FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

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

25.01.2015

Yeri

Erciyes Zirve Faaliyeti
Süresi
Erciyes

8h

Türü

Kış klasik

Şeytan /Nesrin Topkspı rotası

Alınan İrtifa
1

Ozan Bayülken

8

2

David Bruce Wilbur

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

900 mt

Çadır, ocak, uyku tulumu, vs
Yarım kısa ip, emniyet kolonu, perlon, kilitli karabin, deadman, 3K

Kamp Alanı Telesiyejin üstündeki aan
Su kaynağı

Rota Bilgisi

Harita

Gps Bilgileri

Kar eritme

Tehlikeler Çığ,
Zemin
Kar, buz
Zorluk Derecesi
PD+/WI1
Kamp yerinden at nalının altına kadar 500 mt kadar irtifa alınarak yürünür. Sol sırtın altı çığ riski içerdiğinden çok
yaklaşmadan yürünmelidir. At nalının altında şeytan deresi ya da nesrin topkaı rotasından küçük zirve sırtına
çıkılır. Nesrin topkapı rotası izlenecekse hörgüçün altından geçerken taş düşme riskine karşı biraz alçalıp sona
tekrar yükselmek gerekmektedir.
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Hedeflenen Zaman

8h

Harcanan Zaman

3h30min (yarıda bırakıldı)

Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu

2.gün

Hava
Durumu

14:00

Gençlik spor md den çıkış

05:30

Çadırdan çıkış

Kamp alanına varış

08:30

At nalı altından dönüş

10:00

Kamp alanın avarış

14:00

Kamptan çıkış

15:00

Gençlik spor md varış

6.gün

Hava
Durumu

16:00

5.gün

Hava
Durumu

ULAŞIM
BİLGİLERİ

3.gün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu

7.gün

Hava
Durumu

8.gün

Hava
Durumu

Kayseri merkezden
develi minibüsleri

AYRINTILAR
Develi minibüsüyle Erciyes kayak merkezine gidip Gençlik ve Spor Md. Tesisinde üstümüzü değiştirdik. Sert
rüzgar nedeniyle telesiyejler çalışmadığı için kamp alanna (yaklaşık 2950 mt. Saatin kalibrasyonu doğruysa )
yürüyerek 2 saatte çıktık. Çadırı sağlam bir şekilde kurup içeri girdik ve bir şeyler yiyip dinlendik. Hava durumu
hem Cumartesi hem de Pazar için artan bir rüzgar (50-60 km/h) ve oldukça düşük ısı (chill -20 C) gösteriyordu.
Akşam 20:00 de en son baktığımda derece -12 C idi sonra bir daha ilgilenmedim. İkimizde de üst solunum yolları
ile ilgili sıkıntı olduğundan aksıra tıksıra uyumaya başladık. planımız biraz daha erken olmasına rağmen sert
rüzgar ve soğuk hava yüzünden çadırdan 05:30 gibi çıkıp yürümeye başladık. ilk etapta polar ve gtex montla
yürüyebileceğimi düşünmem 10 sn kadar sürdükten sonra tekrar çadıra girip kaztüyü montumu poların üstüne
giydim. Sert ve soğuk rüzgar altında ve karanlıkta 1h30min yürüdükten sonra gün ağarmaya başladı ancak
rüzgar da sağnaklar halinde şiddetini arttırıp iyice yıpratmaya başladı. 1 h saat kadar daha yürüdükten sonra at
nalının biraz uzağı ve altında yaklaşık 450 mt yükseldikten sonra 3430 mt civarında durup şartları
değerlendirdik. Yürürken altımızdaki 10-15 gün önce soğuk hava ve rüzgar altında yağan karın bazen toz kar
olarak kaldığı, bazen de sert kar tabası altında olduğunu gördük. Sert kar tabakası bazen bizi tartsa da kimi
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zaman da kırılıp dizimize kadar gömülmemize neden oluyordu. Sol sırtın altında tabaka olarak düşmüş çığ
hatları gayet belirgindi. Bu sırada zirvede oluşan ve gittikçe artan bulutlar bir anda etrafı kaplamaya ve görüşü
azaltmaya başladı. Sert rüzgar, bozulan hava ve toz kar nedeniyle krampon ve kazmanın işe yaramayacağını
düşünerek dönmeye karar verdik. 1h kadar yürüdükten sonra çadıra varıp bir şeyler yiyip dinlendik. 14:00 gibi
çadırı toplayıp aşağıya yaklaşık 1h kadar yürüdükten sonra kayak merkezine vardık. Giyinip toparlanıp dönüşe
geçtik.
https://plus.google.com/u/0/photos/112926736684390528535/albums/6108618259522057553

