Erciyes faaliyet raporu

Tarih 15 08 2011

Yer :Kayseri Erciyes (eti pastırarak elde edilen ve değişik koku ve rahiya salan
yenildiğinde gastrik duygusal his şarampollerine yuvarlanmanızı sağlayacak
bişeyler. Topografik minik bilgi: )

Rota :klasık sırt üstü pozisyonu

Tür/Hedef :İllede zirve diye tutturmuyorum

Katılımcılar :ben kendim ve voleybol topu wilson

Hava Durumu :Oynak kayseri havası açık güneşli yandan kıvrak

Malzemeler :Kazma krampon kask.kamp malzemeleri.

Rota Bilgisi:Erciyes kayak merkezinden 1 inci teleferik ardından ikinci teleferik
hattı kullanılarak dağa yaklaşılır.Şeytan rotası,nesrin topkapı,yada sol kulvar
kullanılacaksa çoban ini mevkiine kamp kurmak gereklidir orada su pınarı olduğu
bilinmektedir.sırt rotası çıkışı yapılacaksa yanımızda su taşımamız gerekmektedir

Faaliyet Süresi:gece
kamp yerine varış

Alınan İrtifa:717

01-kamptan ayrılış 05:45 zirve 06:00 iniş başlangıçı 8:30

15-08-2011 p.tesi metro turizmle saat 23:00 kayseriye hareket.
16-08-2011 Salı günü sabah 9:30 kayseriye varış.
Terminalden servis minübüslerine biniş şehir içinde develi minibüsleri durağında
iniş
Saat 10:00 develi minibüsleriyle kayak merkezi önünde iniş.
Telesiyejin yanında kafeteryada ufak tefek alışverişlerinizi yapabilirsiniz.yada
bişeyler yiyebilirsiniz
Sucuk ekmek vs.
Çantayı kafeteryada bırakarak kafeteryadan
yönünde)jandarmaya giderek kaydınızı yaptırın.

300

metre

Saat 11:00 de telesiyeje biniş 1.nci ve 2. telesiyeji kullanarak
gidiş dönüş 28.00 ytl)

ileride

(develi

(telesiyej ücreti

Yaz’ın telesiyej müşteri yoksa çalıştırılmıyor yani yukarı çıkmış olsanız bile
dönüşte aşağıdan binen birilieri yoksa boşuna yukarıda beklemeyin çoğunlukla
dağa yakın olan 2 inci telesiyejde bu durum söz konusu olabiliyor,görevli bu
konuda sizi uyarıyor ancak benim başıma iki telesiyejin birden çalışmaması ve
dönüşte 3200 den kayak merkezinin girişine kadar yürümek şeklinde
gerçekleşti,bu durumda gidiş dönüş parası alan görevliden paramın yarısını geri
aldım.bu türden süprizler gerçekleşebilir.

Saat 11:30 telesiyejden iniş (30 dakika da 3200 varılabiliyor)

Bir saatlik bir yürüyüşten sonra 12:30 gibi sırt rotası altına kamp atış.

2 saat dinlendikten sonra şeytan,nesrin topkapı ve sol kulvarın durmunu yakından
incelemek için dağa yaklaştım her üç rotanın girişlerinde kar bloklarıyla başlıyor
ancak çok fazla yukarıya uzanmıyor 20-25 mt lik kar blokları şeklindeydiler ancak
3 rotanın da sırt rotasına bağlandığı yerlerde hatırı sayılır uzunlukta, kornişler
belirgin büyüklükteydi dönüşü nesrin topkapı dan yapabilirim diye düşünmüştüm
ancak kornişleri görünce dönüşüde sırt rotasından yapmaya karar verdim.

SIRT ROTASINDA KUZEYDEN ESEN RÜZGARLAR

Gece 01-00 de hazır durumda yola çıktım çadırı kurduğum noktadan yan kesme
atarak 02:00 de sırt hattı rotasına bağlandım.hava pırıl pırıl dı dolunay vardı kafa
lambasını neredeyse hiç kullanmadım diyebilirim.Ancak sırt rotaları herzaman
sert rüzgarların kuzeyden vadilerin ve çanakların içerisindeki koridorları takip
ederek sırta doğru hareket ettiğini size gösterircesine esmesi sizi bazen güçlü
biçimde sarsması olasıdır.Bu durumda üzerinizde rüzgar iyi kesen teknik kıyafet
olması, elinizde eldivenler yüzünüzü rüzgardan korumanız için balaklava yada baf
olması şarttır.sırt rotasında farkettiğim başka birşey de dağın daha uzak
yerlerinden bozkırın kıraç yerlerinden toz toprağı hava koridorlarından çanağa
oradanda yukarı sırta kadar getiren rüzgar bu toz parçacıklarını kulağınıza
gözünüze ağzınıza yerleştirmekte hiç acele ve endişe etmemektedir.

ERCİYES ZİRVESİNE VARMADAN ÖNCE BEKÇİ HÖRGÜÇÜ GEÇMEK GEREKİR

2 saat 20 dakika sonra hörgücün altındaydım (saat 04:20)saat 05 e kadar
hörgücün altında gövdesinden kopan bir kaya parçasına sığınarak geçirmeye
karar verdim hem biraz dinlenmek bu arada birşeyler atıştırmak ve günün ilk
ışıklarından faydalanarak hörgücü inceleme fırsatım olsun istiyordum.daha sonra
verdiğim kararın çok yerinde olduğunu hatırlayacaktım.hörgüç ilk bakışta devasa
büyüklükte tek parça bir blok kaya gibi görünüyor,ancak detaylı inceleyince
hörgücün bir puzzle gibi olduğunu kopacak bir parçanın bununla kalmayarak
başka parçaların da düşmesini tetikleyecek bir karakteristiği olduğunu anlamakta
gecikmezsiniz.

HÖRGÜÇ TEPENİZDEN ŞEYTAN ROTASI AŞAĞIDAN SİZE BAKAR

Saat 5 ‘te hörgücün epeyi açığından yarım daire çizerek kopacak kaya parçalarına
karşı hazırlıklı olmak istiyordum herbir parçası koptu kopacak gibi tekinsiz bir
görüntü veriyordu hızlıca yarım daireyi tamamlayıp hörgücün yan avlusuna sırt
rotasına bağlanmak istiyordum aşağıda şeytan rotasının karşılıklı kaya bloklarının
oluşturduğu boğaz kısmı düşecek herşeyi yutacak gibi iştahlı bir görüntü
veriyordu.Hörgücün yan avlusunun sırt hattıyla bağlantılı 15 20 metre kadarının
kornişle bütünleşik durumda olduğunu gördüm bu da hörgücün süpriziydi.

Patronun o olduğunu kuralları kimin koyduğunu hatırlatır gibiydi.Bu durumda sırta
bağlanmadan kısa kısa olan 2 şer metre genişliğinde olan kar bloklarını ayağımla
yoklayarak birer hamlede aştım kazma krampon kullanmadım cambuz,karbuz
durumu yoktu yeniden sırta hattına bağlanarak zirve yoluna devam ettim bu
arada rüzgar şiddetinden birşey kaybetmiş değildi sırt hattının sertliğine yaraşır
biçimde esiyor coşuyordu.

KARANLIĞIN GİZLEDİĞİNİ DÖNÜŞTE SIRT HATTI BÜTÜN İHTİŞAMIYLA ÖNÜME
SERDİ

05:45 te zirvedeydim güneş kızıldan sarıya doğru ufku dolduruyor herşeyi
uyanmaya zorlarcasına heryere ışığını sızdırıyordu böyle bir sabaha uyanmaya
kimsenin itirazı olmazdı.Yeryüzü gözlerim için bir şölen sunuyordu bende bu anın
tanığı olmanın yolların tozu olmakla mümkün olabileceğini içimde
biliyordum.Gözlerim zirve defterini aradı ama tek bulduğum küçücük bir naylon
poşet içinde üç dört tane blok not kağıdı ve o kağıtlara iliştirilmiş isimler
düşülmüş küçük notlardı,bu durumda şikayet edilemezdi,bende bir kaç sözcüğü
sıkıştırıverdim uzun dörtlükler ,şiirler ,ecinni ,peri masalları döktüremezdiniz çok
kısa “geldim gördüm “gibi bişey yazabilirdiniz zirveyi selamlayıp geri dönüş
yoluna geçtim.

Sırt hattı dönüşte güneşin doğuşuyla tam bir keyfe dönüştü rotaların çanakları
daha gerilere ovaya olan bağlantılarıyla dümdüz ve oradan kayseri ,kırşehir,
nevşehir Anadolu bozkırında inatla yaşamı sürdürmenin renkli türkçe karşılığı
neşet ertaş türküsünü seslendiren kara kavruk bir taşra delikanlısının şahdamarı
kabarmış hali gibi küçük şose yollarla köylere bağlantısı görülebiliyordu.

Rüzgar dönüşte hızını kesmedi ve neredeye çadırın kapısına kadar bana eşlik etti
bende kendisine teşekkür edip çadıra girdim 8:30 gibi çadırdaydım 11:30 gibi
dönüş hazırlığına başladım hazırlıklarım bitince birinci telesiyej noktasına doğru
inişe geçtim telesiyeje ulaştığımda klübede görevliden eser yoktu.Çok büyük
beklenti içinde değildim ilk gün görevli bunun yaşanabileceğini söylemişti.ama
asıl zor olan etabı burasıydı oldukça uzun bir etaptı neyse yürüyünce bitiyor nasıl
olsa dedim kendi kendime 

Asıl şaşkınlığı birinci telesiyej noktasında da hiç bir görevli olmadığını görünce
yaşadım kısa bir süre bekledim telesiyejin birden çalıştığını görünce aşağıdan
birilerinin binmiş olduğunu anlamış bulunuyoruz ancak burada görevli olmadığı
için binmek gibi hataya düşmemek gerek belki görevli yukarıya gelir diye bir süre
daha bekledim gelen olmadı.Tamam burayıda yürümek farz oldu diye düşünüp
yola koyuldum faaliyetin üzerine 3200 den aşağıya kayak merkezine kadar
yürümek iyi geldi çok eğlendim toza bulanmış durumda kayak merkezine
ulaştım.

Görevliye veremeyeceğiniz hizmetin parasını neden peşin alıyorsunuz? diye bir
soru yönelttiğimde görevli soru işareti gözlerle bana bakıyordu bir süre bakıştık
buda bir cevap şeklidir heralde diye aldım kabul ettim,Bizansta bu gibi durumlar
için kullandığımız bir söz vardır YEMEZLERR!! Paramın yarısını geri alayım janım
dedim ve aldım.Jandarmaya gittim dönüş bilgilerini verdim kimliğimi aldım,yola
çıkıp develi minibüsünü bekledim (20 dakika kadar)minibüse bindim 25 dakika
sonra develi minibüslerinin son durağında indim önce otogara gitmeyi düşündüm
sonra vazgeçip şehrin merkez caddesindeki metro bürosuna gidip akşam saat
10:30 biletimi aldım bu arada bilet parası kayseri istanbul 45.00 ytl istanbuldan
kayseriye 60.00 ytl ee tabi büyük şehir gayrisafigelir durum yüksek nede olsa bu
açıklamayla hem oluşabilecek galaktikas bir krizi önlemiş oldum hemde keriz
durumuna düşmekten kurtuldum Bu arada jandarma erinden zirve defterinin
zirvenin bir yanındaki mağaranın içinde olduğunu öğrendim buda ironik bir bilgi
alışverişiydi...

ERCİYES FAALİYETİ KISA KISA CEP BİLGİLERİ

-Otogardan servis aracıyla develi minibüsleri son durağında inebilirsiniz
-Develi minibüsleri dolmadan kalkmaz biraz beklemeniz gerekebilir ücret 5 ytl
yine şöföre kayak merkezinin önünde inmek istediğinizi söyleyin
-Kayak merkezine geldiğinizde mutlaka jandarmaya gidip kaydınızı yaptırın
-Alışveriş ve birşeyler atıştırmak için kafeteryadan faydalanabilirsiniz
-Telesiyej ücreti gidiş dönüş 28 ytl dir
-Telesiyej görevlisinin cep telini mutlaka alın dönüşte irtibata geçin (ahmaklık
bende)

-Telesiyej 1 ve 2 nin 3200 e varış süresi 20 dakika dır üzerinizde çok yazlık kısa
kollu bişeyle binmeyin
Oldukça soğuk bir yolculuk durumu.
-Telesiyejden inince gireceğiniz rotaya göre dağa yaklaşın (en bilindik yer
çobaninidir görsellerden aratıp bulun bir fikir edinmeye çalışın
-Klasik sırt rotası için mutlaka suyunuzu yanınızda bulundurmak durumundasınız
hergün için 1’5 lt gibi hesaplayın su bu fazlası göz çıkarmaz.
-Sabah yedi gibi zirvede olmayı planlayın daha sonra güneşin çürük kayaç yapıyı
taş düşmelerine hazırladığını unutmayın kendi hızınıza göre gece çıkış saatinizi
ayarlayın(kimisi için 5 saattir kimisi için 7 saat)
-Rüzgarın yol boyunca size eşlik edeceğini unutmayın yüzünü ortecek balaklava
baf mutlaka gözlük alın,eldiven teknik ceketsiz kesinlikle çıkmayın.
-İniş için kendinizi iyi hissediyorsanız sırt rotasından geri dönün hem manzaranın
tadını çıkarın hemde üç rotanında yazın sık sık kaya düşmelerine açık tehlikeli
olduğunu unutmayın.
-Dönüşte jandarmaya uğrayıp haber verin,
-Anayola çıkıp develi minibüsüne binin (azami 20 dakika beklersiniz)
-Şehir merkezinde otobüs firmalarının büroları yanyanadır otogara gitmenize
gerek yoktur
-Erciyesin tozu toprağını eve götürmek istemezseniz şehir merkezinde 800 yıllık
hunat hamamına gidin ücret 12 ytl

2011 Agustos sırt rotası faaliyet raporu

