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2005 Pakistan
Himalayas›
Karakurum bölgesi,
Gaﬂerburum II
(8035m.) Da¤›

Yüksek irtifa
da¤c›l›¤›nda
ekip t›rman›ﬂ›
Himalaya
• Hima’n›n kar, alaya’n›n mesken, yani Himalaya’n›n Kar Meskeni anlam›na geldi¤ini
• Bat›s›nda Nanga Parbat’dan do¤usunda
Namche Barwa’ya kadar 2400 kilometrelik bir
yay ﬂeklinde Pakistan, Nepal, Tibet, Hindistan ve
Butan ülkelerine yay›lm›ﬂ oldu¤unu
• Yay ﬂeklindeki bu da¤ silsilesinin HintAvustralya k›tas›n›n Avrupa k›tas›yla 70 milyon
y›l önce çarp›ﬂmas›ndan meydana geldi¤ini
• Bu hareketin devam› olarak Hindistan’›n
Asya k›tas› alt›nda ilerlemesiyle Himalaya’n›n
her y›l 5 milimetre kadar yükseldi¤ini
• 250-300 kilometre geniﬂli¤indeki Himalaya’da alt-himalaya (1200 metre), aﬂa¤›-himalaya
(2000-5000 metre) ve yüksek-himalaya (6000
metre ve üzeri) olarak 3 hat bulundu¤unu
• Yüksek-himalaya’da 7500 metre üzeri
30’dan fazla zirve bulundu¤unu
• Tümünün zirvesi 8000 metreden yüksek
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olan dünyan›n en yüksek 14 zirvesinin de bu
co¤rafyada yer ald›¤›n›
• Pamir, Karakurum, Hindu Kush’un Himalaya’n›n çeﬂitli alt bölgeleri oldu¤unu
• ‹ndus, Ganga-Brahmaputra ve Yangtze
ad›ndaki dünyan›n en önemli 3 nehir sisteminin
Himalaya’dan kaynakland›¤›n› ve bu havzalarla
Bangladesh dahil çeﬂitli ülkelerden 750 milyon
insan›n yaﬂam alan›n›n beslendi¤ini

Karakurum
• Pakistan’›n kuzeyinde Çin ve Hindistan s›n›r›nda yer alan Karakurum bölgesinin kelime
anlam›n›n Türkçe’deki kara-kurum’dan geldi¤ini,
bunun da buzul üstündeki moren denen siyah
taﬂlardan kaynakland›¤›n›
• Dünyan›n en yüksek 14 zirvesinden 5’inin
Karakurum’da yer ald›¤›n›
• Bu bölge üzerinden dünyan›n en uzun
uluslararas› yolu, 1200 kilometrelik Karakurum

Otoban›’n›n (Karakoram Highway) Çin’i Pakistan’a ba¤lad›¤›n›
• Bu yolun Khunjerab Geçidi’yle 4693 metre yükseklikten geçti¤ini

Baltoro
• Karakurum’daki 8000 metrelik 5 zirveden
4’ünün de Baltistan’daki Baltoro buzulu üzerinde bulundu¤unu
• Baltoro’nun 70 kilometreyi aﬂan uzunlu¤uyla kutup bölgesi d›ﬂ›ndaki en uzun buzul oldu¤unu
• Baltoro’daki 8000 metre üzerindeki zirvelerin ana kamplar›na son yerleﬂim yerinden baﬂlayarak 6-7 saatlik yürüyüﬂ etaplar›yla toplam 78 günde ancak ulaﬂ›labildi¤ini
• 3000 ila 5200 metre aras›nda yap›lan bu
yürüyüﬂlerin ‹ndus nehri yan›nda baﬂlay›p Baltoro üzerinde devam etti¤ini
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Bulutlar›n üzerindeki zirvesiyle Gasherbrum IV

Dünyada da¤lara t›rmanma ve yüksek yerleri keﬂfetme fikrinin ortaya ç›k›ﬂ› 19.yüzy›l baﬂlar›na dek uzan›rken,
Türkiye’de da¤c›l›¤›n, e¤lence,spor ya
da askeri amaçl› olsun, baﬂlang›c›n› ancak 20 yüzy›l›n ikinci yar›s›nda görüyoruz. Da¤c›l›k içinde ayr› bir branﬂ
olarak kabul edebilece¤imiz yüksek ir-

tifa t›rman›c›l›¤› ise ülkemiz aç›s›ndan
oldukça yeni bir etkinlik alan›. Yüksek
irtifa, deniz seviyesinden 5000 metre
ve daha üzeri yükseklikleri ifade etti¤inden, bu tarz da¤c›l›¤›n Türkiye topraklar›nda 5165 metrelik A¤r› da¤› d›ﬂ›nda gerçekleﬂtirilme olana¤› bulunmuyor. Türkiye’de da¤c›lar›n yüksek

