıyor! Hava
zaten berbat bir hal alıyor… Çadırda vur kafayı yat, moralim bozuluyor. Fenerim yok, Volkan
C2’de, gelip gelmeyeceğini bilmiyorum haberleşemiyoruz! Neyse bu şekilde uyumaya
çalışıyoruz tabi pek mümkün olmuyor. İranlı dostlarımızın da tüm konforunu bozuyorum
çadırlarındaki 3. kişi olarak.

Kamp 3 (5800m) ten bir görüntü...

Sabah erkenden biraz can sıkıntısıyla kalkıyoruz. Çadırın dışına çıkıp etrafı gözlemlerken
aşağıdan kırmızı bir noktanın ağır ağır geldiğini görüyorum ve bu Volkan diyorum!:) O arada
İranlıların da içinde olduğu rehberli grup dönme kararı alıyorlar onlardan kafa feneri satın
almak istiyorum ama kimse vermeye yanaşmıyor. Can sıkıntım artıyor, devam etmek
istiyorum ama fenerim yok. O sırada İranlılar da tekrar deneyeceksem benimle kalmak
istediklerini söylüyorlar. Biraz içim rahatlıyor ama Volkan yok derken Volkan geliyor kampa
ve rahatlıyorum. Hemen çadıra yerleşiyoruz ve hazırlıklarımızı yapıp yatıyoruz. Gece 00:30 da
kalkıp saat 02:20 de açık ama soğuk bir havada tırmanışa ben, Volkan, Behzad ve Ali ile
başlıyoruz. Ali uyum tırmanışı sırasında el parmaklarını dondurduğundan çıkışta problem
yaşıyor ve hemen kampın üstünde sırta çıktığımızda dönme kararı alıyor ve üç kişi yola
devam ediyoruz. 6000 metreyi aştığımızda aşağıdan gelen dört kişinin kafa fenerlerini
görüyoruz. Bir süre sonra bize yetişiyorlar ve arka arkaya yükseliyoruz. ~6000 metreden
sonra sabit hatlar başlıyor ve tırmanış iyice dikleşiyor.

~6100m dik etapların başladığı yer.
(Fotoğrafın sağ arkasında güney ve kuzey rotalarının 3. kampları gözüküyor)

~6200m sabit hatların bağlı olduğu istasyonlardan biri...

Arada 10-15 metrelik dik III-IV derece kaya-kar-buz etapları geçiyoruz.

6400m (Bizim kullanmadığımız, en fazla 2-3 çadırın kurulabileceği kamp 4)

6400m kamp 4 ten hemen sonraki etap, ~IV derece, 10m.

Bir süre sonra iki Ukraynalı gruplarından ayrılıp dönme kararı alıyorlar. Önden ben, Behzad,
Ukraynalı iki dağcı ve Volkan şeklinde yükseliyoruz.

~6600m de Anıl.

~6600m den bir görüntü. Güney inlychek buzulu, ana kamp, c1-c2-c3 gözüküyor.

6700-6750 metre civarında 12-14 metrelik tırmanması çok keyifli minik bacalardan oluşan bir
etap geçiyoruz.

~6750m de İranlı arkadaşım Behzad tırmanıyor.

Bu zevkli etap bitince sağa doğru bir travers ve 8-10 metrelik dik bir etabı geçtikten sonra
"Bıçak" denen sırta ulaşıyoruz ve son zirve sırtına çıkıyoruz.

~6800m bıçak denen sırtın girişi.

YDK Khan Tengri (7010m) Zirve de.

Sırtta bir süre ilerledikten sonra saat 13:40’da 6900 metrede Behzad ile durup Volkan'ı
beklemeye karar veriyoruz. Saat 14:20-14:30 gibi çantalarımızı bırakıp Behzad ile zirveye çok
yavaş adımlarla ilerliyoruz ve saat 15:26’da zirveye varıyoruz.

Anıl' ın zirvedeki hali...

Zirveden güney ve kuzey inlychek buzulu ve manzara...

Hava açık ve hafif rüzgar var, bulutlar yavaş hareketlerle toplanıyor. Zirvede fotoğraf, video
çektikten sonra telsizle ana kamp ile görüşüyoruz (Dima geç kalıyoruz diye bizi azarlıyor.:) ).
Saat 16:00’da inişe geçiyoruz ve ~16:30’da 6900 metrede Volkan ile karşılaşıyoruz. Tüm
teknik etap bitmiş son zirve sırtına çıkacağı noktada Volkan'a saatin 16:30 olduğunu
söylüyorum. Zirve için en az 1-1,5 saatlik mesafesi olduğunu devam ederse geceye
kalacağımızı hatırlatıyorum. 5 dakika düşündükten sonra hızlı bir şekilde o da inme kararı
alıyor ve inişe geçiyoruz. 3,5 saatte teknik etabı iniyoruz ve güneşin batışını fotoğraflıyoruz.

