Etkinliğin;
Adı: BDK Kuzeydoğu Sırtı
Bölgesi, Tarihi: ALADAĞLAR - Niğde 24-07-2011
Hedefi, Türü: BDK Kuzeydoğu Sırtı
Etkinliğe katılanların isimleri: Yahya VARLI,Seyhan ÇOLAK
Etkinlikte kullanılan
-Kamp malzemeleri : çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs
-Teknik Malzemeler : 1 Takoz seti ,10 Friend,8 Ekspress,8 Kilitli,2 Hms,uzun ve kısa perlon bantlar,2 nutkey,2 çekiç ve
çeşitli ebat ve türlerde 5 sikke

Tırmanılan Rotada
-Yükseklik : 3756 m
-Hedeflenen ve Harcanan Zaman : 14 saat hedef, 12 saat 50 dk
-Kazanılan ve kaybedilen yükseklik : 750m
-Kamp, Bivak ve Su alanları : Çağalın yaylası (2900)
-Parkurun Zemin Tanımı, Teknik Derecesi : (III+,max IV+) derece kaya tırmanışı
-Tehlikeler : Yer yer çürüklük hat safhada,boşluk hisse çok fazla ozellikle kuzeydoğu sırtı kulesini tırmanırken
Yiyecek Durumu : Atıştırmalık,Su
Hava Durumu Hakkında Bilgiler(rüzgarın şiddeti, hava sıcaklığı, bulut v.s.); Hava açık ve rüzgar hızı düşük
Ulaşım Bilgileri;
-Hareket Yeri ve Saati-Varış yeri ve Saati : Çağalın yaylası (04:50) – Çağalın yaylası (22:40)
Rota Tanımı;

“Teknik olarak aşırı zor olmasa da Demirkazık’ın en uzun ve zahmetli rotalarından birisidir.Bir sırt tırmanışından çok duvar
tırmanışını andırır.Zevkli,insana alpinizm ve rota arama keyfi yaşatan,genelde sağlam kayalı,dik ve boşluklu bir tırmanış.Mutlaka
tırmanılmalı! ” Tunç Fındık’ın tanımı üzerine diyecek bir şey yok .

TIRMANIŞ: 2 gün öncesinde İtalyan kulesini denemiştik benim aklım o kadar BDK doğu duvarındaydı ki sürekli soğu tarafına
bakmaktan kar kulvarını üstten geçelim derken çok yükselmiş ve rotayı kaçırmıştık ve SAT Peak ile yetinmek zorunda kalmıştık.Ama BDK
Kuzeydoğu sırtı hafife alınmayacak kadar uzun ve hata kaldırmayacak kadar boşluklu ve karıştırılabilecek bir rota.Bu yuzden 2 gun
boyunca raporlar icerisinde kayboluyorum ve geceye kalmadan nasıl bitirebilirizi düşünüyorum.Bir gün öncesinden hem teknik
malzemeleri bırakmak hem de rotayı incelemek için rota dibine gidiyorum.Rotayı inceleyip kamp alanına geri dönüyorum.
Sabah 04:30 sularında kalkıyoruz. Kahvaltı ve hazırlıklarımızı tamamlayıp yola cıkıyoruz(04:50) rota dibine gelişimiz,malzemeleri alıp
kuşanmamız ve rotaya girmemiz 05:50’yi buluyor.Elimizde tunc fındık ve serdal televi’nin raporları var.Serdar televi’nin raporda süreler
oldugu icin onun surelerine yetişmeye calısıyoruz.Serdar 13:10 da ip inişinden sonraki kilit ip boyuna başlamış, eğer kilit ip boyuna 14:00
‘ten gec varırsak kuzey tarafından iniş yapmayı planlıyoruz.
İlk 4 ip boyu serbest geciliyor biz bu ilk 4 ip boyuna 3 boyu daha ekleyip 7 ip boyunu serbest geciyoruz.aslında isteyerek olmuyor serbest
gecilen kısmı fazla dik kesip 3 ip boyunu daha pas geçmiş oluyoruz. Tabii serbest geçiş daha sıkıntılı oluyor.

4.İp: Büyükçe bir kulenin kuzey tarafındaki çatlak hattından kulenin üzerine çıkış 25m, IV,IV+

5.ip: Sırt üzerinden 6.ip boyuna doğru devam II,50m (İstasyon: Tek sikke )

6.İp:Sırt hattı ve slab yüzeylerden tırmanmaya devam III+ 60m (İstasyon: Tek sikke)

7.ip:Slab yüzeyden 30m devam ettikten sonra güzel bir sette varıyorsunuz.Sonrada 20m sağa travers ile istasyon
noktasına varış III Toplam:50m(Sağa travers öncesi sabit sikke var ,İstasyon: sikke,friend)

8.İp:Slab yüzeylerden kulvar hattına giriş 55m,III+(İstasyon:Friend ve sabit takoz)
9.İp:Sağa çağraz giden kulvardan tırmanış 50m,III(İstasyon:sabit sikke)
10.İp: Tekrar sırta çıkış(Sırta çıkış oldukça çürük dikkat !!!) IV 50m
11.İp:Sırtta aşırı boşluklu tırmanışa devam(heyecan verici)Setten oturarak emniyet 50m,II,IV (İstasyon :Sikke)

12.İp:İp ince sırttan iniş kulesine varış.başlangıçta sabit sikke var(20m) III
İp İnişi: (12:10) 70m ip inişi 45-50m ilk ip boyu. ilk iniş noktasının 5m altında ikinci bir iniş noktası var. Direkt ilk ip iniş
noktasından aşağıya inilmesi mantıklı daha boşluklu ama daha az taş düşmesini sağlar.(Çift ipi olanlar icin.tam ip ile
iniliyorsa ikinci iniş noktasından inilmesi daha doğru olabilir.çünkü direkt inilirse ip yetmeyebilir diğer tarafta arada sikke
var.ama cok taş düşmesine sebep oluyor.) Çünkü taş yukarıdan mermi gibi hızlı geliyor. Dikkat !!!.ilk ip boyundan sonra
ikinci ip inişi için kulvar icinde bir sabit sikke var. Buradan serbestte inilebilir.

13.İp:Sola çapraz travers. Başlangıcında bizim bıraktıgımız yatay yumuşak sikke var.(sağ tarafta) IV+,-V 50m
14.İp:Rahat kulvar içinden negatif yapan kovukta istasyon IV,50m

15.İp:Negatiften çıkmak yerine 1-2m sola kayarak ,rahat çatlak hattına gecis(gecis hafif negatif ama rahat).Bunun yerine
sağ taraftaki slablardan dacıkabilirsiniz ama cok daha zor gözüküyor. IV,50m

16.İp:Slab tırmanışı III,50m
17.İp: Slaba devam III,50m
18.İp:Çapraz sağa giden rampa III+ 50m

19.İp:Slab üzerinde su olukları ve kulvar IV-,50m
20.İp:Derin bacamsı sağa giden çatlak,sonunda sikke var. Ancak aşırı derecede çürük.IV-,III 45m
21.İp:Sırta giden çürük etap. Buraya girmeden ipi topluyoruz II,III 50m
22.İp: Zirve sırtına varan yatık slab etabı II 45m
Zirveye varış 18:40, inişe geçiş 19:00

Kamp alanına dönüş : 22:40
Fotoğraflar : https://picasaweb.google.com/yesilmavi/BDKKuzeydoguSRt

Yahya VARLI

