
 Etkinliğin; 

Adı: BDK Kuzey Duvarı 

Bölgesi, Tarihi: ALADAĞLAR - Niğde 29-08-2011 

Hedefi, Türü: BDK Kuzey Duvarı

Etkinliğe katılanların isimleri: Yahya VARLI,Selim ÖZKUL

Etkinlikte kullanılan 

-Kamp malzemeleri : çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs 

-Teknik Malzemeler : 1 Takoz seti ,10 Friend,10 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 : 12 saat hedef, 11 saat 30 dk  harcanan

-Kazanılan ve kaybedilen yükseklik : 650m 

-Kamp, Bivak ve Su alanları : Kuzey yüksek kampı ile mevsimlik göl arasındaki bir tepede 

-Parkurun Zemin Tanımı, Teknik Derecesi : (IV,max VI+) derece kaya tırmanışı 

-Alpin  Zorluk derecesi : TD

-Tehlikeler : boşluk hisse fazla,taş düşmesine dikkat

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 : Mevsimlik göle yakın kamp yeri  (04:30) – Çağalın 
yaylası (20:40) 

Rota Tanımı; 



Boşluk hisse fazla olan ,girişi zor, devam eden etaplarda zorluğu devam  eden bir rota ,ortalarda da giriş kadar zor  
olmayan bir kilit var.

TIRMANIŞ: 

Bir gün öncesinden rotayı incelemek ,aynı zamanda teknik malzemeleri rota dibine bırakmak icin kuzey 
duvarının dibine gidiyoruz.Ömer tüzel’in kitabındaki N9.1 rotasından mı yoksa, N9.2 rotasından mı gidelim karar 
veremiyoruz.Daha onceden N9.1 rotasından gideriz diye düşündüğümüz ve rota hattının digerine gore daha kısa  ve 
belirgin olması sebebiyle N9.1 rotasından gitmeye karar veriyoruz.Aykut Türem(N9.1) ve  Tunc Fındık(N9.2)’ın 
raporlarını yanımıza alıyoruz.

Tırmanış günü sabah 04:00’te kalkıyoruz.kahvaltı ve hazırlıklardan sonra saat 04:30’da kuzey duvarına doğru 
hareket ediyoruz.Malzemeleri kuşanmamız ve kar kulvarını gecmemiz 06:35’i buluyor.Kar kulvarı icin krampon 
almınızı öneririm çok daha rahat oluyor.Özellikle daha sonrasında kramponları getirecek bir alt ekibiniz var ise (Biz de 
yoktu).Kar kulvarını dik cıkmak yerine kayalardan ve buzul sırtından cıkarak rota dibine varıyoruz.



1.İp(50m VI+)(Baş:06:35-Bit:07:50):Kilit ip boylarının ilki asagıdan bakınca kolay gozukuyor.aslına bakarsanız 
zor kısmı gözükmüyor.2 sikkenin olduğu yere kadar zorluk homojen bir sekilde devam  ediyor.sonrasında ise aratarak 
zorlaşıyor.ben artçı oldugum icin sikkeleri kullanarak yukseliyorum. 

2.İp(20m III+):İp sürtünmesini azaltmak icin aykut’un raporundaki 2. İp boyunu ikiye bölüyoruz.Boltlu yere kadar 
tırmandıktan sonra istasyon kurup 3. İp boyuna hazırlanıyoruz 

3.İp(30m V-):Bacamsı bir kulvara giriyoruz. 





4.İp(40
m III+)(Baş:08:50-Bit:09:10):Kulvardan devam  ediyoruz. 



5.İp(30m III+)(Baş:09:15):Negatife dönen bacanın sağındaki slab yüzeylerden cıkıyoruz.

6.İp(45m V)(Baş:09:50): Dik slab

Yan geçiş 

7.İp(45m V+)(Baş:10:25): Sağa yan  geçiş 



Duvarın dikliği hakkında net bir fikir veriyor

8.İp(40m III+)(Baş:11:00):Sola yan geçiş

9.İp(20m III+,IV-): Sola yan geçişe devam



Üstteki kilit ip boyu

10.İp(20m VI-/VI)(Bit:13:35):Kilit ip boyu hafif negatif ile baslıyor . Arada 4 sabit sikke var



Yarım ay balkon

11.İp(20m III)(Bit:14:00):Sola doğru yan geçiş

12.İp(60m III+/IV)(Bit:14:20):Kilit ip boyu öncesi dik slab etab



Tunc fındık’ın kitabında bahsedilen süper catlak

13.İp(30m V/V+)(Baş:14:30):İnce bir çatlak ,bol malzeme atma imkanı veriyor(ufak boy yaylı ve telli takozlar.)



14.İp(50
m IV+)(Baş:15:00):Kulvarda yükseliyoruz.yer yer cam buz ile karşılaşıyoruz



15.İp(50
m II/IV)(Bit:15:50):Kulvarda yükselmeye devam



16.İp(50m III+)(Baş:15:55-Bit:16:50): Kulvarda yükselmeye devam

17.İp(40m III+)(Bit:17:20):Kulvarda yükselmeye devam

18.İp(30m III)(Bit:17:46): Kulvar çıkışı sonrası sola doğru 3-4 m kayıyoruz.

19.İp(20m II,III)(Bit:17:55):Zirve sırtına cıkan son etap

Zirve : 18:05

Kamp alanına dönüş : 20:50 

1-4 13-19 ip boylarını Selim lider cıkıyor, 4-13 ip boylarını ise ben lider cıkıyorum. 



Fotoğraflar : https://picasaweb.google.com/yesilmavi/BDKKuzeyDuvar

Yahya VARLI

https://picasaweb.google.com/yesilmavi/BDKKuzeyDuvar

