Etkinliğin;
Adı: İt Oturumu Kuzey Yüzü(2750)
Bölgesi, Tarihi: ALADAĞLAR - Niğde 12-06-2011
Hedefi, Türü: İt Oturumu Kuzey Yüzü
Etkinliğe katılanların isimleri: Yahya VARLI, Devrim AYYILDIZ

Etkinlikte kullanılan
-Kamp malzemeleri : çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs
-Teknik Malzemeler : 2 Takoz seti ,11 Friend,10 Ekspress,10 Kilitli,2 Hms,uzun ve kısa perlon bantlar,2
nutkey,2 çekiç ve çeşitli ebat ve türlerde 10 sikke

Tırmanılan Rotada
-Yükseklik : 2750 m
-Hedeflenen ve Harcanan Zaman : 9 saat hedef, harcanan zaman 11 saat
-Kazanılan ve kaybedilen yükseklik : 500m
-Kamp, Bivak ve Su alanları : Arpalık (2250m)
-Parkurun Zemin Tanımı, Teknik Derecesi : (IV+/-V) derece kaya tırmanışı
-Tehlikeler : Kuzey yüzünden iniş sırasında taş düşürme riski var
Yiyecek Durumu : Atıştırmalık,Su
Hava Durumu Hakkında Bilgiler(rüzgarın şiddeti, hava sıcaklığı, bulut v.s.); Hava sabah saatlerinde sisli
sonrasında hava bulutlu

Ulaşım Bilgileri;
-Hareket Yeri ve Saati-Varış yeri ve Saati : Arpalık (05:15) – Arpalık (15:40)
Rota Tanımı;

TIRMANIŞ:

Sabah saat 04:10’da kalkıp hazırlıkları tamamladıktan sonra saat 05:10’te arpalıktan faaliyete basladık. 06:10’da İt
Oturumu Kuzey yüzündeki kulvara vardık.Kamp yerinden it oturumuna kadar yavas yavas yukseldigimiz icin kulvarın
yaklasık 150 yukarısından giriş yaptık.III /III+ tırmanış ile kulvar bitimine kadar kulvarı takip ettik. Kulvar boyunca bir kac
kez –IV/IV derecelerde kısa (3-4m) etapları aşmak durumunda kaldık
1.İp boyu(IV+)(15-20m): Kulvarın bitiminde tepesinde buyuk bir kaya sıkışmış negatif duvarı cıkmak yerine solunuzda
kalan kulenin 20-30 mt gerisindeki 3 catlak sisteminden ortasındakine girdik.Yüksekliği yaklaşık 20 m kadar.İstasyon
noktası, kayalar çürük oldugu icin emniyet alma acısından kıt.İstasyonu büyük bir kayaya bağladım perlondan kurdum.

1.ip boyunu çıkıp kulenin arkasından yan geçişle kulenin onune geliyoruz. Bunun icin once 5 mt III+ tırmanıp sonrasında
da 5m III derece inis yapıyoruz ve geniş guzel bir sete geliyoruz.

2.İp boyu(IV+)(20 m): 2. İp boyu aslında kuzey tarafındaki inis noktasının oldugu catlak sistemi .yani 2. İp boyunun
sonunda bir sikke ve kum saatinden yapılmış iniş noktasını buluyoruz.Bundan sonra once sola sonra sonra sağa donen
II derecelik patika ile son ip boyunun olduğu yere geliyoruz.

3.ip boyu oncesi boşluklu kısa bir etabı gecmeniz gerekiyor.yaklasık III derece.zaten burada rotayı gosteren babalar
mevcut.
3.İp boyu(-V)(8m): 3.ip boyunda tepesine taş sıkışmış negatif 8-9 m lik bir etabı cıkıyoruz Kilit kısım 2 m kadar. Normalde
babalar var ve sağ tarafı gosteriyor.Benim daha önceki it oturumunda aklımda kaldıgı icin negatif olan kısmı tercih
ediyorum. Sonrasında II derece 10m lik tırmanış ile zirve.(11:45)

İniş: İnişi narpuza inen kulvardan degilde yine geldigimiz kuzey tarafından yapıyoruz.bunun icin son ip boyunda
istasyonda kullandıgımız, büyük bir taşa doladıgımız perlonu kullanıyoruz.2. ip inişini sikke ve kum saatinden olusan iniş
noktasından yapıyoruz.3.ip inişini ise bir kayaya bağladımız pursikten yapıyoruz ve çıkış yaptıgımız kulvar yerine it
oturumuna bakarken solda kalan baska bir kulvara iniyoruz. III/III+ yerleri serbest indimiz icin iniş uzun suruyor. Kampa
varışımız 15:40’ı buluyor.
Fotoğraflar : https://picasaweb.google.com/yesilmavi/ItOturumuKuzeyYuzu12062011

Yahya VARLI

