Etkinliğin Adı:
Hasandağı (3268 m) Kış Zirve Tırmanışı
Etkinliğin Bölgesi:
Helvadere / AKSARAY
Etkinliğin Tarih:
26/27 Şubat 2011
Etkinliğin Türü:
Eğitim
Etkinliğe Katılanlar: Aydın Akar (Lider), Sinan Aliş (Lider), Günizi Kartal,
Bahar Ünlü, Taha Akkuş, Abdullah Topal, Rabia Özcan, Ayla Ergül, Necdet
Özcan, Peyman Işıklı, Ozan İnan
Kamp Malzemeleri:

Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs.

Teknik Malzemeler: Baton ve kask kullanıldı; kazma, krampon, HMS ve
ATC kullanılmadı.
Rota:

Klasik doğu sırtı rotası

Harcanan Zaman:

4 saat çıkış; 2,5 saat iniş

Kazanılan ve Kaybedilen Yükseklik: ~700 m
Kamp Alanı:

Süt kilisesi ve Karbeyaz Otel arasında bir mevki.
1960 m yükseklikte, karlı zemin. Kamp alanında su
yok. Kişi başı 3 lt su taşındı.

Tehlikeler:
Zirve kayalıklarının altında bazı bölgelerde
herhangi bir çığ tehlikesini önlemek için tek tek geçiş yapıldı.
Hava Durumu:
İlk gün tamamen rüzgarsız ama sisli ve sulu kar
yağışlı. Zirve çıkışı sırasında rüzgarsız, yer yer güneşli. İnişte güneşli bir
hava ve rüzgar yok.
Ulaşım Bilgileri:
Gidiş; 25 Şubat akşamı 22:30 Mecidiyeköy hareketli özel aracımız ile
Aksaray'a ulaşım. 07:30 Aksaray'a varış. 09:30 Aksaray merkez’de Sofra
Kebap’ta çorbalarımızı içtikten ve alışveriş yaptıktan sonra kamp alanına
hareket.
Dönüş; 27 Şubat öğleden sonra 13:30'da kamp alanından aracımızla
Aksaray merkeze ulaşım. Yemek ve çay-kahve faaliyetlerinden sonra 16:00
gibi Aksaray'dan ayrılış. 01:00 İstanbul'a varış.
Kendi aracımızla; İstanbul – Aksaray - İstanbul kişibaşı 115 TL.
Rota Tanımı: Kamp alanından hafif doğuya kayarak yükseldikten sonra,
zirve kayalıkları hedef alınarak artan eğimde dik olarak ilerleniyor.
Kayalıkların altından geçip, doğu sırtına ulaşılıyor ve oradan zirveye devam
ediliyor.

Mavi çizgi kamp alanından itibaren izlenen rotayı göstermekte.
Çizginin bittiği yerden (2750m) dönüldü.

GÜNLÜK ETKİNLİK DÖKÜMÜ
26 Şubat 2010:
Sofra Kebap’ta sıcak çorbalarımızı içtikten ve alışveriş yaptıktan sonra yola
koyulduk. Yoğun sis nedeniyle Hasan Dağı görünmüyordu. Özel aracımız
kardan dolayı belli bir yere kadar çıkabildi, ondan sonra çantalarımızı
sırtlanıp kamp yerine kadar yürüdük. Çadırlarımızı kurduktan sonra bir
şeyler atıştırıp biraz dinlendik. Sinan ve Aydın karın durumunu incelemek
üzere çevrede gözleme başladılar. Sis uzun müddet kalkmadı, rüzgar yok
denecek kadar azdı, yer yer sulu kar şeklinde olan hafif kar yağışı vardı. Sis
hava kararmasına yakın biraz azaldı ama hala zirveyi göremiyordum.
Havanın kararmasıyla herkes çadırlarına çekildi, Sinan çadır çadır
dolaşarak sabah zirveye kalkış saatinin 03:00, hareket saatinin de 04:00
olduğunu herkese duyurdu.
27 Şubat 2010
Yarım saatlik bir rotarla 04:30’de yola çıkıldı, hiç rüzgar yok. Batak karda
ilerlemeye çalışıyoruz, Sinan ve Aydın bir yandan karın yapısını kontrol
ediyor, ona göre nasıl ilerlememiz gerektiğini planlıyorlardı. 2650 m
civarında toz karın iyice batması bizi bir hayli yavaşlattı, yer yer 40 cm’yi
geçen toz karda batarak ilerlemek zorlaşıyordu. Ardından üstünde
bulunduğumuz karın bir bölümünün aniden oturmasıyla herkes biraz
panikledi, hızlı hareket etmeye ve sağdaki kayaya doğru yan geçişe
başladık. Sinan bundan sonra ilerlemenin kısmi riskleri olduğunu, sadece
alpin tarzda çıkabileceklerin gitmesinin daha mantıklı olacağını söyledi.

Böyle bir karda risk almak anlamsızdı (şahsi fikrim). Sinan, ben, Rabia,
Bahar ve Ayla dönme kararı aldık. Diğer arkadaşlar, Aydın’ın liderliğinde
temkinli olarak biraz daha ilerlemeye karar verdi. Güvenli olan, zirve
kayalıklarının başladığı yere kadar ilerleyip, karın durumuna bakacaklardı.
Sinan’la Aydın sürekli kontak halindeydi, zaten iniş yaparken zirve ekibini
de rahatlıkla görebiliyorduk. Aydın beline kadar kara girince artık zirveye
çıkışın imkansız olduğuna karar vererek ekip inişe geçti, Sinan’a telefonla
bilgilendirme yapıldı. 10:00 gibi kampa inmiştik, zirve ekibindeki
arkadaşlar da 11:00 gibi kampa geldiler, 12:00 gibi kamp yükümüzle özel
aracımızın bulunduğu noktaya indik. Aksaray’da gene Sofra Kebap’ta
karnımızı doyurarak (yoğurtlu+soslu beyti ve tatlı olarak cevizli sarma
tavsiye edilir) Aksaray merkezde yürüyüş yaptık. Selçuklular zamanından
kalan Ulu Cami’yi gezdik. Merkezde Golden Apple & La Cucina’da çayımızı,
sodamızı içtikten ve tekrar tatlılarımızı (özellikle baklavası müthiş)
yedikten sonra yola koyulduk. Saat 01 gibi İstanbul'a vardık.
Raporu Düzenleyen: Ozan İnan

