FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh

25-26/02/17

Yeri

Erciyes – Melek yolu Rotası
Süresi
Kayseri

Kayseri-kayak merkezi-gençlik il spor müdürlüğü-teleferik-çoban ini

Kat Edilen Yol
Katılımcılar

Alınan İrtifa

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

1

Atilla ALTUNTAŞ
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Cüneyt AVCI
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ÇADIR-OCAK-KÜREK-KARKAZIĞI
YARI TEKNİK KAZMA-KRANPON-KASK
ÇORBA-MAKARNEKS-ERİŞTE-SANDVİÇ-İSOSTAR
Kamp Alanı
ÇOBANİNİ
Su kaynağı

Rota Bilgisi

Harita

KAR

Tehlikeler
ÇIĞ VE TAŞ DÜŞMESİ
Zemin
KAR VE KAYA
Zorluk Derecesi
ROTA: ŞEYTANA BAKARKEN SAĞ TARAFTAKİ İKİNCİ DİK VE GENİŞ BAŞLAYAN KULVAR.
ROTA GİRİŞİNDE JANDARMA GİBİ DURAN BÜYÜK YALNIZ BİR KAYA VAR.
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Gps Bilgileri
Hedeflenen Zaman

5 SAAT

Harcanan Zaman

Faaliyet Programı
1.gün

Hava Durumu

2.gün

3.gün

Hava
Durumu

4

7.gün

Hava
Durumu

8

GÜNEŞLİ AÇIK

GÜNEŞLİ AÇIK

5.gün

Hava
Durumu

6.gün

Hava Durumu

Hava
Durumu

İstanbul-Kayseri havalimanı

ULAŞIM BİLGİLERİ
merkezi

Havalimanı-kayak

Gençlik il ve spor M. Önünden kalkan
teleferik ile çık.
İndikten sonra kayak pistini keserek sola yürü
diğer (zümrüt) teleferik ile üst kısma çık
Üst taraftaki düzlükten sağa ayrılarak vadinin
sağından çoban inine doğru yüksel

(Abdurrahman turizm)

Çobani’nin üst kısmındaki kulvarlara yakın düşük eğimli bölgeye çadırlarımızı kurduk. Kamp alanında üç
(Efe,Asu,Cüneyt,Demet,Yeşim,Atilla ve Nihat)yemeklerimizi hazırlayıp gece için hazırlık yapmaya başladık. Çad
aşağıda bekleyen dağcılık kavimlerinin yarınki tırmanışlarında yaratabilecekleri istenmeyen durumlard
İkinci gündem ise; amazonlarJ

Akşamüstü orta çadırda toplanıp durumu değerlendirdik. Sonuç; rotalara erken girip alt taraftaki gurupların
sıkıntılardan kurtulmaya ve iki ekibe bölünerek iki farklı rotaya girmeye karar verdik. Melek ve Şeytan rotaların
Melek rotasına diğerleri; Efe, Asu, Demet ve Yeşim ise Şeytan rotasına girmeye karar verdi. Nihat ise durduram
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çadırda kendi melekleri ile kalmayı tercih etti. Gece Efe, Atilla abi ve ben melek rotasını kontrol etmeye çıktık.
kar sürekli batıyordu.
Şeytan ekibi 03,00 da rotasına yöneldi fakat diğer dağcı kavimleri de erken davranmıştı ve bizim çadırların önün
durum karşısında huşuya kapılan bizim şeytan ekibi, kazmalarını kasklarına ve göğüslerine vurarak kitlenin iç
gözden kayboldu.

Bizde Atilla abi ile birer kahve yapıp büyük göçü seyre daldık. Sonra hazırlıkları bitirip 03,30 da rotaya doğru y
bizden başka taliplisi yoktuJ jandarma kayayı sağımızda bırakarak kulvara girdik. Kulvardaki kar bir türlü sert
kadar batıyordu. Arkamızda karanlığın içinde şeytana ve sol kulvara doğru giden onlarca ışık görüyorduk. Bu kal
ne yapacağını düşünüp durdum. Ama bizim kulvar daralıp dikleştikçe bütün ilgimiz rotaya yöneldi ve diğerlerini
adımlarımıza konsantre olup dimdik çıktık. Sonra sivri büyük piramit bir kaya kulvarı ikiye ayırdı, biz sağa girip b
başladık. Kar diz üstüne yer yer bele kadar batmaya başladı. Daha dik bi bölgeye gelmiştik ama kara öyle
yuvarlanacak halimiz yoktu. Kayaların arasından ince uzun dik bir kulvar başlıyordu ama biz o kulvara bir türlü
daha çok batacağımızı hissediyorduk. Tek seçenek ince kulvarın üzerindeki kaya etabına tırmanmaktı. Sürekli ka
ve yedekleri kullandım. Batak karın içinden sıyrılarak kayalara tırmandık ve aşağısı karanlığın içinde ilk defa çok
kayseri ışıkların içinde uyuyordu.
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Bu mix etabın sonunda yolumuzu tekrar büyük kayalar kapladı. Solumuzda sağımızda iki büyük kulvar görünüyo
gerektiğine karar veremiyorduk. Atilla abi ile birer çay hazırladık ve telefondaki fotoya bakarak dik kayaların üz
Sonra soldan gitmeye karar verdik ama görünen kulvara bağlanmak kolay olmadı. Sonra girdiğimiz bu kulvarın
giden kulvar olduğunu fark ettik sonra bu kulvarıda yan keserek soldaki bir sırttan yükseldik. Kar hala sertleşme
Sonra kapı gibi duran iki dik kayanın ortasına yöneldik. Burda yükselirken farkettik ki sol tarafımız da aşağılar
Şeytanın ve sol kulvarın üzerinde onlarca dağcı fenerleriyle zirveye doğru yükseliyordu. Manzara müthişti, hiç o
kulvarında görmemiştim.
Acaba bizimkilerde bunların içinde mi diye düşünerek yükselirken yukardan zirveden bizimkilerin seslenmelerini
çoktan varmışlardı ve şimdi hava aydınlanırken bizde yanlarına geliyorduk. Zirveye varıp diğer ekiple birleştiğim
beraber güle oynaya şeytan rotasından çadırlar bölgesine indik.
En üstte melek rotasının bir fotoğrafı var internetten bulduk ama rotayı çok güzel anlatıyor, sonunda rota üç
soldaki mavi çizgiden zirveye bağlandık.

