FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh

Kizilkaya Aladaglar Zirve Faaliyeti
Yeri
Süresi
Aladaglar
2 gun

3-5 Temmuz 2016

Türü

Istanbul > Nigde > Aladaglar > Kayseri > Istanbul

Kat Edilen Yol
Katılımcılar
Kullanılan Kamp Mlz.
Kullanılan Teknik Mlz.
Kullanılan Kişisel Mlz.
Yiyecek

Rota Bilgisi

Alınan İrtifa
1

Mehmet Memecan

2

Sokullupinardan 1600metre
Mert Aygul

Uyku tulumu, kafa lambası, bivak, jetboil
Kask, baton, takoz seti, bolca perlon/prusik, kolon, sikkeler, cekic,
Makarneks seti
Kamp Alanı Celikbuyduran
Su kaynağı

Celikbuyduran

Tehlikeler
Zemin

Tas dusmesi
Curuk kaya/carsak cikisi

Zorluk Derecesi

Az/Orta

Sokullupinar > Karayalak vadisi > Celikbuyduran > Karasay Beli > Kizilkaya Zirve. Donus
Celikbuyduran’a uğramadan ayni rotadan Sokullupinara donus.

Harita

El ile çizimdir.
Gps Bilgileri
Hedeflenen Zaman

2 gun

Harcanan Zaman

2 gun

Faaliyet Programı
Hava
Durumu

Yaz tırmanışı

3500 metre ve
ustu sisli

Hava
Durumu

12:30

Sokullupinar yola koyulus

4:00

12:00’a
kadar acik
gunesli
Kalkış/ kahvaltı

16:00

Celikbuyduran kamp alanina

5:00

Rotaya baslangic

2.gün

1.gün

3.gün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu

FAALİYET RAPORU
varis
20:00

Yat

6:00

Karasay beline varis

8:30

Kizilkaya zirve

10:30

Karasay beline donus

14:00 Sokullupinar

ULAŞIM
BİLGİLERİ

İstanbul’dan
Nigdeye Otobus

Kayseri’den uçakla donus

FAALİYET RAPORU
Herkesin çokça curuk diye laf attigi, ama gerçeğinde Aladaglar’in genelinden pek de curuk olmadigini
gözlemlediğimiz bir zirve: Kizilkaya.
Salim Abi’nin icra memuru oğlunun lojistik desteğiyle Sokullupinar’dan başlayan faaliyetimizin ilk gunu
Celikbuyduran kamp alanina kadar standart bir yuruyusle 3.5 saat içinde son buldu. Celikbuyduran’da uc
cadirin arasinda güzel bir bivak alanina esyalarimizi doktuk, makarnekslerimizi yemeye koyulduk. Bu sirada
100 metre ustumuzden başlayan ve Kizilkaya kütlesini ardinda kaybettiren sis pek ic acici olmadi. Sabah
kalktigimizda gidişata gore zirve denemesine karar veririz diyip 20:00’a tulumlarimiza çekildik. Gece
01:00’de yildizlari goruyor olmamiz ve daha uyuyacak uc saatimizin olmasi sevindirdi.
04:00 gibi kalkıp kahvaltı faslina koyulduk. Bir evvelki aksam konuştuğumuz Kizilkaya Zirveden donmus bir
arkadasin havanin iki gundur 11:00-12:00 gibi sislendigini söylediğini hatırlayarak, saat 05:00’de hizlica
kamp yerinin dibindeki dik carsaktan yükselip Karasay Beli için yuruyuse basladik. Celikbuyduran’dan asagi
inilip de Karasay Beli için tekrar yukselebilinir, fakat cadir alanlarinin hemen onundeki carsak rampa irtifa
kaybettirmeden sizi belin altindaki canaga bağlıyor.

FAALİYET RAPORU

Celikbuyduran: Baska bir faaliyet raporundan Karasay Carsagina bağlanan rampanin goruntusu.

Bir saatte Karasay Beline vardik. Cantamizdaki agirliklari belde birakip, Kizilkaya kütlesine baktik.
Birbirimize keşke rotayi biraz daha calissaydik dedik ve tirmanisa koyulduk. Rota boyunca cikista tek bir 5-6
metrelik sette ip actik, o da esasinda 40 metre sol taraftaki rahat tirmanilan seti gorememizden
kaynaklanmaktaydı. Cikis ip açılmadan rahatlıkla yapılabilir.
Rota genelde 4-5 metrelik setlerden oluşuyor. Setlerin tabani ince carsak dolu olduğu için basilan yere
dikkat edilmesi gerek. Genelde rota (Kizilkaya kütlesi) curuk, tuttuğunuzu disari doğru cekerseniz elinizde
kaliyor. Zirveye ulasmanin bir suru variyasyonu var. Biz biraz aranarak, yanlis yerlere girip cikarak asagidaki
sekilde ilerledik.
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Karasay belinden Kizilkaya’ya bakis:
Yesil: Yesil çizginin ustundeki yelken kaya.
Sari: Ideal rota (elle çizilmiştir, GPS rotasi değildir)
Kirmizi: Bizim ciktigimiz (elle çizilmiştir, GPS rotasi değildir)
Biz Yelken Kaya sagimizda kalacak sekilde kisa II/II+ kaya, slap kaya setlerinden yükseldik. Ideal olani Yelken
Kayanin hemen arkasından Dogu yönünde (saga) yan geçiş yapmak ve onunuze cikan kisa II+ / III dereceli kaya
setlerden yükselmek (sari çizgiyi takip edin). Biz ise Yelken Kayanin bir set daha ustune cikip saga (Doguya) yan
geçtik, sonra bir hata yapip yukarıdaki V centige yükseldik, sonra orayi geri indik, saga (Dogu yonune) doğru
devam edip lüzumsuz bir catlagi ip acip tirmandik. Rotanin kalanini kisa set etaplariyla tirmanip zirveye
08:30’da vardik.
Rotada yükselirken aklimiza not ettiğimiz iniş perlon ve prusiklerinden 3 ip inişi yapip kalanini serbest inerek
Karasay Beline 10:30’da vardik. Bir saat Karasay Belinde mola verdikten sonra Karayalakdan Sokullupinar’a
donup faaliyeti sonlandirdik.