~6100m den güneşin batışı...

Biraz dinlenip su yaptıktan sonra son iki donuk ip etabını pursikle inip kampa varıyoruz.
Çadırımıza yerleşiyoruz, uydu telefonu ile Türkiye’ye bilgi verip, uyuyoruz.

Anıl'ın zirve sonrası kamp 3 teki hali.

Sabah erken kalkıp bir şeyler yemeye ve içmeye çalışırken kampa Nikolay Totmianin geldi,
arkasından TRT ekibinden Kerem ve Cihan. İlerleyen günlerde zirveyi deneyeceklermiş.
Onlarla sohbet ettikten sonra hava da henüz bozmamışken eşyalarımızı toparlayıp C2’ye
indik.

Kötü havada C3 ten C2 ye inerken.

Dağda hava bozdu ve gece cehenneme döndü diyebiliriz, C2’de çadırlar neredeyse tamamen
gömülmüştü. Sabah erken saatte kalkıp hızlıca toparlandık ve uzun uğraşla çadırımızı
gömüldüğü yerden söküp topladık. Hızlıca aşağı inerken seraklarda yer alan sabit hatlar
donmuştu, biz de bazı etaplarda kendi ipimizi açmak durumunda kaldık. Dağın yamaçlarından
ve kulvarlarından sürekli çığ düşüyordu… İniş gözümüzü çok korkutsa da artık dağdan inmek
istiyorduk, hızlıca alçalmaya devam ettik. Fakat izler kaybolmuş, çatlaklar kapanmış ve görüş
mesafesi 10-20 metre arasına düşmüştü.

Alçaldıkça ara ara hava açıyordu. Havanın açıktığı kısa anlardan birinde seraklar.

GPS’in de yardımıyla hızlıca alçalıp C1’e vardık ve derin bir nefes aldık. C1’den de
alabildiğimiz malzemeleri alıp/bıraktıktan sonra BC’ye devam ettik. BC’ye vardığımızda
İspanyollar bizi sevinçle karşıladı.:)

Zirve sonrası ana kamp. Solda sağa; Anıl, Albert (İspanya), Jaime (İspanya), Volkan ve Behzad (İran)

Ardından biraz sohbet, TRT ile röportaj ve kamp müdürümüz Dima ile sohbet ederek
geçirdik. Çantalarımızı boşaltıp üst baş değiştirdikten sonra yemek saati geldi ve yemeğe
geçtik. Ardından küçük bir sertifika töreni ve ana kampta edindiğimiz arkadaşlarla kutlama
yaptıktan sonra yattık.
15 Ağustos sabahı erkenden kalktım ve dışarı çıktım. Ana kampta olduğum sürece sabah
06:00 – 06:30 arası kalkıp el yüz yıkama işlerinden sonra wing chun form çalışıyor ve
ardından bizimkileri uyandırıp kahvaltıya gidiyordum ve yine aynısı oldu.:) Güzel bir
kahvaltıdan sonra koyun gibi kokan vücutlarımızı temizlemeye gelmişti sıra, yani yıkanmaya.
Kamp çalışanı Vlad ana kampa indiğimiz gün sauna sırası dolduğundan bizi sabahki ilk saate
yazmıştı. Suyun ısınmasını bekledikten sonra güzel bir duş aldık ve çamaşır yıkadık.

Ana kamp çamaşır yıkama günlerinden biri.:)

Ara ara yaşanan kaza ve ölümler sonrasında Kazak asıllı kamp doktoruyla birlikte kamptaki dağcıların yaptığı
aslında Nepal de yapılan bir çeşit iyi şans ritüel...

Çamaşırlarımız astıktan sonra 17 Ağustos günü helikopterine binmeyi planlarken öğrendik ki
17’sindeki helikopter 16’sına alınmış (Dağda hava koşulları çok değişken olduğundan
helikopter günleri de değişebiliyor veya helikopterin gelemediği günler de oluyordu). Hızlı bir
karar ile ana kampta beklemek yerine dönmeyi tercih ettik ve Nikolay adımızı bir sonraki gün
sabah 10:00’da gidecek helikoptere yazdırdı. Buna karar verdiğimizde saat 16:00 idi ve biz
daha C1’i toplamamıştık çünkü inerken çok fazla yükümüz vardı, C1’i yanımıza alma şansımız
yoktu ve biz de sonra toparlarız diye pas geçtik. Bu durumu çözmek için fikir üretirken Dima
bize, sabah erken kalkıp 4 gibi çıkın kampı toplayıp helikoptere yetişirsiniz dedi. Biz de
Dima’nın sözüne uyup sabah erkenden C1’e gidip C1’i toplayıp gayet iyi bir sürede ana
kampa döndük. Hatta kahvaltıya yetiştik, biz kahvaltı ederken helikopter geldi. Hızlıca
helikoptere yerleşip önce Karkara kampına indik, yemek yedik ve Bişkek’e döndük.

