FAALİYET RAPORU
Erciyes Sırt Hattı Rotası

Faaliyet Adı
Faaliyet Tarihi

11-12/11/2017

Faaliyetin Yeri

Erciyes

Faaliyetin Türü

Alpin

İstanbul, Kayseri

Dönüş Güzergahı

Kayseri, İstanbul

KATILIMCILAR

Yaklaşım Güzergahı
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Atilla Eren
Gökhan Hatipoğlu
Sinan Kutlutan
Turgay Akgenç

MALZEME BİLGİSİ

Götürülen Teknik Malzeme
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Kullanılan Teknik Malzeme
Kullanılan Kişisel Malzeme
Kullanılan Kamp Malzemesi

Baton, kask
uyku tulumu, çadır , mat, ocak, kafa lambası
Makarna, hazır çorba, atıştırmalıklar.

GÜN/SAAT
1.GÜN 10.30
1.GÜN 12.00
1.GÜN 13.30
1.GÜN 16.00
2.GÜN 01.00
2. GÜN 02.00
2. GÜN 08.30
2. GÜN 09.30
2. GÜN 13.30
2.GÜN 15.30

2 gün

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

Yiyecek

VARIŞ SÜRELERİ

Faaliyetin Süresi

GÜN/SAAT
Kayseri hava alanı yola çıkış
Oteller bölgesi varış
Yürüyüş başlangıcı
Kamp alanı varış
Kalkış
Yürüyüşe başlama
Hörgüce varış
Geri dönüşe başlama
Kamp alanı varış
Oteller bölgesi 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
Sırt hattı başlangıcında çanağın içindeki klasik kamp alanı
Kar

Geneli kar, yer yer otlu taşlı ve karlı mix yüzeyler
Klasik sırt hattı kamp alanı

Erciyes kayak merkezindeki gondol telesiyejinden inince, pistlerin
kenarindan zumrut2 telesiyeji hizasinda yukseldik. Zumrut2 telesiyejinin
bittigi noktadan sirt hattinin ucunu hizalayarak pistlerden ayrilip
20dakika kadar yuruduk. Sirt hatti baslangicindaki bilinen kamp
duzlugune cadirlarimizi kurduk.
-----

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

ROTA BİLGİSİ 2. GÜN

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

3625m.
14km.
47%
20%

Rota Başlangıç Mevkii
Kamp Alanı
Karşılaşılan Su Kaynakları
Tehlikeler
Zemin
Rota Bitiş Mevkii
Rota Tarifi
Rotanın Alpin Derecesi
Rotanın Sınıfı
Rota Bulma Zorluğu

Sırt hattı başlangıcındaki klasik kamp alanı
Kar
Çığ, Korniş geçişleri
Geneli kar, yer yer otlu taşlı ve karlı mix yüzeyler
Hörgüç

Kamp alanında ayrılıp önce en kisa hattan sirttin ustune ciktik, sonra sirt
uzerinden yukselmeye basladik. Horguc'e kadar sirt hattindaki taslar ile
kar kesisiminden yuruduk.
F
A1
YOK

Hava
Durumu

Tüm gün açık, bulutsuz ve çok rüzgarlı.

Harita
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AYRINTILAR
Yolculuk Detayları:
11 Kasım sabahı karga bokunu yemeden saat 04.00 da Sinan Kutlutan’ ı alarak Turgay Akgenç in evine Kartal a
gittik. Buradan taksi ile Sabiha gökçene gidip 07.20 uçağına bindik. 8.45 te Kayseri ye inip kiralık aracı alıp
Otobüsle Kayseri ye gelen Atilla Eren i aldık. Kahvaltı, alışveriş vs . sonrası Oteller bölgesine yola çıktık. 13.00 da
Oteller bölgesine vardık. Dönüşü 12 Kasım 00.30 da kalkan uçağa binerek Atatürk hava limanına gittik. Buradan
uber kullanarak evlere dağıldık. Kaçta eve vardık, işe nasıl gittik bilmiyorum.
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Yürüyüş Detayları:
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Nereden aldın bunu, çok iyiymiş..
Bu diğerinden farklı, bunu Fransa şarap gezisindeyken almıştık..
Daga mi gitsek..
Gidelim abi, tırmanalım, hemen skyscanner'i açıyorum..
Kayseri h.alanından kiralık araç ile otobüsle gelen Atilla Eren’ i aldık, önce kahvaltıya sonra Erciyes
kayak merkezine gittik.