Yürüyüﬂ
• Yüksekleri gözüne kestirmiﬂ da¤c›lar›n yan› s›ra bu co¤rafyan›n güzelliklerini keﬂfetmek
ve zirveleri izlemek için her y›l yüzlerce kiﬂinin
bu bölgede yürüyüﬂler yapt›¤›n›
• Yürüyüﬂçülerin hedeflerinin 2 günlük k›sa
gezintilerle çevreyi görmek olabilece¤i gibi kimi
zaman da 8000 metre üzeri zirvelerin ana kamp›na ya da Baltoro’daki önemli bir kesiﬂim noktas› olan Concordia’ya ulaﬂmak olabilece¤ini
• Bu uzun yürüyüﬂlerde ana kampa ya da
Concordia’ya ulaﬂman›n yaklaﬂ›k 7-8 gün sürdü¤ünü ve hedef noktas›na ulaﬂ›ld›ktan sonra yürüyüﬂçülerin ço¤u zaman farkl› bir rotadan tekrar bir yerleﬂim yerine ulaﬂarak toplamda 15 günü bulabilen bir etkinli¤i tamamlad›klar›n›
• Buzul üzerindeki bu etaplarda yürüyüﬂçülerin çad›r, yiyecek vb ihtiyaçlar›n› yerel halktan
insanlar›n taﬂ›d›¤›n›

Yüksek ‹trifa T›rman›ﬂ›
• Himalaya’da 8000 metrelik bir zirve t›rman›ﬂ›nda ana kampa ulaﬂmak için ço¤u zaman
7-8 günlük uzun yürüyüﬂler yapmak gerekti¤ini
• 1 ay sürecek bir t›rman›ﬂta bir kiﬂinin tüm
ihtiyaçlar›n›n ana kampa taﬂ›nmas› için ortalama
17 taﬂ›y›c›n›n gerekti¤ini
• Dünyadaki en yüksek yerleﬂim yerinin
4200 metrede oldu¤unu ana kamplar›nsa ço¤u
kez 5000 metre yükseklikte bulundu¤unu
• 5000 metredeki atmosfer bas›nc›n›n deniz
seviyesindekinin yar›s› kadar oldu¤unu
• ‹nsan vücudunun azalan bas›nç nedeniyle
oksijeni kullanma yetene¤inin düﬂtü¤ünü ve bu
sebeple yükseklerde sürekli yaﬂayamayaca¤›n›
ancak geçici olarak uyum gösterebilece¤ini
• Bu uyumu sa¤lamak için “uyum t›rman›ﬂlar›” ile çeﬂitli kereler belirli yüksekliklere ç›k›l›p

irtifa t›rman›ﬂlar› gerçekleﬂtirmeleri
söz konusu olmad›¤›ndan dünyan›n di¤er co¤rafyalar›na aç›lmalar› gerekiyor. ‹ﬂte biraz da bu durum yüzünden
Türkiye’den yükseklere t›rman›ﬂlar ancak, da¤c›l›¤›n görece yayg›nlaﬂt›¤› ve
daha örgütlü yap›lmaya baﬂland›¤› dönemleri beklemek zorunda kald›.

inilmesi gerekti¤ini, bunun için de bu t›rman›ﬂlar›n ana kampa ulaﬂt›ktan sonra 1-3 ay sürebilece¤ini
• ‹nsan yükse¤e uyum sa¤layamad›¤›nda
akut da¤ hastal›¤›na yakalan›labilece¤ini
• Bu uyum sürecinde bir yandan da t›rman›ﬂ
motivasyonunu korumak gerekti¤inden yüksek
irtifa t›rman›ﬂlar›n›n fiziksel performans›n yan›
s›ra sab›r gerektirdi¤ini
• T›rman›ﬂ zirve baﬂar›s›yla sonuçland›¤›nda
bile en yak›n yerleﬂim yerine ulaﬂmak için yürünmesi gereken uzun bir etap oldu¤unu
• Tüm bunlar sebebiyle 8000 metrenin üzerine yap›lan t›rman›ﬂlar›n çok yönlü ve karmaﬂ›k
t›rman›ﬂlar oldu¤unu
Biliyor muydunuz?
Eylem Elif Koç
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Yüksekli¤in Etkileri
Yüksek irtifa, deniz seviyesi ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, insan fizyolojisini zorlayacak önemli farkl›l›klar içerir. De¤iﬂim ve etkiler yükseklikle orant›l› olarak artar.
Farkl›l›¤a neden olan temel etkenler, yükseklerde atmosfer bas›nc›n azalmas› ve dolay›s› ile
oksijen k›smi bas›nc›n›n düﬂmesidir.
Bu farkl›l›k insan›n, çok yükseklerde sürekli
yaﬂamas›n› olanaks›zlaﬂt›r›r. Örne¤in 3.500m5.500m aras› yüksekliklerde Dünyada yaklaﬂ›k
10 milyon kiﬂi yerleﬂik olarak yaﬂ›yorken 5.500m
den sonra bu say› geometrik olarak azal›r ve yerleﬂik yaﬂam›n olanaks›z oldu¤u yükseklikler baﬂlar. Hayatta kalabilme süresi 7.000m lerin üzerinde birkaç on güne, ölüm bölgesi olarak da adland›r›lan 8.000m lerin üzerinde ise birkaç güne
kadar düﬂer. Yüksek irtifa t›rman›c›lar› bu birkaç
günlük olana¤› yaratmak için vücutlar›n› yüksekli¤e uyumlu hale getirmeye çal›ﬂ›rlar.

Serkan Girgin
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1980’lerin sonunda dönemin da¤c›l›k
federasyonu baﬂkan› Abdülmecid Do¤ru’nun SSCB s›n›rlar› içerisindeki Pamir da¤lar›nda 7000 metre üzerindeki
Lenin zirvesine yapt›¤› t›rman›ﬂ,
1990’lar›n baﬂ›nda yine TDF (Türkiye
Da¤c›l›k Federasyonu) etkinli¤i olarak
düzenlenen bir kaç t›rman›ﬂ organizasyonu ile ulaﬂ›lan 7000 metre üzeri zirvelerin yolunu açm›ﬂ oldu. Bu aﬂamadan sonra s›ra dünyan›n en yüksek zirvelerine geldi¤inde ilk olarak Nasuh
Mahruki bireysel çabas›yla ve sponsorluk mekanizmas› arac›l›¤›yla kendi
ad›yla 8000 metre üzeri t›rman›ﬂlar
gerçekleﬂtirdi. Mahruki’nin 1995’teki
Everest t›rman›ﬂ›ndan 2005 y›l›na kadar geçen on y›l içerisinde, Mahruki’nin bir kaç tane daha 8000 metrelik
t›rman›ﬂ›n›n yan›nda U¤ur Uluocak ve
Tunç F›nd›k’›n yüksek Himalaya zirvelerinde t›rman›ﬂ baﬂar›lar›n› görüyoruz. Bu üç da¤c›n›n t›rman›ﬂlar›n›n tümü, uluslararas› ticari organizasyonlar›n oluﬂturdu¤u karma ekiplerde yer
alarak gerçekleﬂtirilmiﬂ oldu. 2005 y›l›nda ise ilk kez tümü Türkiye’den da¤c›lardan oluﬂan bir tak›m olarak Himalaya da¤lar›nda t›rman›ﬂ gerçekleﬂtirildi. 22 Temmuz 2005’te Pakistan Himalayas›n›n Karakurum bölgesinde yer
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Oksijen vücuda k›rm›z› kan hücreleri arac›l›¤›
ile yay›l›r. Kan, oksijenini tazelemek için s›k s›k
akci¤erlere u¤rar. Akci¤er alvörlerindeki oksijen
bas›nc›n›n kandakinden fazla olmas› alvörlerden
kana do¤ru oksijen geçiﬂini, yani kan›n oksijen
yüklenmesini sa¤lar.
Kandaki alyuvarlar deniz seviyesindeki atmosfer bas›nc›nda oksijen k›smi bas›nc›n›n yüksekli¤i sayesinde (80-90 mm Hg) bu iﬂlemi yaklaﬂ›k %95 kapasite ile gerçekleﬂtirirken, örne¤in
5500m. yükseklikle azalan k›smi bas›nç etkisi ile
(40-45 mm Hg) verim %70 lere düﬂer. Baﬂka deyiﬂle, akci¤erlerimize ayn› hacimde hava girmesine karﬂ›n bunun organlar›m›za aktar›lmas›nda
azalma olur. Bas›nç azalmas› nedeni ile oluﬂan
bu aç›¤› ci¤erler artan solunum say›s› ile çözmeye çal›ﬂ›r. Kan vücuttaki turunu daha h›zl› atmaya yönlendirilir. Bu durum ilk sorunu çözse de
yeni sorunlar türetir. Kan›n yo¤un u¤rak yerlerinde s›v› geçiﬂi fazlalaﬂ›r, buralarda su tutulmaya baﬂlar, ödemler oluﬂur. Ödemin ci¤erlerde
oluﬂmas› Y‹AÖ (yüksek irtifa akci¤er ödemine),
beyinde oluﬂmas› ise Y‹BÖ (yüksek irtifa beyin
ödemine) neden olur. Her iki hastal›k da ani ölüme neden olur.
T›rman›c›n›n bu riskleri en aza indirmesi için
yapmas› gereken kan›n oksijen taﬂ›ma kapasitesinin soluma miktar›n› fazlaca artt›rmadan yapabilmesidir. Bunun yolu, oksijen taﬂ›yan k›rm›z›

kan hücrelerinin artt›r›lmas›d›r. Vücut yükse¤e
ulaﬂt›¤› anda bu çabaya zaten giriﬂecektir, sporcunu yapmas› gereken vücuda bu uyar›y› kontrollü ﬂekilde yapmas›d›r. Bu nedenle yükse¤e uyum
(aklimatizasyon) özel bir çaba ve strateji gerektirir. Bir günde t›rman›lan yükseklik, t›rman›ﬂta
harcanan efor ve t›rman›ﬂ›n sonunda gecenin geçirilece¤i yükseklik de¤iﬂkenleri farkl›laﬂt›r›larak
de¤iﬂik stratejiler izlenebilir ve vücuda alyuvar
üretmesi komutu bu yolla verilir.
Ortalama bir eforla, bir günde 300-500 metre yükseldikten sonra alçal›p geceyi ilk güne göre sadece birkaç yüz metre yüksekte geçirmek
oldukça güvenli ve yüksek irtifa fizyologlar›n›n
önerdi¤i yöntemdir. Ancak 5000 de yerleﬂik ana
kamp› olan bir da¤c›n›n mutlak güvenli uyumu
hedefleyerek 8000m lik bir zirveye ulaﬂmas› hemen hemen olanaks›zd›r. Bu nedenle t›rman›c›lar
yukar›da vurgulad›¤›m›z de¤iﬂkenleri kendilerine
uyarlayarak farkl› uyum stratejileri izlerler.
Yüksekli¤e uyumun en motivasyon k›r›c› özelli¤i ise çok çabuk yitiriliyor olmas›d›r. K›rm›z›
kan hücrelerinin birkaç hafta gibi k›sa ömürleri,
üretilen fazla hücrelerin ihtiyaç bitti¤i anda süratle yitirilmesini ve tekrar yükselindi¤inde uyumun tüm sürecin baﬂtan izlenerek sa¤lanmas›n›
gerektirir. Bu da t›rman›ﬂ s›ras›nda kötü giden
ve t›rman›c›lar› kampa ba¤layan birkaç haftan›n,
t›rman›ﬂ› bir anda en baﬂa kadar geriletebilece¤i
anlam›na gelir.
Serhan Poçan

