FAALİYET RAPORU
Ilgaz – Küçük Hacettepe Tırmanışı (2546 m)

Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

1 Mart 2014

Yeri

Süresi

Kastamonu

Alınan İrtifa

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

1

Nihal Artar

8

2

Asef Özhan

9

3

Serdar Özer

10

4

11

5

12

6

13

7

14

7 Saat

Türü

759 metre

Baton, kazma (kullanılmadı), krampon (kullanılmadı)

Kamp Alanı Kamplı tırmanış yapılmadı. Kurşunlu Termal Otel’den çıkılıp, saat 10:00’da yürüyüşe başlandı.

Rota Bilgisi

Su kaynağı

Yanımıza aldığımız 1 lt sıcak su. 500 ml normal ısıda su.

Tehlikeler
Zemin

Yabani hayvanlar
Toz kar, sırtta yer yer sert kar

Zorluk Derecesi

Orta

Kamp kurulan yerden doğu istikametinde orman içinde yükselip ağaçların bittiği sırta çıkıp, geçit
denilen yerde yaklaşık 50 metre irtifa kaybedip kuzeydoğu istikametinde sırttan devamlı yükselerek
zirveye ulaşılıyor.

Harita
Gps Bilgileri
Hedeflenen Zaman

7 saat

Harcanan Zaman

7 saat

Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu

03:00

Otele giriş

07:00

Kahvaltı

09:00

Kurşunlu’dan Ilgaz’a hareket

10:00

Karayollarından ormana giriş

11:00

Rota’ya giriş

15:00

Zirve

18:00

Karayollarına varış

ULAŞIM
BİLGİLERİ

Berrak Güneşli

Özel Minibüs

2.gün

Hava
Durumu

Güneşli,
rüzgarlı

3.gün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu

FAALİYET RAPORU
AYRINTILAR
Kiraladığımız minibüs ile 10 Kişi yola çıktık., saat sabah 3 civarı Bolu Kurşunlu Termal Otele vardık. Hemen
odalarımıza geçip sabah 7’ye kadar 5 saat uyuduk. Yoldan sonra bacaklarını uzatıp uyumak ilaç gibi geldi. Bir
arkadaşımız İzmir’den, bir diğeri Siirt’den bize katıldı. Kahvaltıda onlarla buluştuk. Sabah kahvaltısından sonra kayak
yapacak arkadaşları piste bırakıp, yürüyüş yapacak 9 kişi Karayolları’na ulaştık. Saat 10:00’da kamp alanına doğru
yürüyüşe başladık. Rota’ya girdikten sonra 4 kişi geri döndü. Orman sonundan hemen önce iki arkadaş daha döndü.
Üç kişi ormanı bitirip, sırtı geçip, geçitten aşıp, zirveye ulaştık.
Hava güneşli ve berraktı. Sırtta biraz rüzgar yaptı. Geçit’i geçerken kar biraz zorladı. Sırtı çıkarken güneşle ısındık.
Zirve’de yine biraz rüzgar vardı.
Orman içi yolda kar bizi zorlamadı, traktörle yol açılmıştı. Gezme, fotoğraf çekme havasında eğlenceli bir yürüyüş
yaptık. Rota’ya girince kara batmaya başladık. Bu yıl az yağış olduğu için iz açmakta zorlanmasak da kara bata çıka
ilerledik. Toprağın, fundalıkların göründüğü yerlerden giderek batmaktan korunmaya çalıştık. Yükselmeye başlayınca
önce 4 kişi ayrılmak istedi. Yol yakın ayrılacak kişilerin yanında yolu bilen birisi olduğu için sorun çıkmadı. Orman
sonuna varmadan hemen önce iki kişi daha bırakmak istedi, gündüz olduğu için, gün ortası aydınlık ve yol da belirgin
olduğu için sorun olmadı. Üç kişi devam ettik. Ormandan çıkmadan hemen önce biraz mola verdik. Sırtta biraz rüzgar
yaptı. Geçit’in oralarda güneş ısıttı. Karın az olduğu yerler eriyip sertleşmeye başladı. Zirve hafif rüzgarlıydı. Biraz
üşüdük. Fotoğraf çekip hemen inişe geçtik. 5 saat çıkış (orman yolunu saymazsak 4 saat) , 3 saat iniş sürdü. (orman
yolunu saymazsak 2,5 saat) Akşam saat 4 gibi hafif serinledi. Yola geline bir mola daha verdik. Yolda karlar erimiş,
sulanmıştı. Seri bir şekilde ormandan çıktık. Alacakanlık basmadan anayola ulaştık. Bekleyen aracımıza bindik ve en
sevdiğim bölüme geldik. Kurşunlu Termal’in sıcak ve şifalı sularına kendimizi bıraktık.
Oteli yürüyüş grupları doldurmuştu. Yudosk adeta çıkarma yapmıştı. Yine dostlarımızdan Kırdosk ( Kırşehir Doğa
Sporları Klübü) 30 kişiyle oradaydı. Otelin bangırtılı programı nedeniyle bu defa Hikmet Bey’in sazını dinleyemedik.
Alacağımız kaldı.
Zirve yaptığımız gün hava çok güzeldi. Kara çok batmadık, iz açmakta zorlanmadık. Gündüz çıktığımız için buzlanma
yoktu. Zirve için ideal bir gündü. Zirveyi önce Pazar’a planlamıştık ama Termal’de gevşedikten sonra zorlanacağımızı
düşündük. Ayrıca Pazar gününü rüzgarlı veriyordu. Nitekim ikinci gün oteller civarında gezinirken hava kapadı. Saat
14:00’de İstanbul’a hareket ettik 20:00’de İstanbul’daydık. Sonunda Ilgaz Zirve’yi yaptım. Çok sevdiğim Termal’e de
bu yıl gitmek nasip oldu. Yeni tanışanların da hemen kaynaştığı uyumlu bir arkadaş grubuyla, çok güzel bir faaliyet
oldu.
Sevgiler.
Nihal

