FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

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

8 – 9 Mart 2014

Alınan İrtifa

Harita

Gps Bilgileri

Türü

Alpin

Yaklaşık 800 m

1

Gürkan Coşkun

8

Sevda Üstün

2

Can Angun

9

Deniz Üstündağ

3

Taha Akkuş

10

Abdullah Topal

4

Nedim İpekel

11

5

Efe Erenel

12

6

Haşim Eşrefoğlu

13

7

İsmail Ofli

14

Çadır, Ocak, Kürek
Kask, Kazma, Krampon, Baton
Mat, Uyku Tulumu, Kafa Lambası, Termos vb.
2 günlük yiyecek ve atıştırmalıklar
Kamp Alanı Çobanini’nin 100 – 150 m kadar aşağısı
Su kaynağı

Rota Bilgisi

Yeri

Erciyes –Kış Zirve Denemesi
Kayseri – Erciyes Dağı Süresi
2 gün

Kar

Tehlikeler Çığ, Rüzgar, Sis
Zemin
Yer yer sert, çoğunlukla batak kar
Zorluk Derecesi
PD +
Çobanini’nde kamp yapmayı ve meterolojide kötü görünen havanın iyileşmesi halinde Nesrin Topkapı ya da
Şeytan Deresi Rotalarından birinin denemeyi planladık. Hava koşulları nedeniyle Çobanini’ne henüz varmadan
kamp attık ve şartların iyileşmemesi nedeniyle ertesi gün zirve girişiminde bulunmadık.
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Hedeflenen Zaman

Harcanan Zaman

3s 50dk – kamp alanına varış

Faaliyet Programı
1.gün
12.30

Hava
Durumu

Oteller bölgesinden yola çıkış

13.20

İlk telesiyej sonu

14.45

3. telesiyej sonu

16.20

Kamp alanı

2.gün

Hava
Durumu

11.10

Kamp alanından
hareket
Oteller bölgesine varış

14.00

Havayolu ve otobüsle Kayseri’ye varış

ULAŞIM
BİLGİLERİ Kiralanan araç ile havalimanına transfer

3.gün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu

Kiralanan araç ile Erciyes’e varış
Çeşitli havayolları ile İstanbul’a dönüş

AYRINTILAR
8-9 Mart tarihlerinde gerçekleştirmek üzere planladığımız aktivite için hava durumunu son 3 güne kadar
heyecanla takip ettik. Faaliyet tarihlerinde rüzgar hızının 70km/h i aşacağı öngörülüyordu ve bu şartlar altında
zirve yapılması olasılığı pek mümkün değil gibiydi. Rüzgarın şiddetini hafta içinde giderek kaybedecek gibi
görünmesi nedeniyle faaliyetin sonraki hafta sonuna ertelenmesini değerlendirdik. Bununla birlikte amacın
zirveden önce doğada birlikte güzel vakit geçirmek olması, ayrıca hava durumunun sınırlarımızı denemek
açısından imkan tanıyacak olması nedenleriyle, liderimiz Gürkan abinin de teşvikiyle, bu hafta şansımızı
kullanmadan yana karar verildi. En nihayetinde bu kış gelişim eğitimini tamamlayanlar için de bir nevi eğitim
tırmanışı olacaktı.
Cumartesi sabahı grup Kayseri Havalimanında toplandı ve 09.15’de kiraladığımız araçla kahvaltı için yola
koyulduk. Havalimanında rastlanan diğer dağcı gruplardan, jandarmanın kötü hava koşulları nedeniyle
tırmanışa izin vermediğine dair duyumlar aldık. Bu nedenle kahvaltı esnasında jandarma ile telefon görüşmesi
yaparak konuyu araştırdık. Görüşme neticesinde tırmanan gruplara engel olunmadığı, ancak şiddetli rüzgar
nedeniyle teleferik-telesiyejlerin hiçbirinin çalıştırılmadığı bilgisini edindik. Telesiyejlerin kullanılamaması
yürüyüşe oteller bölgesinden(2215m) başlanması anlamına geliyordu ve bu da kamp yapmayı planladığımız
Çobanini’ne kadar neredeyse 1.000 m kamp yükü ile tırmanılması demekti. Bu sıcak gelişme karşısında, havanın
ve diğer koşulların görece daha iyi olduğu Hasan Dağı’nın ya da Aladağlar’da bir zirvenin denenmesi hususunu
görüştük. Ancak bu dağlara ulaşabilmek için araçla yaklaşık 2 saat yol gitmemiz gerekecekti ve dönüşte uçuşunu
kaçırabilecek olanlarımız vardı. Ayrıca Deniz ve Abdullah’ın her şart altında Erciyes’i deneyeceklerini bildirmeleri
üzerine Erciyes faaliyetine devam edilmesine karar verildi.
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Saat 11.30 gibi kahvaltı sofrasından kalktık(Çemen’s) ve Erciyes’te özellikle hassasiyet gösterilen izin alma
hususunu yerine getirmek için jandarmaya uğradık. Ardından oteller bölgesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü
binasına geçtik. Buranın asma katında üst baş değişikliği ve çanta hazırlığı için oldukça rahat bir ortam var, son
hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Saat 12.30 gibi tırmanışımıza başladık(2215m) başladık. İlk teleferiğin üst
noktasına saat 13.20’de ulaşan ilk grup olduk. Burada verdiğimiz mola, teleferik istasyonunun sıcacık kulübesi
nedeniyle biraz uzun sürdü ve ancak 13.40 gibi yola koyulabildik. İkinci sıradaki telesiyeje geçtikten sonra, Deniz
tendonunda problem yaşadı ve bu nedenle Deniz ve Abdullah daha fazla devam etmemeye karar verdiler. Saat
14.20’de gruptan ayrıldılar ve kamplarını bu seviyede yaptılar. Bu esnada yüksekliğimiz arttıkça rüzgarda etkisini
arttırmaya başladı ve yürümeyi oldukça güçleştirici hale gelene kadar şiddetlenmeye devam etti. Saat 14.45’de
3. Telesiyejin üst noktasındaki taş kulübeye vardık(2730m). Sırt rotasına çarparak yükselen bulutların hızı,
rüzgarın ne denli şiddetli olduğunu aradaki mesafeye rağmen bu noktadan hissettiriyordu. Faaliyetin başından
beri bizimle birlikte hareket eden Efe, sırt rotasında bivaklamayı ve çok erken saatte yola çıkarak solo zirve
yapmayı planlıyordu. Yol boyunca devam eden ısrarlarımız sonunda başarılı oldu ve Efe bizimle birlikte kamp
yapmayı kabul etti. 15.00’de taş kulübeden harekete geçtik ve saat 15.50’e kadar Çobanini yönünde ilerledik.
Çobanini’nin bulunduğu bölge görüş alanımıza girdiğinde, göz gözü görmeyecek kadar tipi altında olduğunu
gördük. Bu nedenle bulunduğumuz yükseklikte kamp atmaya karar verdik. Nihayet saat 16.20 gibi görece
rüzgar almayan bir yamaç bulduk kamp için. Saat 18.30’da tüm kar duvarlarını yapmış, çadırları kurmuş ve
akşam yemeği keyfine başlar durumdaydık.

