FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

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

Rota Bilgisi

Erciyes Kuzey Buzul Rotası
Süres
9-10 Haziran 2018 Yeri
Kayseri-Erciyes
i
2 Gün Türü
Alpin
Kamp: Sütdonduran yaylası- Çıkış: Kuzey Buzul Rotası- Dönüş: Kuzey Klasik Rotası
Alınan
18.72 km
İrtifa
1200 m
Atilla Eren
1
Barbaros Reis
2
Derya Atçeken
3
Tan Kızılyel
4
Sinan Kutlutan
5
6
Alper Atmaca
uyku tulumu, çadır , mat, ocak, kafa lambası vs
1x30 mt yarım ip, emniyet kolonu, perlon, kilitli karabina, kazma, krampon, buz
vidaları, çeşitli boylarda sikke ve takozlar
Baton, kask
Makarna, hazır çorba, atıştırmalıklar.
Kamp Alanı Sütdonduran Yaylası
Su kaynağı Eriyen Karsularının Oluşturduğu Dere
Tehlikeler Taş Düşmesi, dik eğimli sert kar/buz
Zemin
Rotaya yaklaşımda taşlık
Zorluk
Orta-Zor
arazi. Rota Çoğunlukla
Derecesi
sert, yer yer bilek boyu
kar.
Dönüşte çoğunlukla batak
kar
Sütdonduran Yaylasından dağa doğru gidiyormuş gibi görünen traktör yolundan
kuzey buzuluna doğru hareket ettik. Kısa bir mesafe sonrasında yol bozuldu.
Yoldan/Dere yatağından ayrılarak Tarak Kayaların en sağ hizasına doğru(kendi
solumuza doğru) yürüdük. Tarak kayaların altına vardığımızda kayaların sağdan
3.aralığından yükseldik. Bir süre dik çıktıktan sonra sırt hattının ortasında bulunan
kaya bloğunun sağına doğru yükseldik. Sırt hattına çıkınca sola dönüp küçük zirveye
gittik. Dönüşte sırt hattına geri dönüp büyük zirveye gittik(Sırta ilk çıktığımız
noktanın sol tarafı). Buzul rotasındaki yüksek taş düşmesi riski nedeniyle dönüşü
Kuzey klasik rotasından yaptık.
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Harita

Gps Bilgileri
Hedeflenen Zaman

9 saat

Harcanan Zaman

10 saat

Faaliyet Programı
Hava
Parçalı Bulutlu, Hafif
Durumu
Rüzgarlı
Kamp yerine ulaşım
Yatış(Kesin Sessizlik)

2.gün

Hava
Faaliyet Boyunca açık, bulutsuz
1.gün
Durumu
14:00
02:00
Kalkış
21:00
03:10
Yürüyüş Başlangıcı
05:25
Kar sınırı
06:15
Tarak Kayalar
09:00
Küçük Zirve
09:55
Büyük Zirve
13:00
Kampa Varış
15:00
Kamptan Ayrılış
İstanbul- Kayseri
RH Turizm
Kayseri-İstanbul
Uçak
ULAŞIM
BİLGİLERİ Kayseri İçi Dolaşım+Kamp
Gökay Tours(Abdurrahman Kodaloğlu)
Yeri Gidiş Geliş
Tel: 535 636 3818
AYRINTILAR
Ulaşım: 8 Haziran Cuma akşamı İstanbul’ dan yola çıkarak Kayseri’ ye son yıllarda yaptığımız en hızlı otobüs
yolculuklarından birini gerçekleştirdik. RH Turizm ile 9 saatlik yolculuğu sonucunda Kayseri’ ye vardık. Abdullah
kaptan(Gökay Tours) bizi alıp Kayseri’ de ramazan ayında açık bulabileceğimiz nadir mekanlardan birine
(Ananın Yeri) kahvaltıya götürdü. Burada aynı rotaya giden 2 diğer dağcının ve Ankara’ dan araçla gelen Alper,
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Tan ve Barbaros’ un da bize katılmasıyla saat 1 gibi yola çıktık. Hacılar köyüne kadar asfalt yolda sonrasında ise
engebeli traktör yolunda toplamda yaklaşık 1 saat süren bir yolculuk sonrası kamp alanına vardık. Yolculuk
oldukça sarsıntılı geçmiş olsa da kamp alanına kadar araçla gidebilmek bizim için büyük bir lüksmüş gibi

