Faaliyet
Faaliyetin
Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen
Yol
Katılımcılar

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

Rota Bilgisi

ERCİYES KUZEY BUZULU-BATI SIRTI TRANSI
1. gün 10 saat 30 dk
4-5 Temmuz 2015
Yeri
Kayseri-Erciyes
Süresi
2. gün 3 saat 30 dk
Hacılar - Dağ Evi - Tarak Kayalar – Küçük Zirve / Sırt Rotası – Oteller Bölgesi Dönüş
Alınan İrtifa
1
2
3
4

Türü

Alpinizm

1200m

Sinan KUTLUTAN
Derya ATÇEKEN
Mert Aygül
Nihat Eruysal

Bivak, Uyku Tulumu, Mat, Ocak v.s.
Kazma, Krampon, 30m yarım ip, kısa buz vidası, birkaç çeşit sikke ve yeterince perlon ve pursik
3K, Kişisel emniyet alma ve iniş malzemeleri
Makarna, atıştırmalıklar, sıcak içecek
Kamp Alanı
Sırt Rotası Bilinmeyen Bivak Alanı  3600m
Su kaynağı
Kar Eritilerek Su Elde Edildi
Tehlikeler
Taş düşmesi riski, çığ riski, Dehidrasyon,
Zemin
Sert Kar – YerYer batak kar.
Zorluk Derecesi
Kar Buz tırmanışı - Zor
Rota: Hacılardan dağ evine araç ile ulaşıldı. Dağ evi bölgesinden 20 dk hazırlık yapıldıktan sonra
2 saatte tarak kayalara ulaşıldı. Tarak kayalardan küçük zirveye 5 saatte varıldı. 19:00 da zirveden hareket edildi. Sırttaki bivak
alanları kar altında olduğundan korunaklı bir noktada bivak atıldı. Ertesi sabah 9:00 hareket ile sırt rotası
izlenerek oteller bölgesine varıldı.

Gps Bilgileri

Hedeflenen
Zaman

1.gün
08:00
09:30
10:30
18:30
21:30
22:30

5-6 saat(Zirve Yürüyüşü İçin)

Harcanan Zaman

7 saat( Zirve Yürüyüşü İçin)

Faaliyet Programı
Açık
Hava Durumu Açık
Kayseri’ ye Varış
Hacılar Varış
Dağ Evi
Küçük Zirve
Kamp Alanı
Yatışşşşşşşşş

2.gün
07:30
09:00
12:30

Hava
Durumu
Kalkış
Hareket
Oteller Bölgesi VArış

AYRINTILAR
Mert ile beraber Erciyes Zirve faaliyetini Nesrin Topkapı ya da Şeytan rotasından zirve planı yaparken Sinan Kutlutan’dan rota bilgileri istemek için
aradığımızda onlarında Derya ile Kuzey Buzul Rotasını yapacaklarını öğrendik. Sinan bize katılın teklifini yaptı ve bizde Sinan ve Derya ya katılım
kararını verdik.
Hafta içi hazırlıkları tamamladıktan sonra Cuma gecesi otobüs ile yola koyulduk. Sabah 8:00 gibi kayseri otogarına vardık. Bizi alacak olan servis ile
8:15 gibi buluştuk. Araç bizi hacılara ulaştırdı. Oradan bizi dağ evine götürecek olan kamyonet binip 10:45 gibi Dağ evine vardık. 20 dakika kadar
hazırlıktan sonra 11:00 da Tarak kayalara doğru harekete geçtik. Tarak kayalara varmadan son eğimsiz bölgede mola verip biraz atıştırıp
kramponlarımızı kuşandık. 13:00 de zirve tırmanışımıza başladık. Çoğunlukla ayak bileklerimiz seviyesinde olan karlı kulvarda zirveye kadar iz açılarak
devam edildi. Sadece son 150mt de sert kar üzerinde boğuştuk.  Bu rota üzerinde en dikkat edilmesi gereken nokta yağmur gibi yağan ve yukarından
kopup gelen kaya parçaları bir iki sefer küçük de olsa tehlike atlamadık değil. Rota boyunca eğim gittikçe artarak devam ediyor ve zirveye yaklaşımda
70 derece ye ulaşıyor. 2015 yılı global ısınma yüzünden dünyanın birçok yerindeki dağlarda olduğu gibi Erciyes’te de aşırı taş düşmesi olduğunu ve bu
yüzden tırmanış boyunca neredeyse hiç mola vermeden sürekli tırmanarak zorunda kalarak 18:00 civarında zirveye gitmek için sırt hattına ulaşıldı ve
sırtın kenarları korniş olup olmadığı kontrol edildi. Ekip liderimiz Sinan büyük zirve için kar yapısının uygun olmadığını düşündüğünden rotamızı küçük
zirveye çevirdi. Küçük zirveye ulaşım sırasında ekip yorgun olması ihtimalide göze önünde bulundurarak kılçık hattında ip açarak 18:30 da zirveye

ulaştık. Zirve keyfini tamamladıktan sonra hörgüç kayanın arkasından dolanarak sırt hattına çıktık ve bivak alanı aramaya koyulduk. Tüm bivak alanları
kar altında olduğundan bivak atılabilecek en uygun yere 21:30 da ulaştık. Ekipteki herkes yorgunluktan bitkin düştüğünden az bir şeyler atıştırarak
22:30 uykuya geçtik. Mert ve benim ilk bivak tecrübem olması sebebiyle ve yerimizin rahatsız olmasıyla geceyi neredeyse hiç uyumadan geçirdik. (bkz
resim) Sabah 07:30 da herkes uyandı ve sıkı bir kahvaltının ardından 09:00 da dönüş yoluna koyulduk. Klasik sırt rotası takip edilerek 12:30 -13:00
civarında oteller bölgesine varıldı. Burada bizi bekleyen servise binerek Kayseri şehir merkezine ulaşıp akşam kalkacak olan uçaklarımızı beklemeye
başladık.
Kuzey Buzul Rotasında dikkat edilmesi gereken hususlar:





Tarak Kayaları geçerken üstü kapalı çatlak hattının geçişinde kar köprülerinin çökme riski
Tarak kayaların arasından geçerken kaya arasındaki boşluklarda biriken kar altın da oluşan çökmelere dikkat edilmesi gerekmektedir.
Erciyes dağı kaya yapısından dolayı kaya parçaları düşmekte ve bunlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Zirveye ulaşırken gelinen sırt rotasındaki kornişlere dikkat edilmesi gerekmektedir.

:

