FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

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

Rota Bilgisi

Harita

Uludağ Kış Klasik
Süresi
Bursa

Yeri
Türü
26.03.2017
1 gün
Alpin
Kuşaklıkaya dan Küçük zirve ve sırt hattından büyük zirve, sırt hattından geri dönüş ve kapı dan wolfram maden
bölgesine iniş.
Alınan İrtifa

18.5 km
1

Atilla Eren

8

2

Ceren Şeref

9

3

Derya Atçeken

10

4

Doğan Düz

11

5

Eray Şuvman

12

6

Gökhan Hatipoğlu

13

7

Mehmet Memecan

14

750m
Sinan Kutlutan

Kampsız Faaliyet
Kazma Krampon
Kask, Kafa lambası, Baton
atıştırmalık
Kamp Alanı

Günübirlik faaliyet

Su kaynağı

Taşınan sular

Tehlikeler
Kornişler ve sis.
Zemin
Sert ve yumuşak kar
Zorluk Derecesi
Kolay-orta
2. Oteller bölgesinin arkasındaki sırt hattından kuşaklıkaya yönüne ( tutyeli kayak pistine doğru ) yürüyüp, sırt
hattının kuşaklıkaya kütlesiyle kesiştiği yerden doğu yönüne küçükzirvenin bulunduğu keşiştepeye doğru devam
edildi. Küçük zirveye çıkıştan sonra klasik sırt hattı takip edilerek büyükzirve ye gidildi. Dönüşte aynı sırt hattı
kullanılarak Wolfram madeni bölgesinin üzerindeki kapı kullanılarak inildi.

FAALİYET RAPORU
Gps Bilgileri
Hedeflenen Zaman

9 saat

Harcanan Zaman

8.5 saat

Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu

AÇIK, ÖĞLEDEN
SONRA KAPALI

02.00

İstanbul’ dan hareket

05..30

Oteller bölgesi varış

06.00

Yürüyüş başlangıcı

08.30

Küçük zirve varış

11.00

Büyük zirve varış

13.30

Oteller bölgesi varış

21.00

İstanbul varış

2.gün

Hava
Durumu

3.gün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu

ULAŞIM
BİLGİLERİ

AYRINTILAR
Hava sıcaklığı 0 ile 10 C° Arasında değişti.
Cumartesi gecesi istanbul’ dan ( Kadıköy ) körfez köprüsü kullanılarak Uludağ oteller bölgesine vardık.
06.00 da 2. oteller bölgesinin güneyine doğru kuşaklı kaya istikametine yürüdük, kuşaklıkaya kütlesine
yaklaşınca doğu yönüne Keşiştepe’ ye doğru yan keserek yükseldik. Keşiştepe ile Kuşaklıkaya’ nın birleştiği
bölümdeki kornişli alana gelmeden sırt hattına girdik. Sırt hattıdan devam ederek küçük zirveye vardık. Birsüre
burada mola verip büyük zirveye hareket ettik. Yine sırt hattından büyük zirveden önceki, zirvesinde kayalar
olan karataş tepeye tırmanırken hava bulutlandı ve 1 dereceye düştü yaklaşık 25-30 km hızla esen rüzgar
başladı. 11.00 civarında büyük zirveye çıktık havanın soğuması nedeniyle fazla oyalanmadan dönüşe geçtik.
12.00 civarında Wolfram madenine inmeden önceki düzlükte kar diz boyu batak kar şeklindeydi. Wolfram a
iniş için kullanılan kapı ya ulaşarak iniş yaptık.13.30 da oteller bölgesine vardık. Oteller bölgesine vardığımızda
kısa süre kar yağışı oldu.
Zemin genel olarak krampona gerek olmayacak kadar yumuşak ve batmayacak kadar sertti. Öğle saatlerinde
kapıya yaklaştığımızda batmaya başladı. Kazmayı sadece kuşaklıkaya üstüne çıkarken 20-30 mt lik bir etapta ve
kapı dan inerken 20-30 mt lik etapta kullandık.
Tehlikeler: Dağın kuzey yüzünden çıkış yapıldığı için korniş tehlikesi rota boyunca Kuşaklıkaya, Küçük zirve yolu
üzerinde ve büyük zirve üzerinde var. Kış tırmanışında daha önce bu rotayı tecrübe etmiş birileriyle gitmek ya
da yaz aylarında gidip karsız durumunu görmek faydalı olabilir.
Saat 10.30 dan sonra bulutlar sis oluşturabilecek kadar sırt hattına yakındı fakat rüzgarın etkisiyle sorun
yaşamadık.
Doğa Aktiviteleri Gurubu’ nun farklı dönemlerinden üyeleri olmamıza rağmen ekip olarak çok uyumlu ve
eğlenceli bir faaliyet yaptık.
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