Akşam hava şartlarında iyileşme olmadığı gibi, gece yapılan değerlendirmede sabahın beklenmesine karar
verildi. Sabah bulunduğumuz noktada rüzgar dinmiş olsa da, sis görüş mesafesini yaklaşık 30m’ye indirmişti.
Bunun üzerine faaliyetten vazgeçildi ve saat 11.00’de hareket geçme kararıyla sucuk ve hellim peynirli uzun ve
keyifli bir kahvaltı yaptık.
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11.10 gibi kamp alanından hareketimize başladık ve geldiğimiz rota üzerinden dönüşümüze başladık. Ancak
sisin etkisiyle soldaki vadiye girecekken düz devam edip bir sonraki vadiye girdik, o da bizi daha da sağa
götürdü. Hatayı fark ettikten sonra, rotamızı düzeltebilmek adına zaman zaman doğru olduğunu
düşündüğümüz yöne(iniş yönümüze göre sola) sapmaya devam etsek de doğru sisteme bir türlü ulaşamadık.
Sis, belirgin yüzey şekillerini gizlediğinden(bayağı irtifa kaybetmemize rağmen telesiyej direklerinden eser
yoktu) yön tayini oldukça zorlaştı. Artık o kadar çok sola saptığımızı düşünmeye başlamıştık ki, GPS’in rotanın
hala sağında kaldığımızı göstermesi GPS’lerden elde ettiğimiz verileri sorgulamamıza yol açtı. Bir yandan
alçalmaya devam ederken, yüzey şekilleri izin verdikçe sola sapmaya devam ettik. Yoğunluğunu koruyan kar
yağışı biz alçaldıkça yavaş yavaş sulu kar halini almaya başlamıştı. Takip ettiğimiz vadinin tabanına ulaştığımızda
küçük bir sürpriz bizi bekliyordu. Tam vadinin bittiği noktada yükselen bir tepe yolu ikiye bölüyordu.
Çoğumuzun içgüdüleri fazla sola saptığımızı söylese de, GPS verileri doğrultusunda bu kütlenin solundan
alçalmaya başladık. Bir an için aralanan siste yaklaşık 200m mesafede bir telesiyej direğini görür gibi olduk ve
anında yeniden gözden kayboldu. O yöne doğru ilerledik ve telesiyej hattına ulaştıktan sonra bu doğrultuda
inmeye devam ettik. Daha sonra yağış tamamen yağmur halini aldı ve benim gibi çok da hazırlıklı
olmayanlarımız iyicene ıslandı. Islanan pantolon ve içliğimin tuttuğu su zamanla çoraplarımı ve botlarımın içini
de ıslattı. İşte bu noktada salopedin ne denli önemli olduğunu kabul etmek durumunda kaldım  Bir süre sonra
sisin açılması ile oteller bölgesini yaklaşık 1,5 – 2 km sol tarafımızda gördük. Yol boyunca defalarca sol
tarafımıza doğru yaptığımız sapma yeterli olmamıştı diğer bir deyişle  Saat 14.00 gibi Gençlik Spor İl
Müdürlüğü binasına ulaştık ve çantalarımızdan bulabildiğimiz ölçüde kuru kıyafetlerimizi giyindik. Deniz ve
Abdullah buraya bizden önce ulaşmışlardı zaten.
Aracımız gelip yola koyulduğumuzda bitkin olsak da alınan keyif herkesin yüzünden okunuyordu. Bir yandan
akşam yemeğine doğru yol alırken, diğer yandan sıradaki faaliyetlerimiz hakkında fikir telakkisinde bulunduk 
Elmacıoğlu’nda yenen yemekten sonra havalimanına geçtik ve İstanbul yoluna koyulduk. İstanbul’a döner
dönmez Çin’e seyahat edecek olan Taha, yemek sonrası bir hamam sefasını da sıkıştırmayı başardı 
Tüm ekibe teşekkürler,
Haşim