Ana kamptam ayrılmadan hemen önce helikopteri hazırlıyoruz. (Soldan sağa; Albert - Anıl - Jaime)

Dönüş helikoterinin içerisinden bir görüntü...
(Giray "TRT Belgesel ekibi yönetmeni" - Anıl - Nikolay Totmianin)

Helikopterden Khan - Tengri nin bir görüntüsü

Nikolay Totmianin’ in bir sözüyle bitirmek istiyorum; “Benim hayallerim var ve ben imkanım
oldukça bu hayalleri gerçekleştirmeye çalışacağım!” Khan – Tengri 2006’da ilk gördüğüm
günden beri hayalim olmuştu ve bunu gerçekleştirmiş oldum… Zirveden ziyade kendi adıma
en büyük kazanımım, partnerimle olan bağlılığım ve edindiğim dostluklar oldu. Özellikle
İspanyol ekibinden; Jaime, Albert ve Jose… Kendilerinin deyimiyle de biz artık “kardeş”
olmuştuk.:)
Teşekkürler!
Her zaman yanımda olan iş ortağım Aykut Türem’e ve partnerim Volkan Çakır’a, antrenman
desteğini esirgemeyen Seval Balcı ve BUSAR ekibine, tabi ki derneğim YDK ve kulübüm
YTÜDAK ailesine, kardeşim Rauf Pınarbaşın’a ve destek veren herkese teşekkür ederim.

Önemli Notlar:
Firma İle İlgili Bilgiler
Ak-Sai Travel LTD. CO.
Director: Elena Kalashnikova
Address: 65, Sovetskaya str., 720005 Bishkek, Kyrghyz Republik
Phone: 996 /312/ 59 17 59
Fax: 996 /312/ 59 17 90
E-mail:info@ak-sai.com
www.ak-sai.com
Genel Değerlendirme: Biz bu tırmanışta Ak-Sai firmasının kampını tercih ettik. Ak-Sai bu
bölgedeki en güçlü firma aslında, helikopter organizasyonu, kurtarma ekibinin organizasyonu
gibi konular Ak-Sai tarafından yürütülüyor. Şayet planladığınız ekspedisyonun programını
önceden yapabilir ve yeni yıldan önce ön ödemesini gerçekleştirirseniz oldukça indirimli bir
fiyat almanız mümkün.
Fiyat: Her yıl full-package ve small-package fiyatları değişmekte. Güncel fiyatlar için firmanın
web sitesine bakmak gerek. Fakat small paket almak pek akıllıca olmayabilir şayet birden
fazla expedisyona katılacaksanız 2. veya diğer tırmanışlarınız için uzun süreli kalmayacaksanız
small paket mantıklı olabilir.

Maaliyet
Ak-Sai Travel: Erken ödeme indirimi, pazarlık ve tanışıklık.:) ile 905€
Ulaşım: 600€ (THY direk uçuş)
“Biz biletleri aldıktan yaklaşık 1-2 ay sonra Pegasus firması İstanbul - Almaty (Kazakistan)
uçuşunu başlattı! Erken alınırsa bilet gidiş dönüş 400-450$ arasında. Almaty Bişkek arası ~2
saat kara yolculuğuyla gidilebilir.
Konaklama: Ülke ekonomisini düşündüğümüzde konaklama oldukça pahalı. Kişi başı 20-30$
dan 150-200$ a kadar konaklama imkanı var.
Yeme – İçme: Kişi başı 4-5 TL den 50-60 TL ye kadar hesap ödeyebileceğiniz restoranlar
mevcut. Ama ülkemiz fiyatlarını düşünürsek oldukça ucuz.
Tavsiye: Şayet vaktiniz olursa Blonder Pub (Bar – Restaurant) ve Promzona (Rock Müzik
ağırlıklı, gece kulübü) yı görmenizi şiddetle tavsiye ederim.

AÇIKLAMALAR:
Rus sınıflandırması
Buzul Seraklar
BC
C1-C2-C3-C4

: Zorluk derecelendirmesi 1’den 6’ya kadar A ve B şeklinde
: Buz bacaları olarak da bilinir, büyük kar/buz kütleleri
: Ana Kamp
: Kamp 1-2-3-4

Dağ hakkında; 7000 lik bir dağa gitmek istiyorsanız Khan Tengri’ nin gideceğiniz ilk 7000
metre üstü dağ olmamasını tavsiye ederim. Hem organizasyon eksiklerinizi görmeniz,
tecrübe kazanmanız ve vücudunuzun yüksek iritfada vereceği tepkileri bilmeniz açısından;
daha basit, teknik zorluk içermeyen yüksek bir dağa hatta yüksek dağlara gitmeniz daha iyi
olabilir.

