FAALİYET RAPORU
Erciyes Şeytan Rampası Rotası

Faaliyet Adı
Faaliyet Tarihi

10-11/02/2018

Faaliyetin Yeri

Erciyes

Faaliyetin Türü

Alpin

İstanbul, Kayseri

Dönüş Güzergahı

Kayseri, İstanbul

MALZEME BİLGİSİ

KATILIMCILAR

Yaklaşım Güzergahı

1
2
3
4
5
6
7
8

Atilla Eren
Gökhan Hatipoğlu
Sinan Kutlutan
Turgay Akgenç
Derya Atçeken
Dilek Eren
Engin Akalın
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2 gün

17
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24

Götürülen Teknik Malzeme

1x30 mt yarım ip, birkaç adet takoz, çeşitli boy ve çeşitte sikke ve perlonlar, kilitli
karabinalar, kazma, krampon

Kullanılan Teknik Malzeme

Kazma Krampon

Kullanılan Kişisel Malzeme

Baton, kask

Kullanılan Kamp Malzemesi

uyku tulumu, çadır , mat, ocak, kafa lambası vs

Yiyecek

Makarna, hazır çorba, atıştırmalıklar.

GÜN/SAAT

VARIŞ SÜRELERİ

Faaliyetin Süresi

10.02.2018 20.30
11.02.2018 10.30
11.02.2018 13.00
11.02.2018 18.00
12.02.2018 03.30
12.02.2018 06.30
12.02.2018 08.30
12.02.2018 13.30

GÜN/SAAT
Dudullu süha turizm
Kayseri Otogar Varış
Otellere varış
Kamp alanına varış
Tırmanış başlangıcı
Dönme kararı alınan saat
Kampa varış
Otellere varış

ROTA BİLGİSİ 1. GÜN
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Rota Başlangıç Mevkii
Kamp Alanı
Karşılaşılan Su
Kaynakları
Tehlikeler
Zemin
Rota Bitiş Mevkii

Rota Tarifi

Rotanın Zorluk
Derecesi
Rotanın Sınıfı
Rota Bulma Zorluğu

Kayseri Erciyes Oteller bölgesi
Mola taşı
Kar

Geneli kar, yer yer otlu taşlı ve karlı mix yüzeyler
Mola taşı

Erciyes kayak merkezindeki gondol telesiyejinden inip zümrüt
telesiyejine bindik. İndiğimiz noktadan şeytan rotası altındaki mola
taşına kadar yürüdük.

-----

Gündüz açık ve güneşli olan hava, saat 16.00 da kamp alanına vardığımız da
Hava
Durumu şiddetli lodos fırtınası gece boyunca devam etti.

----YOK

Harita
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DETAYLAR
Toplam İrtifa
Kat Edilen Toplam Mesafe
Maksimum Eğim
Maksimum Hız
Ortalama Eğim
Ortalama Hız

3770
10.5 km.
60%
21%

AYRINTILAR
Yolculuk Detayları:
10 şubat 2018 akşamı saat 20.30 Süha turizm otobüsüyle Dudullu’ dan Kayseri’ ye doğru yola çıktık. Biraz
sohbet sonrası uyuklamaya başlamıştık. Bolu tüneline yakın bir yerlerde otobüsün bozulmasıyla gözümüzü
açtığımızda yaklaşık iki buçuk saat süreceğinden habersiz geyiklemeye başlamıştık. Kayseri’ ye vardığımızda saat
10.30 olmuştu bile. Toplamda üç saatten fazla vakit kaybına yol açan ve kliması bozuk olduğu için 45 derece
olan otobüs ısısı nedeniyle bir daha asla… sloganını atarak otogarda otobüsten indik. Abdurrahman’ ın ( yerel
ulaşım firması ) ayarladığı araçla hızlıca yemek yiyip oteller bölgesine geçtik.