alan 8035 metrelik Gaﬂerbrum II zirvesine Türkiye tak›m› ekip halinde ulaﬂt›. Bu t›rman›ﬂ ile Türkiye da¤c›l›¤›n›n
yükseklerdeki serüveni yeni bir boyut
kazanm›ﬂ oldu. Gaﬂerbrum II t›rman›ﬂ›
Türkiye’den kad›n da¤c›lar›n ulaﬂt›¤›
en yüksek nokta oldu, ilk kez bir Himalaya t›rman›ﬂ› “Türkiye t›rman›ﬂ›”
olarak uluslararas› kay›tlara geçti,
bunlar›n yan›s›ra ekipteki iki sporcu
bu t›rman›ﬂ ile ülkemizden 8000 metre
üzerine ulaﬂan en genç da¤c›lar oldular, Türkiye’nin 8000 metre üzerine
ulaﬂabilmiﬂ sporcu say›s› 3’ten 9’a tam
üç kat›na ulaﬂm›ﬂ oldu. ‹ﬂte aﬂa¤›daki
sat›rlarda bu t›rman›ﬂ›n k›sa öyküsünü
bulacaks›n›z.

Tak›m›m›z, 8000 metre üzerindeki
bir zirveye t›rmanmay› planlarken öncelikle zirve seçimi konusunu gündemine ald›. Türkiye’den ilk kez böylesine kapsaml› bir t›rman›ﬂ organizasyonunu gerçekleﬂtirilece¤i için öncesinde titiz bir çal›ﬂma yapmak gerekti¤ini
biliyorduk. Yapt›¤›m›z araﬂt›rmalar ve
aram›zda gerçekleﬂtirdi¤imiz fikir al›ﬂveriﬂi sonras›nda Pakistan Himalayas›nda bir zirveye t›rmanmak konusunda karar k›ld›k. T›rmanmay› planlad›¤›m›z zirve olan Gaﬂerbrum II zirvesi,
dünyan›n 14 adet 8000 metre üzeri
yükseklikte da¤› içerisinde görece kolay t›rman›ﬂ zorlu¤una sahip bir da¤
idi. Ayr›ca Pakistan Himalayas›n›n Ka-
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rakurum bölgesi ekip liderimiz Serhan
Poçan’›n daha öncesinde U¤ur Uluocak ve Erdem Tuç ile birlikte bir uluslararas› organizasyon arac›l›¤›yla t›rman›ﬂ yapt›¤› bir yerdi, bu da organizasyon aç›s›ndan baz› kolayl›klar getirebilecek gibi gözükmekteydi. Netleﬂmesi gereken ikinci konu tak›m üyeleriydi. On beﬂ y›ll›k bir süredir birarada
da¤c›l›k yapt›¤›m›z ORDOS’lu (Orta
Do¤u Arama Kurtarma Da¤c›l›k ve Do¤a Sporlar› Derne¤i) da¤c›lardan oluﬂacak tak›m›m›z›n belirlenmesi gerekiyordu. Teknik aç›dan ve deneyim aç›s›ndan benzer nitelikteki da¤c›lar idik,
t›rman›ﬂ tak›m›na kat›lmada belirleyici,
iki ayl›k bir süre Ankara’dan ayr› kalabilme, iﬂ koﬂullar›n› ve kiﬂisel durumlar› ayarlayabilme oldu. Tak›m, Serhan
Poçan, Bora Maviﬂ, Eylem Elif Koç,
Burçak Özo¤lu, Soner Büyükatalay ve
Serkan Girgin’den oluﬂacakt›. ‹ki ayl›k
hummal› bir ön haz›rl›k döneminde,
t›rman›ﬂ›n masraflar›n›n bir k›sm› için
destek bulmak, teknik malzeme eksiklerini tamamlamak, Pakistandaki organizasyonu yürütecek arac› firma ile görüﬂmek, görsel belgeleme için gerekli
altyap›y› oluﬂturmak gibi pek çok baﬂl›kta çal›ﬂ›ld›. Tüm bu rutin say›labilecek iﬂlerin yan›s›ra, tak›mdaki mühendis arkadaﬂlar yüksek irtifa t›rman›ﬂlar›nda yaﬂanan baz› küçük sorunlara
kendi tasar›mlar›yla çözümler getirmekle u¤raﬂ›yorlard›. Bu yo¤un ve yo-

