Etkinliğin Adı: Hasandağı (3268 m) Kış Zirve Tırmanışı
Etkinliğin Bölgesi: Helvadere / AKSARAY
Etkinliğin Tarih: 27/28 Şubat 2010
Etkinliğin Türü: Eğitim
Etkinliğe Katılanlar: Seyhan Çolak (Lider), Nezihe Cantimur (Lider), Aydın Akar,
Atilla Altuntaş, Hilal Keser, Serap Erdoğan, Sinan Aliş, Sinan Kutlutan.
Kamp Malzemeleri: Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs.
Teknik Malzemeler: Baton, Kask, Kazma, Krampon (kullanılmadı)
Rota: Klasik doğu sırtı rotası
Harcanan Zaman: 6 saat çıkış, 3 saat iniş
Kazanılan ve Kaybedilen Yükseklik: 1300 m
Kamp Alanı: Süt kilisesi ve Karbeyaz Otel arasında bir mevki. 1930 m
yükseklikte, karlı zemin. Kamp alanında su yok. Kişi başı 3 lt su taşındı.
Tehlikeler: Zirve kayalıklarının altında bazı bölgelerde herhangi bir çığ tehlikesini
önlemek için tek tek geçiş yapıldı.
Hava Durumu: Tüm faaliyet boyunca parçalı çok bulutlu. İlk gün rüzgarsız,
akşamında kuvvetli rüzgar, zirve çıkışı sırasında rüzgarsız, yer yer güneşli. İnişte
yer yer orta şiddette rüzgar.
Ulaşım Bilgileri:
Gidiş; 26 Şubat akşamı 23:15 Harem kalkışlı Yeşil Aksaray firmasına ait otobüs ile
Aksaray'a ulaşım. 08:30 Aksaray'a varış. Aksaray otogardan kamp alanına Şelale
Turizm'in minibüsü ile transfer.
Dönüş; 28 Şubat öğleden sonra 16:00'da kamp alanından Şelale Turizm'in
minibüsü ile Aksaray merkeze ulaşım. 20:30 Yeşil Akrasay ile İstanbul'a varış
05:00.
Yeşil Akrasay; İstanbul-Aksaray-İstanbul kişibaşı 70 TL. (Harem Otogar: 0216-342
71 20, 444 00 68)
Şelale Turizm; Aksaray-Hasandağı-Aksaray kişibaşı 30 TL. (Salih Gümüşsoy,
0538-503 57 83 / 0544-825 33 03)
Rota Tanımı: Kamp alanından hafif doğuya kayarak yükseldikten sonra, zirve
kayalıkları hedef alınarak artan eğimde dik olarak yükselindi. Kayalıkların altından
yan geçiş yapılarak doğu sırtına yaklaşıldı ve zirveye doğru yükselindi. Çıkışta ve
inişte aynı rota kullanıldı. Resimde kırmızı çizgi.

GÜNLÜK ETKİNLİK DÖKÜMÜ (Aydın Akar)
27 Şubat 2010:
Aksaray otogarında bizi bekleyen Salih abi ile buluşup kahvaltı için Aksaray
merkeze hareket ettik. Sofra Kebap'ta sıcak çorbalarımızı yudumlarken “Hasan
Dede bizi mekanına kabul edecek mi?” sorusunu aklımızdan geçirmekteydik. Son
alışverişler de yapıldıktan sonra, koyulduk yola. Hasan Dağı kendini yol boyunca
gösterdi ama ne zirveyi görebiliyoruz ne de çıkış yapacağımız söylenen soldaki
sırtı.

Çadırları otele gelmeden yola yakın bir yere kurduk. Atilla abi ve ben biraz
gezintiye çıkarken ekip şekerleme yapmak için çadırlara girdi. Güneş ilikleri ısıtıyor
gibi dursa da dağdan esen soğuk rüzgâr can sıkıyordu. Gezinti esnasında
aldığımız irtifa rotanın dikliği açısından bizi biraz olsun bilgilendirdi.

Bütün gün boyunca çadıra girmemiş olmama rağmen zirve yolunu (zirveyi değil)
sadece 1 defa görmüştüm!

Nezihe yemek öncesi son değerlendirmeleri çadır çadır gezerek yaptıktan sonra
yemekler yendi ve gece kendini gösterdi. Dolunay, kar ve rüzgâr. İlginç bir 3'lü.

28 Şubat 2010
Gece 02'de alarmlar ötmeye başladı. 03:30'da dolunay eşliğinde yola çıkıldı. Zirve
nihayet kendini gösteriyordu ve akşamki havanın tam tersine hiç rüzgâr yok!
Hasan Dede bizi kabul ediyor.

Kamp alanının yanında bulunan traktör yolunu takip ederek karşı yakadaki
tümseğin üstüne çıkıldı önce. Ardından az eğimli (~ 30 derece) tırmanışa başlansa
da ilerde eğimin çok daha artacağı kesindi.

Sola doğru 2 yan geçiş yaparak dik
etaplardan tırmanırken son etaptan
sonra
karşımıza
çıkan
gönüllerin
zirvesinde
bir
süre
dinlendik
ve
yolumuza devam ettik. Saat 09:30'da
zirvedeydik.
Zirveye
ulaştığımızda
beklenilen rüzgar bize hoş olmayan bir
karşılama hazırlamıştı. Ancak sürpriz
olan
tam
olarak
doğru
zirveye
ulaşmamış olmamızdı. Gerçek zirve
daha doğumuzdaydı. Ancak Nezihe ve
Seyhan,
ekibin yorgunluğunu ve geri
dönüş süresini çok uzatacağını göz
önüne alarak gerçek zirveye gitmemeye
karar verdiler.
Yeme-içme molasını
gönüllerin zirvesinde yaptığımız için
burada fazla oyalanmadan (tabii zirve
hatırasından sonra) inişe başladık. Her
dağın inişi en zor aşamasıdır ama
burada hemen zirvenin altında kayalık
zemin üstü ince karlı bir parkurumuz vardı. Orayı çok dikkatli geçtikten sonra ve
yine yan geçişlerde çığ riskini azaltmak için tek tek geçiş yaptık ve epey
rahatlamış bir şekilde kampın yolunu tuttuk. 13:00'de kampa varmıştık.

Nezihe, Salih Abiyle buluşma saatimizin 16:00 olduğunu söyledi. Bol zamanımızın
olması çadırlarda sıcak içecekler eşliğinde zirve yorgunluğunu atmamızı sağladı.
Çantalarımızı yaptık, kıyafetlerimizi değiştirdik, aklandık, paklandık ve Aksaray'da
Sofra Kebap'ta bizi bekleyen ziyafete doğru heyecanla yola koyulduk.
Erken zirveden dönmek bize yemek için ve Aksaray'da gezinti yapmak için
oldukça zaman bırakmıştı. Yemekten sonra Akrasay merkezinde yürüyüş yaptık.
Selçuklular zamanından kalan Ulu Cami’yi gezdik. Çayımızı içtik ve otobüs
saatinde Salih Abinin bizi otogara bırakmasıyla Hasandağı faaliyetimizin son
aşamasına geçmiş olduk. Ortak kanımız, Aksaray şehir merkezinin Niğde şehir
merkezinden daha düzenli olduğu yönünde.
Ayrıca Aksaray Jandarmasının bize olan ilgisinden bahsetmeden geçmemek gerek.

Raporu Düzenleyenler: Sinan Aliş – Aydın Akar

