FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

Eznevit Kış – Güney yüzü, Kızılkaya Çarşağı
17-18 Mart

Yeri

Süresi

Aladağlar

Türü

Kış Alpinizmi

Alınan İrtifa
1

Barbaros Reis

8

Sinan Kutlutan

2

Derya Atçeken

9

Tan Kızılyel

3

Eren Ertuğrul

10

Turgay Akgenç

4

Gamze Hatipoğlu

11

5

Gökhan Hatipoğlu

12

6

Hakan Hacihimmetoğlu

13

7

Kerem Kaymakcı

14

Kullanılan Kamp Mlz.

kış yürüyüş ve kampçılık malzemeleri

Kullanılan Teknik Mlz.

1 tam dry ip, çeşitli boylarda buz vidaları ve sikkeler

Kullanılan Kişisel Mlz.

3K, kişisel emniyet alma malzemeleri

Yiyecek

10 saat

Makarna, hazır çorba, atıştırmalıklar.
Kamp Alanı Kocadölek
Su kaynağı
Tehlikeler
Zemin

Rota Bilgisi

Kar

donuk toprak ve sert kar üzerinde krampon ile tırmanış, çığ
Taşlı Toprak,
Yumuşak ve sert
kar

Zorluk Derecesi

A1/PD

Kızılkaya çarşağından Emli ormanı patikasından Kocadölek’e ulaşıp kamp. Zirve için Emli ormanı

patikasından Kızılkaya çarşağına girip zirveye tırmanış, kampa dönüşte çarşak çıkışından orman üzeri
varyant patika ile kocadölek’e. Kamp dönüşü, Emli orman patikasından traktöre.
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Harita

Gps Bilgileri

Hedeflenen Zaman

10 saat – Karasay
travers dahil

Harcanan Zaman

10 saat

Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu

12:00
13:30
14:30

5.gün

2.gün

Hava
Durumu

Traktöre biniş

02:00

Hareket

Emli ormanından yürüyüşe
başlama
Kocadölek kamp

09:30

Zirve

10:30

Zirve’den dönüş

13:00

Kamp

14:00

Kamp alanından ayrılış

14:50

traktör

6.gün

Hava
Durumu

Hava
Durumu

Açık -Güneşli

Açık -Güneşli

3.gün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu

7.gün

Hava
Durumu

8.gün

Hava
Durumu
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ULAŞIM
BİLGİLERİ

İstanbul’dan Niğde’ye İnan Turizm aracıyla hareket ettik. Çamardı minibüsü ile Salim Abinin evine ulaştık. Kısa hazırlık ardından
traktör ile Emli vadisine vardık. Kar az olduğu için yolun sonuna kadar traktör ile gittik. Aynı yoldan geri döndük.

AYRINTILAR
Traktör ile Emli orman yolunun sonuna ulaştık. Yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından kamp alanına vardık.
Hava açık ve sıcaktı. Herkes keyifle hazırlıklarını yapıp vakit geçirdi.
Saat: 02:00’da hareket edip, yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından kızılkaya çarşağına geldik. Çarşak bir
süre donmuş toprak zemin olarak devam ediyordu. İki buçuk saate yakın bir süre donmuş toprakta yürüdükten
sonra 04:45 - 05:00 arası sert karlı bölümü gelip, kramponlarımızı giydik.

Bir süre sonra Gamze irtifa nedeniyle kendisini kötü hissetmeye başladığını belirtti. Gamze, Gökhan ve Turgay
ile birlikte dinlerek grubun arkasından gelmeye devam etti. Ancak bir süre sonra Gamze geri dönme kararı
verdi. Gökhan’da Gamze’ye eşlik etti. Turgay arkadan ana grubu arkadan takip etmeye başladı fakat bir süre
sonra Turgay’da geri dönme kararı aldı.
Ekibin geri kalanı birlikte tırmanışa devam etti. Saat 07:45 itibariyle karın yumuşamasıyla iz açarak ilerlemeye
başladık. Uzun bir yürüyüşün ardından yumuşak kar ve irtifa oldukça zorlamaya başladı. İz açarak ilerlediğimiz
bir süre sonra ciddi anlamda yorulmuştuk.
Zirve öncesi kısa ama dik altı slap kaya bir etabı tırmandık. “Hah şimdi bitti” derken zirveye son birkaç metre
kala, Eznevit kuzey duvarının kenarında karın kısa bir kılçık oluşturduğunu gördük. Kramponlar ile bu kılçıktan
hemen sonraki slap ve eğimli kaya üzerine çıkıp yürümek, ekiptekilerin tecrübesine uygun olmadığından,
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zirvenin birkaç metre altından yan geçiş yapıp, kılçıktan uzak güney tarafından çıkma kararı aldık. Tırmanışın
yorgunluğu ile bir yandan kuzey duvarını diğer yandan kar duvarını keserken Hakan “BAM BAM BAM
geçiyoruz” diye atmosferi değiştirdi. Bu dik kar yan geçişini yaparken karın yumuşak olması güvensizlik hissi
veriyordu. Ayrıca karın altındaki slaplar bizi epeyce zorladı. Ama ekibin bütünü bam bam diyip geçti,içerisinden kimin ne dediği bilinmiyor.09:30’da zirveye varmıştık. Bütün ekibin zirve yapması yaklaşık bir saatimizi aldı. Bam bam dediysek, bam
bamlar arasında biraz es verdik. Hep beraber 15 dakika kadar dinlenip, fotoğraflarımızı çektik. Saati ve grubun
yorgunluğunu da gözönüne alarak Karasay zirve yapmadan inme kararı aldık.
Back climb yaparak inişimize başladık. Eğim azaldığında yürüyüşe başladık. İnişimiz daha kolay ve hızlı oldu.
2,5 saatte kamp yerine vardık.
Toplam bir saatlik kısa bir dinlenme ve atıştırma sonrası toparlanıp yola koyulduk. 50 dakika sonra traktöre
binip, geri dönüş yolculuğuna başladık.
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