2. Kamp çad›rlar›

rucu haz›rl›k aylar› 20 Haziran ‘da ‹stanbul’dan ‹slamabad’a hareketimizle
son buldu. Bu kez bir baﬂka yo¤un ve
yorucu aﬂama baﬂlam›ﬂt›, da¤›n ete¤ine ulaﬂmak.
Gaﬂerbrum II zirvesi, Himalayalalar›n Pakistan s›n›r›nda kalan Karakurum bölgesinde Baltoro buzulunun sonunda bulunuyor. Zirveye t›rman›ﬂ da¤›n ete¤inde kurulan bir çeﬂit geçici
çad›rköyden yani anakamptan baﬂl›yor. Ancak t›rman›ﬂa baﬂlamadan önce
anakampa ulaﬂabilmek için günler süren bir yürüyüﬂü tamamlamak gerekiyor. Bizim ‹slamabad’a indikten sonra,
da¤›n ete¤ine ulaﬂmam›z yaklaﬂ›k 10
gün sürdü. ‹ﬂin sadece bu k›sm› bile,
yani da¤›n ete¤ine ulaﬂmak bile, büyük ve ayr›nt› dolu bir organizasyon
anlam›na geliyor. T›rman›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için anakampta 30 günlük bir
süre geçirece¤imizden, hem t›rman›ﬂ

malzeme ve yiyeceklerinin hem de bu
bir ayl›k sürede anakampta tüketeceklerimizin bizlerle birlikte bu mekana
ulaﬂt›r›lmas› gerekiyordu. Bu ulaﬂ›m
iﬂinde yerli halktan taﬂ›y›c›lar kullan›ld›. Taﬂ›y›c›lar, en az bir hafta süren
anakampa ulaﬂ›m yürüyüﬂlerinde, s›rtlar›nda 25-30 kilo yük ile günde alt› yedi saat yürüyorlard›. Bu yürüyüﬂler
yaklaﬂ›k 2000 metre irtifadan baﬂlay›p
buzul arazisi üzerinden devam edip
5000 metrede son buluyor. Baﬂlang›çta aﬂ›r› s›cak ve kavuran güneﬂ, yükseldikçe yerini dondurucu so¤u¤a ve buz
üzerinde yürüyüﬂe b›rak›yor. Bu koﬂullar için da¤c›lar çeﬂit çeﬂit özel giysi ve ekipman kullan›rken, taﬂ›y›c›lar›n
“teknik”malzemelerini, yün çoraplar,
beyaz lastik ayakkab›lar ve hava durumuna göre güneﬂten ya da so¤uktan
korunmak için kulland›klar› ﬂallar ve
tahta de¤nekler oluﬂturuyor. Bizler
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için t›rman›ﬂ›n belki de psikolojik olarak en zor aﬂamas›n› y›llard›r uygulanan bu sisteme al›ﬂmak oluﬂturdu. Bu
gergin günlerin sonunda, 5100 metrede bulunan anakamp mekan›nda t›rman›ﬂ için bir çeﬂit üs oluﬂturacak anakamp›m›z› kurduk. Burada bizim ekibimizin anakamp›ndan baﬂka yaklaﬂ›k
16 ekip daha bulunuyordu. Dünyan›n
hemen her yerinden gelmiﬂ yüz küsur
da¤c› ayn› ›ss›zl›kta buluﬂmuﬂtuk! Bizim d›ﬂ›m›zda sadece Japonlar, Güney
Koreliler ve Avrupa’dan bir kaç ekip
“tak›m” anlay›ﬂ›yla t›rman›ﬂ planlamaktayd›. Di¤erleri bireysel olarak t›rmanacak da¤c›lar toplulu¤uydu. Anakampa ulaﬂt›¤›m›z andan itibaren bu
da¤c›larla neredeyse birbirine z›t bir iﬂ
yap›yor oldu¤umuzu anlad›k. Bizim alt› kiﬂi için düﬂünüp planlad›¤›m›z t›rman›ﬂ stratejisini onlar birer kiﬂilik yap›yorlard›. Aralar›nda gerçekten güçlü
ve deneyimli da¤c›lar vard› ancak bizlerden çok farkl›yd›lar. Ortamdaki sessiz gerilimi ve gizli rekabeti sezmemiz
uzun sürmedi. Baﬂ›ndan sonuna kendimizi uzak tutup iﬂimize bakmaya karar verdik!
Zirve noktas› 8035 metre olan Gaﬂerbrum da¤› için bir t›rman›ﬂ plan›
oluﬂturmam›z gerekiyordu. Anakamptan sonra yükseldi¤imiz her metre
5000 metre irtifan›n üzerinde olaca-