Jandarma bildirimi sonrasında, gondol telesiyeji ile tırmanışa başlayacağımız noktaya ulaştık. Kısa
bir üst bas düzeltme sonrasında, yer yer kar yer yer toprak olan pistlerden yükselmeye başladık.
Çalışmayan zümrüt 2 telesiyej kulübesinde kısa bir mola verip kamp alanımıza devam ettik. Yaklaşık
1bucuk saatin sonunda kamp atacağımız düzlüğe gelinceye kadar güneşin altında t-shirt ile sıcak
sıcak yürümüştük. Dağın gölgesinde kalan düzlüğün büyük bölümüne adim atmamızla kaz tüyü
montlarımızı giyip, hemen yüksek hızlı rüzgar eşliğinde çadır kurma telaşına girdik.
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Turgay la birlikte yemek faslına başlayacaktık ki yaşanan ocak krizi nedeniyle biraz geciktik. Diğer
çadır grubunun ( Atilla/Sinan ) yedek ocağı ile sorunu çözümleyip yemek konusunu hallettik. Bol
bol sıcak sıvı alıp, tavuk misali erkenden sessizliğe burunduk.

Gece çikan lodos fırtınası çadırlarımızı sallarken, rüzgar sesinin çadır iplerindeki ıslıkları zaman
zaman bizi uyandırdı. 01.00'da kalktığımızda basit termometrelerimiz yatmadan önceki sıcaklığın
4derece daha ısındığını gösteriyordu. Kar iri taneli ıslak ve yerinde durası olmayan bir haldeydi.
Ufak bir sorun da Sinan’ ın kafa lambasında yaşadık. Piller akıp, yeni pillerin bile ise yaramadığı bir
pislik çıkarmıştı. Bir sure uğraştıktan sonra yola maalesef onsuz çıktık.
Kamp düzlüğünden sırta çıkış, batak karda iz açarak bize iyi bir ısınma sağlamıştı. Kısa bir katman
ve su molası sonrasında ilk omuza doğru yükselmeye başladık.
Kamptan ayrılalı 1 saat kadar oluyorken Turgay irtifadan etkilendiğini, mide bulantısı, bas dönmesi,
bastığı yeri hissedememesi vb nedenlerden dönüş kararı aldı. Çadırlar henüz görüş açımızda
olduğundan ve bir sure daha göreceğimizden tek başına dönmesinde sakınca görmedik. Çadırlara
ulaştığında telefonla konuşup durumu hakkında bilgi aldık ve o dinlenmeye çekilirken biz ilk omzu
aşıp, yıldızlara doğru yükselerek uzayan sırt hattında tırmanmaya devam ettik..
Kısa sıvı alimi ve atıştırma molalarımız dışında bir defa gün ağarırken fotoğraf için ve 6. saatin
sonunda sandviç yemek için uzun mola verdik.
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Sırt hattının büyük bölümünü tamamlarken Atilla’ da irtifadan etkilenmeye başlamıştı ama ekibe
etkisi sadece yavaşlamamızdı. 7. saati tamamlarken hörgüce vardık.
Son 1 saatte yürürken bizi sarsan sert rüzgar, gece boyunca suren lodos fırtınası, güneşin çıkması ile
bir anda ısınan hava, Nesrin Topkapı ve üzerinden geçtiğimiz diğer kulvarlardaki ıslak kar akıntıları
ve yerdeki batak kar bize hörgücün ön tarafından uzak dur diye bağırıyordu.
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Hörgücün arkasından 2 kişi gitmemiz, Atilla’yı en az 2 saat yalnız bırakmamız demek olacaktı. Tek
başına dönüşe geçmesi alternatifler arasında değildi ve bizimle hörgücün arkasını dolanacak mecali
kalmamıştı. Ortak kararımız dönüş olarak kesinleştikten sonra, şehir habercimize bildirim,
dinlenme, fotoğraf ve atıştırma molamızı manzara keyfi ile gerçekleştirdik.

Dönüş yolumuz boyunca tempomuzu Atilla belirledi. O kısa birkaç mola dışında sürekli yürürken,
biz sürekli fotoğraf ve video çekerek manzaranın keyfini çıkardık. Saat 13.00 civarında çadırlara
doğru yaklaşırken Turgay’ ın demlediği kahvenin dumanı bizi kendine çekiyordu..
Kahve keyfinden sonra bir sure dinlenip, toparlanmaya başladık. Zirve yürüyüşü boyunca sıcak sıvı
olarak 1 litre kahve üstüne dönünce kamptaki kahveyi de içince, çadırı toplarken mide sancıları beni
(Sinan) benden alıyordu..
Yine mavi acık gökyüzü altında güneşten ısınarak tshirt lerimizle gondol telesiyejine kadar
yürüyerek faaliyetin eforlu kısmını tamamladık. Kayseri lezzetleri ve alışveriş sonrasında h.alanina
gidip, İstanbul'a döndük..
Sinan/Gökhan
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