16-17 Nisan Erciyes Tırmanışı
Faaliyet Raporu
Tarih:
Yer:
Rota:
Ekip:
Hava:
Malzemeler:
Kamp Alanı:

Faaliyet süresi:

Not:

16-17 Nisan 2011
Kayseri
Klasik sırt rotası
Sinan K,David,Nedim,Taha,Savaş,Sencer,Osman,Gülay,Serap İ,
Barbaros, Sercan, Müjgan.
Cumartesi sabah açık ve az rüzgarlı, pazar öğlene kadar şiddetli rüzgar
ve ağır kar yağışlı.
Kamp malzemeleri. 30m yarım ip, 2 buz vidası, 2 sikke, yeterince
pursik ve perlon, kişisel emniyet malzemeleri, kask, kazma ve krampon
2. telesiyejden sonra ortalama 20 dakikalık bir yürüyüşle
sırt rotasının hemen altına ortalama 3000 metre yüksekliğe,karla
kaplı zemine kamp atıldı.
16 Nisan saat 15:00 da kamp alanına varış.17 Nisan saat 11:00 kamp
alanından ayrılış.
Teknik malzeme kullanılmadı, zirve yürüyüşü yapılmadı. Şiddetli rüzgar
ve ağır kar yağışı nedeniyle kamptan dönüş kararı verildi.

Detay:
15 Nisan saat 22:00’da Süha Turizm otobüsüyle İstanbul’dan 12 kişi olarak Kayseri’ye yola
çıktık. 11 saatlik uzun bir yolculuktan sonra Kayseri otogarına indik. Servisle şehir merkezine
geçtikten sonra saat 10.00’da kahvaltı faslına geçtik. Beyaz Saray’da yediğimiz pastırmalı
yumurta ve bol sebze ile artık zirve için gerekli enerjiyi depolamıştık. Kamp için gerekli
alışverişi yaptıktan sonra Develi minibüslerine binip gençlik spora doğru yola çıktık.Sinan ve
David jandarmaya gerekli bilgileri verirken bizde Gençlik sporda üstümüzü değiştirip
hazırlandıktan sonra saat 14.00’da telesiyejlere bindik ve kamp alanına doğru yürümeye
başladık.

Saat 15.00‘da kamp alanına vardık. Şehirde hangi rotadan gideceğimize tam karar
vermediğimiz için sırt rotasının başına gelince, Nesrin Topkapı rotasında çok fazla kar
biriktiği için vazgeçip sırt rotasının altına kamp atmaya karar verdik.
Sinan’ın inanılmaz bir şekilde “Arkadaşlar saat 15:00’da yağış başlayacak” demesi ve tam
saat 15:00‘da yağışla beraber rüzgarın etkisini arttırması bizim için fırtınada çadır kurma
eğitimine dönüşü vermişti bir anda. Ayrıca Sinan’ın özel güçleri olup olmadığını bir yandan
sorguladım. İnternet sitesinden bu kadar doğru bir tahmin alması şaşırtıcı gerçekten .
Çadırlarımızı kurup yerleştikten sonra yağış ve rüzgar etkisini iyice arttırarak devam etti.

Ortalama hızı saatte 35-40 km bulan rüzgar süpürdüğü karı kar duvarlarının içine biriktirdiği
için gece 1-2 defa çıkıp çadırın etrafını açtık.

Saat 00:30 Sinan ve David’in durum değerlendirmesi sonucu; sırttaki rüzgarın daha da
şiddetli olduğu ve yağan karın fazla olmasından dolayı zirve yürüyüşünden vazgeçildi. Ertesi
sabah kahvaltı yaptıktan sonra saat 10:00’da kampımızı toplayıp inişe geçtik. Sonrası tam bir
yemek şölenine dönüştü. Şehre inince Elmacıoğlu’na gittik.Kişi başı ortalama bir mantı,bir
İskender,bir lahmacun ve bir künefe ziyafetiyle tıka basa yedik. Otobüs saatine kadar
Taha’nın askerliğini burada yaptığını söylemesi üzerene Taha rehberliğinde Kayseri şehir
turuna çıktık. Saat 20:00’da yine Süha Turizm ile İstanbul dönüşüne geçtik.
Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesini sağlayan ekip liderine ve katılımcı arkadaşlara çok
teşekkürler.
Müjgan KUŞLUOĞLU