¤›ndan ilk ve en önemli sorun bu yüksekli¤e vücutlar›m›z›n uyum sa¤layabilmesiydi. Bunun için yavaﬂ ve aﬂamal› yükselme kural›na uyacakt›k, yani
her gün için en fazla 500-600 metrelik
yükseklik kazanacak, geceleyece¤imiz
arakamplar› buna göre oluﬂturacakt›k.
Bunun da ötesinde belirli aral›klarda
anakampa, 5100 metreye, geri inecek
ve k›sa molalar verecektik. Aﬂmam›z
gereken ikinci engel rotan›n teknik t›rman›ﬂ koﬂullar›yd›. ‹lk kez geldi¤imiz
bu da¤›n rotas›n› tan›mak gerekliydi,
zemin koﬂullar›na, e¤ime, kamp yerlerinin durumuna, hava koﬂullar›na göre
t›rman›ﬂ›m›z› teknik olarak planlayacakt›k.
Tüm bunlar› sürekli de¤erlendirdi¤imiz, geçen günler içerisinde ortaya
ç›kan yeni koﬂullar› kararlar›m›za katt›¤›m›z yirmi gün sonunda tam ekip
olarak 8035 metreye ulaﬂt›k. Bu bizim
de beklemedi¤imiz bir baﬂar› olmuﬂtu,
asl›nda ekipten bir kiﬂinin bile zirveye
ulaﬂmas› tak›m›n baﬂar›s› anlam›na gelecekti ancak gerçekten iyi bir ekip çal›ﬂmas› göstermiﬂ, alt›m›z birden hem
de ayn› günde ve sadece bir kaç dakikal›k farklarla en yükse¤e ulaﬂm›ﬂt›k.
Koﬂullara göre geliﬂtirdi¤imiz t›rman›ﬂ
stratejisi ile 5900, 6300, 7000 ve 7400
metrelerde, toplam dört ara kamp
oluﬂturmuﬂ, çeﬂitli kereler anakampa

geri dönerek ara dinlenmelerle enerji
toplam›ﬂt›k. T›rman›ﬂ›m›z boyunca ara
kamplara tüm yükümüzü kendimiz taﬂ›m›ﬂ, tak›m d›ﬂ›ndan herhangi bir destek ve rehberlik hizmeti almam›ﬂt›k.
Ulaﬂt›¤›m›z zirve bizler için böylece daha da önem kazanm›ﬂt›.
Baﬂar›m›z› ilk önce anakampta görevli olan tüm Pakistanl› dostlarla birlikte kutlad›k, sonras›nda, ‹slamabad’da Türkiye Büyükelçimiz ve de¤erli eﬂi bizleri konuk ettiler coﬂkumuzu
paylaﬂt›lar, Pakistan bas›n›, Turizm Bakanl›¤› ve Da¤c›l›k Federasyonu yetkilileri tak›m›m›za yo¤un ilgi gösterdiler.
Aylar süren yo¤un çal›ﬂma ve çabam›z
baﬂlad›¤›nda oldu¤u gibi yine büyük
bir paylaﬂ›mla baﬂar›ya dönüﬂmüﬂ ve
paylaﬂ›larak ço¤alm›ﬂ oldu.
Burçak Özo¤lu
Teﬂekkür:
Maddi ve manevi katk›lar›yla t›rman›ﬂ›m›z›n baﬂar›s›na ortak olan, kalabal›k DESTEK EK‹B‹M‹ZE,
Bizlere ekspedisyonumuzun baﬂ›ndan sonuna
güvendikleri ve önemli destekleri ile baﬂar›m›z›
sa¤lad›klar› için ‹slamabad Büyükelçimiz SAYIN KEMAL GÜR ve eﬂi SAYIN REZZAN
GÜR’e, büyükelçili¤imizin tüm çal›ﬂanlar›na,
Ve son olarak t›rman›ﬂ›m›z›n en büyük deste¤i,
dostlar›m›z BALT‹STANLI TAﬁIYICILARA,
Yürek dolusu teﬂﬂekkürlerimizi iletmek isteriz.
Himalayalar 2005 Gaﬂerbrum II Türkiye T›rman›ﬂ Tak›m›
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Güneﬂ Panelli Pil ﬁarj Devresi
Yüksek irtifa t›rman›ﬂlar›nda oldu¤u gibi medeniyetten uzaktayken
karﬂ›laﬂ›lan en büyük sorunlardan
biri kullan›lacak elektronik aletler
için gerekli enerji kayna¤›d›r. Bu
bölgelere eldeki aletlerin ihtiyaç duyaca¤› bütün enerjiyi ﬂarj edilmeyen
pil olarak taﬂ›mak bu kadar uzun suren etkinliklerde hem verimsiz hem
de pahal› olmaktad›r. Buna taﬂ›nacak alkalin pillerin aﬂ›r› so¤uk ve s›cak gibi d›ﬂ etkenlerden korunmas›
gereklili¤i de eklenince tüm enerji
ihtiyac›n› ﬂarj edilmeyen pil olarak
taﬂ›mak Himalaya etkinlikleri için
uygun bir çözüm de¤ildir. Bunun yerine ﬂarj edilebilir piller ve bir ﬂarj
ünitesi kullan›lmal›d›r. Ni-Cd ve Li-Io
ﬂarjl› piller hem günübirlik yürüyüﬂlerde taﬂ›mak için a¤›rl›k olarak daha verimli bir
enerji deposudur, hem de yüksek irtifalarda karﬂ›laﬂ›lan so¤uk hava koﬂullar›nda alkalin pillere
göre daha verimli çal›ﬂ›rlar.
Ni-Cd ve Li-Io Pilleri ﬂarj edebilmek için ise
iki metodla sürekli enerji kayna¤› üretilebilir.
Bunlardan ilki benzin veya mazot ile çal›ﬂan jenaratör kullanmak, ikincisi ise güneﬂ panelleri
kullanarak güneﬂ enerjisi ile pilleri ﬂarj etmektir.
E¤er ayd›nlatma gibi yüksek güç gerektiren bir
ihtiyac›n›z yok ise güneﬂ paneli kullanmak daha
verimli olmaktad›r. Bu yolla hem taﬂ›nan yük
azalt›lmakta hem de etkinlik süresindeki beklenmeyen bir uzamada enerji ihtiyac› fazladan yak›t
gerekmeksizin sa¤lanmaktad›r.
Kullan›lacak güneﬂ panelli pil ﬂarj devresi ihtiyaca göre farkl›l›k göstermektedir. Onar›m ve
bak›m olanaklar›n›n k›s›tl›l›¤› düﬂünüldü¤ünde
sistem tasar›m›nda en önemli kriterler basitlik ve
sa¤laml›k olmuﬂtur. Bir di¤er önemli kriter ise
sistemin kullan›lma rejimidir. E¤er sadece gündüz, direk güneﬂ ›ﬂ›¤› alt›nda çal›ﬂacak bir sistem yeterli ise depolama pilleri kullan›lmayabilir.
Sistemi çok hafifleten bu tercih di¤er bir taraftan gece veya kötü hava koﬂullar›nda ﬂarj etmeyi olanaks›z hale getirmektedir. Himalaya t›rman›ﬂlar›nda geçerli olan k›sa sürede birçok pili
ﬂarj etme gereklili¤i göz önüne al›nd›¤›nda gece
ﬂarj edememek büyük sorun oluﬂturabilir. Ayr›ca
depo için pil kullanmamak ayn› anda ﬂarj edilen
pil miktar›n› güneﬂ panellerinden gelen güç ile
s›n›rlayacakt›r. Bu sebeplerden güneﬂ panellerinde üretilen enerjiyi direk kullan›lmad›¤› zamanlarda depolayabilecek ﬂemadaki gibi bir sistem
ihtiyac› ortaya ç›km›ﬂt›r.
Panel Kontrol Ünitesi, temel olarak güneﬂ
paneli, depo aküsü ve yük aras›nda bir ba¤lant›
oluﬂturmaktad›r. Bu devre herhangi iki ucunda
ortaya ç›kabilecek k›sa devre gibi sorunlara karﬂ› sistemin geri kalan›n› korumakta, depo aküsünün gere¤inden fazla ﬂarj edilerek bozulmas›n›
ve kötü ›ﬂ›k al›nan durumlarda depo aküsünün
güneﬂ paneli üzerinden deﬂarj olmas›n› engellemektedir. Bu tür devrelerin daha karmaﬂ›k olanlar›nda panelden azami gücü çekebilmek için gerekli gerilim-ak›m ayar› yap›lmaktad›r.

