FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin
Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen
Yol
Katılımcılar 1

İt oturumu tırmanış

2

Kullanılan
Kamp Mlz.
Kullanılan
Teknik Mlz.
Kullanılan
Kişisel Mlz.
Yiyecek

Türü

Duvar tırmanışı

Alınan İrtifa
Can Güner
İsmail Ofli

70 mt ip,10 adet friend ,1 adet takoz set, 6 adet muhtelif sikke, çekiç, perlon ve prusik ipleri, emniyet kolonu, kask, HMS, ATC
Kamp malzemeleri
Makarna, ton balığı, domates, biber, limon, çerez, diğer atıştırmalıklar
Kamp Alanı
Arpalık
Su kaynağı
Zemin

Gps

Çıkış:3 saat

Süresi İniş:4 saat

Aladağlar

çadır, kamp mutfağı, kafa lambası vb.

Rota Bilgisi Tehlikeler

Harita

Yeri

21/07/2014

Arpalık
Taş düşmesi
Çarşak

Zorluk Derecesi

AD-

FAALİYET RAPORU
Bilgileri
Hedeflenen
Zaman

6 saat

Harcanan Zaman

9 saat

Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu

Açık ve güneşli

ULAŞIM
BİLGİLERİ

AYRINTILAR
Gece oba yerinden gelip ( bir önceki gün BDK ve KDK faaliyetlerini yapmıştık iki gündür oba yerinde kalıyorduk ) Arpalık da
kamp attıktan sonra güzel bir uyku çekerek sabah güneşin çadırı iyice ısıtmasıyla uyandık , kahvaltımızı yapıp İt Oturumu için
hazırlıklara başladık.
10:50 de arpalık dan çıkarak yaklaşık bir saat yürüdükten sonra rotanın dibine geldik. Burada biraz durup hangi vadiyi
kullanacağımıza , Tunç Fındığın belirttiği vadinin nerede olduğuna ve tıkaç kayanın nerede olabileceğini düşündük fakat tıkaç
kaya buradan gözükmüyordu .

Elimizde ki raporlardan vadiyi tamamen bitirince artık çıkışa izin vermeyen bir kaya kütlesinin ( 5-6 metre yüksekliğinde )
vadiyi tıkadığını okumuştuk.İlk olarak doğru vadiyi bulup çıkışa başladık. taaki tıkaç kayayı bulana kadar.Çıkarken önümüze bir
kaç tane vadiyi tıkayan kayalar çıktıysa da ( 1-2 metre civarında ) bunların üzerinden ip açmadan geçerek gerçek tıkaç kayayı
bulana kadar çıkışımızı sürdürdük. En sonunda gerçekten ip açmadan tırmanışa izin vermeyen vadiyi 5-6 metre büyüklüğünde bir
kayanın kapattığı yere geldik. Ahanda tıkaç kaya

Tırmanışın başlayacağı yer ve tıkaç kaya
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12:40 da tıkaç kayanın dibine ulaştık ve kolonlarımızı giyip ben tırmanış için hazırlanırken İsmail de ilk istasyonu
kurmak için sikke çakacak yer arıyordu.
13:30 da ilk ip boyuna ben lider girdim. Tıkaç kayayı karşınıza aldığınızda sağ tarafınızda kalan duvardan
çıkıyorsunuz.Hemen üstünüzde ki sete çıkana kadar pekte malzeme atacak bir şey yok . İlk sete çıkıp 8-10 metre daha
tıkaç kayanın üzerinden yürüyerek yukarıda duvar dibindeki sete ikinci istasyonu kurdum ve İsmail hazırlanıp gelmeye
başladı.İsmail geldiğinde saat 14:40 olmuştu.

İsmail ikinci istanyona gelirken

ikinci istasyon

İkinci ip boyuna İsmail lider girmek için hazırlıklara başladı.İkinci ip boyuna duvarı karşınıza aldığınızda duvarın sol
tarafında iki tane paralel çatlaktan devam ediliyor.İkinci ip boyuna İsmail lider girip yukarıda iki sikke ve bir kum saati
bulunan sete istasyonu kurup bende yanına çıktım.

FAALİYET RAPORU

İkinci ip boyu

İkinci ip boyunun sonundaki istasyon

Buradan sonra rotayı ip açmadan 10 metre civarında sola daha sonra da 10 metre civarında da sağa giderek devam
etik. 10 Metre sağa yükselerek yürüdükten sonra önümüze boşluk hissi veren bir kaya parçası çıktı burayıda ip
açmadan geçip ( burada ip açılabilir kaya bloğunundan sonra perlonlar var ) tekrar 5-10 metre kadar yükselip
kendimizi zirvede bulduk .
Saat 15:45 olmuştu ve üzerimizde yağmur bulutları olduğundan zirvede çok fazla oyalanmamaya karar verdik .15
Dakikalık molanın ardından saat 16:00 da inişe geçtik.
İNİŞ :
İniş için elimizde ki raporları tekrar gözden geçirdik ve zirvede bir babaya bağlı perlon bulduk hemen 15-20 metre
altında bir babaya bağlı tekrar bir perlon daha vardı ama bu perlonlar bizi Narpuz vadisi tarafına indiriyordu (yani
tırmandığımız yüzeyin diğer tarafı ) Tunç Fındığın kitabında ve elimizde ki raporların bazılarında da Narpuz tarafına
inildiğini okumuştuk ve buradan inmeye karar verdik .
Zirveden, zirvenin 10-15 metre altındaki babaya bağlı perlona kadar ip açmadan indik.

1. İP BOYU
15-20 metre kadar hafif balkonlu bir iniş yaptık
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2. İP BOYU
Pozitif bir eğimde hafif çarşaklı olan yerde ipimizin tamamını kullanıp inebildiğimiz yere kadar indik(35 m )

3. İP BOYU
İkinci ip boyundan sonra biraz yürüdük sonra bir kum saatinde ki perlonları gördük ve altımızda 30-35 metre balkonlu
bir iniş vardı ( neyseki ipimizin uzunluğu yeterli oldu )
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Burayıda indikten sonra saat 17:30 olmuştu ve çok kötü bir çarşak inişine başladık. 45 Dakika boyunca hiç de keyif
vermeyen ayak burkulmasına çok müsait olan büyük kayaların olduğu bu çarşağı bitirdik fakat önümüze bir uçurum
çıktı.Uçurumun sol tarafının bir nebze daha iyi olduğunu düşünerek sol tarafa doğru geçtik. Biraz daha indikten sonra
tekrar ip açmaya karar verdik
4. İP BOYU
Bir kaya parçasına perlonumuzu geçirip ipimizle inebildiğimiz yere kadar inmeye başladık ipimiz en fazla 35
metreye kadar müsade ediyordu ve buda bizi zemine indirmedi fakat geriye kalan 3-4 metre kadarlık kısım pekte
kötü sayılmadığından son kalan 3-4 metreyi ip açmadan indik.İniş bittiğinde saat 19:00 olmuştu ve buradan kamp
alanına 1 saat kadar yürüyerek saat 20:00 de kamp yerine ulaştık

Bir sonraki faaliyette görüşmek dileğiyle
Can Güner 
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