ROTA BİLGİSİ 2. GÜN
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Rota Başlangıç Mevkii
Kamp Alanı
Karşılaşılan Su Kaynakları
Tehlikeler
Zemin
Rota Bitiş Mevkii
Rota Tarifi
Rotanın Alpin Derecesi
Rotanın Sınıfı
Rota Bulma Zorluğu

Zümrüt telesiyeji
Mola taşının altındaki çanak
Kar
Çığ, taş düşmesi, şiddetli rüzgar
Çoğunlukla dize kadar batık kar
Hörgüç

Kamp alanında ayrılıp önce en kisa hattan şeytan rampasına girildi,
kulvarın daralan yeri geçilene kadar sağa yakın, genişleyen kısmını
ortasından yürüyerek hörgüç kayaya doğru yükselindi.
F+
A1
YOK

Hava
Durumu

İlk gün bulutlu rüzgarlı, ikinci gün açık ve çok şiddetli rüzgarlı.

Harita
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Yürüyüş Detayları:
Zümrüt telesiyeji için biletleri alıp vakit kaybetmeden yola çıktık. Telesiyejden inince yola koyulup hızlıca
yükselmeye başladık.

Çobanini mevkiinde kamp kurmuş olan kalabalık festival ekibinin yanından geçerek mola taşına mümkün
olduğunca yakın bir yerlere ulaşmaya çalıştık. Mola taşı yakınlarında sis ve tipi nedeniyle taşı bulamadık ve
yakınında olduğunu düşündüğümüz çanağın yamacına kampımızı kurduk. Kamp kurduğumuz esnada bize doğru
yaklaşan cephe ile göz göze geldiğimizde 1 dakikalık bir sessizlik yaşamış olabiliriz. :)
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Çadırları kurup duvarları inşa etmemiz zaten kaybettiğimiz çokça zamandan dolayı hava karardıktan sonra bile
devam etti. Aşırı yorgun vaziyette saat 10.30 civarında çadırlara çekildik, bir şeyler yiyip 2, 3 saat kadar uyumaya
çalıştık. Yürüyüş esnasında baş ağrısı yaşayan Sinan daha fazla yükselmenin ve kamp için harcadığı eforun
sonrasında sabah faaliyete katılmama kararı aldı. Durumu kötüleşirse diye Derya da onunla kalma kararı aldı.
Sabah kalktığımızda yan çadırda bulunan Dilek te yüksekliğe bağlı dağ hastalığı belirtileri gösterdiği için faaliyete
katılmama kararı aldı. Durumu kötüleşir diye Atilla da onunla kalmaya karar verdi. Turgay ve Engin ile ortak bir
kararla faaliyeti yapma kararı aldık. Rota tarifi için Sinan’ dan bilgi alıp malzeme paylaşımı yapıp hızlıca hazırlandık.
Saat 03.30 gibi yola çıktık. Şeytan rampası girişine kadar gidip rotaya girdik, performansımız gayet iyiydi hiç
problem yaşamadan kulvarın daralan kısmını geçtik. Yükselmeye devam ederken Turgay hafif şekilde yüksekliğe
bağlı dağ hastalığı belirtileri yaşadığını bildirdi. Hava alacakaranlık olduğu ve hörgüç kayayı görüp sırta
yaklaştığımız noktada Turgay’ ın rahatsızlığı arttı. Daha fazla yükselmek rahatsızlığını arttıracağından o noktadan
dönme kararı aldık. Kulvardan çıktığımız saatlerde çok şiddetli bir rüzgar ve tipi başladı. Hızla alçalarak çadırlara
ulaştık ve dinlenmeye çekildik. Birkaç saat dinlendikten sonra fırtına ve tipi altında çadırları toplayıp inişe geçtik.
Dönüşte maalesef beklenen oldu ve fırtına nedeniyle zümrüt telesiyeji kapalıydı. Faaliyet boyunca yaşadığımız
tüm olumsuzluklara rağmen Kayseri’ de idik ve iyi bir yemeğin hayali ile şehre doğru yola çıktık.
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