Bu sistemin ihtiyaca göre belirlenmesi gereken 2 parametresi bulunmaktad›r.
- Güneﬂ Panelinin üretmesi gereken güç
- Depo Aküsünün kapasitesi
Bu parametreleri hesaplarken ﬂu temel kurallar› göz önünde bulundurduk:
- Güneﬂ paneli, normal ﬂartlarda, depo akünün tamamen boﬂ oldu¤u durumda bile bütün
ﬂarj aletlerini ayn› anda çal›ﬂt›rabilecek kadar
güç üretmelidir. Sistemdeki kay›plar göz ard›
edilirse ﬂarj aletlerinin ayn› anda çal›ﬂ›rken harcad›klar› güç kadar güneﬂ paneli gücüne ihtiyac›m›z vard›r. Örne¤in:
- 2 tane video kamera pili ﬂarj aleti : (~ 15 Watt) x 2
- 1 tane diz üstü bilgisayar ﬂarj aleti : (~ 25 Watt) x 1
- Toplam: 55 Watt güç üreten güneﬂ paneli gereklidir.
- Depo akü, güneﬂ paneli hiç enerji üretmedi¤i zamanlarda bile bir seferde bütün ﬂarjl› pilleri doldurabilecek
kadar enerjiyi depolayabilmelidir. Sistemdeki kay›plar
göz ard› edilirse ﬂarj edilecek pil kapasitesi kadar depo aküsüne ihtiyac›m›z vard›r.
Örne¤in:
- 8 tane video kamera pili: (~ 3 Ah x 7.2 Volt) x 8
- 2 tane diz üstü bilgisayar pili: (~ 5 Ah x 14.8 Volt)
x2
- Toplam: 320.8 Wh
Pratikte sistemdeki kay›plardan dolay› güneﬂ
paneli ve akü kapasitesi bu de¤erlerin üstünde
tutulmal›d›r. Bir di¤er kay›p da sistemin üretece¤i voltaj› ﬂarj aletlerinin çal›ﬂt›¤› voltaja çevirirken ortaya ç›kacakt›r. Ne yaz›k ki piyasada sat›lan güneﬂ panelleri ve aküler belli baz› standart
de¤erlerde üretilmektedirler. Bu standart de¤erlerin d›ﬂ›ndaki sistemlerin yap›m› oldukça zor ve
maliyetli olacakt›r. Zaten sistemde farkl› ﬂarj
aletleri ile farkl› piller ﬂarj edilecekse bu aletlerin çal›ﬂma voltaj› birbirine uymad›¤›nda yine bir
voltaj ayar› yap›lmal›d›r. Örne¤in, bizim sistemimizde diz üstü bilgisayar› ﬂarj etmek için 19.5
Volt gerekliyken, kamera pillerini ﬂarj eden aletler için 8.4 Volt gereklidir. Bizim kulland›¤›m›z
güneﬂ paneli sistemi standart olan 12 Voltluk
yük voltaj› üretmek için tasarlanm›ﬂt›r (12 Voltluk panel, depo akü ve panel kontrol ünitesi seçilmiﬂtir). Yük ç›k›ﬂ› ile ﬂarj aletleri aras›na her
ﬂarj aleti için farkl›, ayarlanabilir bir DC’den

