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Yaklaşık 1700 mt

Bivak, ocak vs
Kask, baton
Kuskus, ton balık vs.
Kamp Alanı Kayacık zirve
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Emler batı sırtı ve yüzü

Su kaynağı
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Emler Batı Yüzü ve Sırt Rotası
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Aladağlar
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Zorluk Derecesi
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Hedeflenen Zaman

Harcanan Zaman

Faaliyet Programı
1.gün
14:30
18:30

Hava
Durumu

2.gün

Hava
Durumu

Sokullupınar kamp yerinden
hareket
Kayacık zirve/bivak

05:15

Kayacık zirveden
hareket
Emler Zirve

08:30

3.gün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu

Zirveden dönüş
Sokullupınar kamp
alanı

ULAŞIM
BİLGİLERİ

İstanbul’dan kiralanan otobüs ile Dağ evine ulaştık. Salim Abinin traktör ile kamp yerine ulaştık. o yolla geri döndük.

AYRINTILAR
2018 yılı zirve-2 eğitim ekibiyle beraber sokullupınara ulaştık. Eğitim ekibi çadırlarını kurarken biz de son
hazırlıklarımızı yapıp 14:30 yürüyüşümüze başladık.

Biz yürüyüşümüzün başındayden ekip çadırlarını büyük oranda kurmuştu.
Sokullupınar kamp alanın karşısındaki kayaların arkasından ilk sağa girip, çarşakta yükselmeye başladık.
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Bir saatı aşkın bir süre sonra vadinin sonunda yukarıdaki kaya bloğuna ulaştık. Kısa bir moladan sonra kaya
bloğunun solundan geçtik. Solumuzda kalan en yüksek hattı hedefleyerek II-III zorluğundaki kaya etaplarını
geçerek sırt hattında ulaştık. Sırt hattındaki yürüyüşümüz ardından saat 18:30’da kayacık zirveye ulaştık. Saat ve
yorgunluğumuzu düşünerek kayacık zirvenin yaklaşık 10mt altında daha önceden hazırlanmış bivak yerinde
bivaklama kararı aldık.

Bivak yerimizden Çamardı manzarası.
Sabah Emler klasik rotasında yürüyen arkadaşlarımızı Kayacık zirveden izleyip, kafa fenerlerimizle selam verdik.
Hızlı bir atıştırmanın ardından gün doğumunun ardından saat 05:15’de hareket ettik.
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Sırtta ilerlerken karşılaştığımız kaya bloğunun geçişi rotanın en problemli yeri. Bu bölümü tırmanarak geçmeye
çalışmak problemlere neden olabilir. Kaya bloğuna yaklaşırken 10-15mt alçalıp slope kayaların uygun yerinden
yan geçiş yaptık. Kayaların alt kısımında geçiş için daha uygun yerler var. Bu yan geçiş hemen ardından gelen
kaya bloğunun sağından geçtik.

a
Problemli yeri geçtikten sonra sırt hattını takip ederek ilerledik. Sırt dikleşmeye başladıktan sonra sağa çaprak
keserek zirveye yakın bir noktadan sırta bağlandık.
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Zirve sırtına bağlandığımız yer.
Zirveye çok yakın bir yerden sırta bağlandık. Yaklaşık 10mt sonra klasik rotanın patikasına bağlanarak 08:30’da
zirveye ulaştık. 2018 DAG trans ekibiyle zirvede buluşup, uzun bir moladan sonra geri dönüş yoluna çıktık.