geldi(Bkz. Foto1: Kamp Keyfi).
Fotoğraf 1 Kamp Alanının Keyfini Çıkarırken

Kamp Alanı: Sütdonduran Kamp alanı geniş bir düzlük ve hemen yanından erimiş kar sularının oluşturduğu
buz gibi bir dere akıyor(Mevsime göre su miktarı değişiklik gösteriyor olabilir). Kamp alanında telefon çekmiyor
olsa da dağ evinin önündeki tepenin üstünde GSM bağlantısı oldukça iyi.
Kamp alanının tek dezavantajı kamp yerine kadar araç çıkabildiği için istenenden daha fazla araç gürültüsüne
ve dağcılıktan uzak kişilerin meraklı bakışlarına maruz kalabiliyorsunuz.
Biz de yaylada bulunan HADAK’ ın TDF ye bağlı Dağ evinin önündeki düzlük alanda kampımızı kurduk. Yatış
saatine kadar bol bol miskinlik yapıp ve beslenip kendimizi ertesi günkü zorlu faaliyete hazırladık. Alanda kamp
yapmış olan bizden başka bir ekip daha vardı. Bir ekip de dağ evinde konaklamayı planlıyordu.
Faaliyet Günü: Cumartesi akşamı 8-9 gibi yatabildiğimiz için 02:00 da uykumuzu almış bir şekilde uyandık(En
azından çoğumuz  ). Soğuk olmayan rüzgarsız bir havada hızlı bir kahvaltı yaptıktan sonra geceden hazırlamış
olduğumuz çantalarımızı yüklenerek 03:10 da hareket ettik. Kamptaki diğer ekip bizden 15 dk önce, dağ evinde
kalan ekip ise bizden 15 dk sonra yola çıktı.
Çoğunlukla taşlık arazide yer yer kar geçişleri yaparak kalıcı kar sınırına kadar yürüdük. 2 saat 15 dk lık yürüyüş
sonrası hava aydınlanırken uzun bir mola verip kazma kramponlarımızı kuşandık. Zirveye giden kuzey buzul ve
kar buz rotaları oldukça dik ve taş düşme riski yüksek rotalar. Bu nedenle rotanın ortasında uzun mola vermek
pek tercih edilmiyor. Rotaya girmeden önce bir şeyler atıştırıp malzemeleri hazırlamak kulvar boyunca sadece
kısa sıvı ve atıştırmalık molalarıyla kulvarı tamamlamaya olanak sağlıyor. Biz de bu molada iyice beslenip bütün
malzemelerimizi hazırladık. Nitekim havanın aydınlanmasıyla(ısınmasıyla) rotadan irili ufaklı taş düşmeleri
başladı ve biz de mola vermekten kaçınarak pür dikkat yükselmeye başladık.
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Kamptan ayrıldıktan 3 saat sonra tarak kayaların
dibine varıp 3. Aralığın önünde kısa bir mola
verdik.(Foto 2)
Taş düşmesine önlem olarak
kayaların arasından teker teker geçtik. Bu geçişte
rotadaki en sert ve dik eğimli kara bir de akan taşlar
eklenince bu etap adrenalinli ve oldukça eğlenceli bir
hale geldi. Ayrıca tek tek yükselip birbirimizi
beklediğimiz için bu geçiş yaklaşık 30-35 dk sürdü.

Fotoğraf 2 Tarak Kayalardan Geçiş

Tarak kayaları geçtikten sonra tek sıra halinde
dönüşümlü iz açarak sırt hattına kadar 2,5
saat boyunca yükseldik. Yükseldikçe taş
düşme riski azaldı ancak kar da yumuşadı.
Tam herkesin enerjisi sıfırlanmışken sırt
hattında karın sert olduğunu ve korniş
olmadığını görünce enerjimiz tazelendi.

Fotoğraf 3 Ha gayret sırta az kaldı(Fotoğraf o sırada Büyük Zirvede
olan başka bir ekip tarafından çekildi)
Küçük zirveye giden kılçığın her iki tarafında sert kar olduğu için oldukça güvenli bir geçiş imkanı verdi. Bu
nedenle ip açmaya gerek duymadan, tek tek kılçıktan geçtik. Küçük zirvede 30 dk civarı oyalanıp sırt hattından
bu sefer büyük zirveye doğru yola çıktık.

Büyük zirvede 5-10 dk kadar oyalanıp
mağaradan geçip iniş yolu için kuzey klasik
rotasına bağlandık. Bu karar daha güvenli
olmasına rağmen (taş düşmesi riski neredeyse
yok), yaklaşık 7 saattir 3 binin üzerinde
hareketli olan bizlerin daha çok yorulmasına
baş ağrısı yaşamasına sebep oldu.

Fotoğraf 4 Küçük zirvede keyifler yerinde
Ayrıca dönüş yolu için 3 saat planlamışken dönüşümüz 4 saat kadar sürmüş oldu. Dönüş yolunda dik eğimli
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rotada kar iyice yumuşamış olduğu için kayma riskine karşı yavaş ve dikkatli bir şekilde indik. Yola çıkıştan
yaklaşık 10 saat sonra ise yorgun ama keyifli bir şekilde kamp yerine vardık.
2-3 saatlik bir dinlenme ve toparlanma sürecinden
sonra da minibüse atlayıp şehre döndük. Sonrası
bol proteinli yemekler, bol bol sıvı tüketimi vs.
klasik faaliyet sonu ritüelleri işte 

Fotoğraf 5 Büyük Zirvenin en eğlenceli kısmı: mağara geçişi