DC‘ye çeviriciler kullan›lm›ﬂt›r.
Böylece 6-24 Volt aras›nda çal›ﬂan ﬂarj aletleri için ayarlanabilen 4 adet ç›k›ﬂ (2 tanesi 6-12
Volt, 2 tanesi 12-24 Volt) elde
edilmiﬂtir. Ne yaz›k ki bu
DC‘den DC’ye voltaj çeviren devreler pratikte en fazla % 80 verim ile çal›ﬂmaktad›r. Aktif olarak kullan›lmad›klar› zamanlarda bile (ç›k›ﬂlar›na ﬂarj aleti ba¤lanmasa bile) az›msanamayacak
miktarda enerji kulland›klar› için
güneﬂ paneli kontrol devresinin
yük ç›k›ﬂ›na anahtar ile ba¤lanm›ﬂlard›r.
Toplam verim % 80 olarak
tahmin edilirse örnek sisteminizdeki güneﬂ paneli (55 Watt / %
80 = 68.75 Watt) yaklaﬂ›k 70 Watt üretmelidir.
Güneﬂ panellerinin ürettikleri güç miktar› ›ﬂ›k
kayna¤›n›n gücü ve s›cakl›k gibi d›ﬂ etkenlere
ba¤l›d›r. Piyasada sat›lan güneﬂ panelleri genelde 1000 Watt/m2 güneﬂ ›ﬂ›¤› enerjisinde ve 25
C s›cakl›kta ürettikleri güce göre sat›lmaktad›rlar. Bulundu¤unuz bölgede yeryüzüne düﬂen güneﬂ enerjisi bu bölgenin enlemine, deniz seviyesinden yüksekli¤ine ve kullanaca¤›n›z mevsime
göre de¤iﬂmektedir. Kullanaca¤›n›z bölgede beklenen birim alana düﬂen güneﬂ gücünü, güneﬂ
gücü
haritalar›ndan
(insolation
map)
(http://www.southwestpv.com/Catalog/PDF/SOLO.PDF ) ö¤renebilirsiniz. Bu haritalarda bir günde yeryüzüne ulaﬂan toplam güneﬂ enerjisini, 1000 W/m2'lik standart bir kayna¤›n kaç saatte üretece¤i bilgisi verilir. Örne¤in
günün 12 saat oldu¤u bir bölge ve mevsimde 6
saat bilgisi güneﬂ gün içinde yeryüzüne ortalama
500 w/m2 güç veriyor demektir. Bu de¤erler
genelde 1000 w/m2'nin alt›nda olmas›na ra¤men bizim durumumuzda yükseklik (5100 metre) ve düﬂük s›cakl›k (ana kamp yaz›n gündüz
vakti 0 C civar›ndad›r) panelin verimini artt›raca¤›ndan 50 Watt 12 Volt bir panel kullanmay› yeterli gördük.
Depo aküsü olarak iki adet 17 Ah, 12 Volt
(2 x 12 x 17 = 408 Wh) kuru akü kullan›lm›ﬂt›r.
Burada tek akü yerine iki akü kullanmam›z›n sebebi herhangi bir hasar durumunda bütün depolama kapasitemizi kaybetmemekti. Fakat bu durumda da aküleri paralel ba¤lamak zorunda kald›¤›m›z için tamamen ayn› durumda iki akü kullan›lm›ﬂt›r. Kuru aküler, birkaç kere dolup boﬂald›ktan sonra tam performanslar›na ulaﬂ›rlar. Bu
sebeple kullan›m öncesi 3-4 kere doldurulup boﬂalt›lmal›d›r. Taﬂ›ma s›ras›nda ise, akülerin k›sa
devre yap›p yang›n ç›kartma tehlikesine karﬂ› sonuna kadar boﬂalt›lmal›d›r.
Soner Büyüktalay
Panel ve Kontrol Ünitesi Üreticileri:
Panel: http://www.bp.com/modularhome.do?categoryId=4260&contentId=7004852
Kontrol Ünitesi: http://www.oksolar.com/charge_controllers/
http://www.morningstarcorp.com/
http://www.stecasolar.com/
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