
Etkinliğin; 
Adı: Ortaburun Kuzeydoğu Dihedrali (İlk tekrar) 

Bölgesi, Tarihi: ALADAĞLAR - Niğde 25-06-2011 
Hedefi, Türü:  Ortaburun Kuzeydoğu Dihedrali 
 

Etkinliğe katılanların isimleri: Yahya VARLI,Taha AKKUŞ 
Etkinlikte kullanılan 

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

-Teknik Malzemeler :  2 Takoz seti ,11 Friend,10 Ekspress,10 Kilitli,2 Hms,uzun ve kısa perlon bantlar,2 
nutkey,2 çekiç ve çeşitli ebat ve türlerde 10 sikke 

Tırmanılan Rotada 
-Yükseklik : 2300 m 
-Hedeflenen ve Harcanan Zaman  : 10 saat hedef, 9 saat 10 dk                    
-Kazanılan ve kaybedilen yükseklik :  500m             
-Kamp, Bivak ve Su alanları  :  Sarı Mehmetin Yurdu (1800m) 
-Parkurun Zemin Tanımı, Teknik Derecesi : (V+,max VI) derece kaya tırmanışı 
-Tehlikeler : Bazı ip boyları çürük dikkat !!!,yuksekligin cok fazla olmaması sebebiyle otlu bir yapıya sahip.Yağışlı 
havalarda dikkat etmek gerekir. 

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 : Sarı Metmetin Yurdu (10:15) – Sarı Metmetin Yurdu (19:25) 

Rota Tanımı; 

TIRMANIŞ:  

 



 



 
 
Direkt istanbul-niğde seferlerinde yer bulamamıştık ama gitmeyi çok istediğimizden ankara üzerinden aktarmalı gitmeye 
karar verdik.Ankara’dan niğde’ye en gec araba  gece 1:00’de vardı ve 1:00 seferine yetişebilmek icin 18:15 alibeyköy 
kalkışlı otobus seferinden yer aldık.Aktarmalı gittiğimiz için saat 06:30 da  Niğde’ye , 7:00 camardı servisine yetişip saat 
8:15 civarında da cukurbag’a vardık.Salim abi ile bulustuktan sonra saat 9:20 gibi sarı mehmet’in yurdundaydık..Bu kadar 
erken geldigimiz  ve pazar yağış olma ihtimalinden dolayı faaliyeti cumartesi gunu yapmaya karar verdik.Çadırı kurup 
ekipmanları giyindik ve saat 10:15’te yola  cıktık.Ortaburun rotaya  yaklaşım açısından cok rahat bir dağ.Rota dibine 
kadar guzel bir patika var (Alaca yaylasına giden patika). Saat 11:15 gibi rota dibine vardık. Rotanın serbest gecilen slap 
etaplardan olusan 10 metrelik kısmını gecip teknik etabın dibine geldik hazırlık yapıp rotaya girişimiz 12:00’yi  buldu. 
 



 
1.İp boyu(V+)(15-20m)(12:00-12:35): İlk ip  boyu kızıl renkli bir yuzeyden baslıyor.Başlangıcta  dik sonrasında da hafif 
negatif bir hal alıyor.1. ip boyunun  sonunda kurumuş bir agac govdesi rotayı tıkıyor.Bunu aşıp büyük bir sete  
cıkıyorsunuz.2 sikke ile burada istasyon kurduk. 



 
2.İp boyu(VI-)(40m)(12:35-13:30): İkinci ip boyunu karıştırmışız hemen yukarı cıkmamız gerekirken sağdaki catlak hattını 
takip ettik böyle olunca V- olması gereken ip boyu VI-/VI oluyor.Bizi en çok zorlayan ip boyu oldu. İkinci ip boyu bayağı 
çürük dikkat etmek gerekiyor.Tırmanış esnasında 45’lik canta buyuklugunde bir kayayı tutmam ile kaya yerinden 
oynaması bir oldu.Taha’yı uyararak bu ip boyunu büyük bir sette bir baba ve sikkeden istasyon kurarak bitirdim.Taha 
arkadan gelirken yerinden oynayan kayayı aşağıya yuvarladı.Kaya ortalığı toz dumana katarak yere çarptı ve parçaları 
her yana dağıldı.Herhalde ben duşurseydim taha’nın kaçma şansı yoktu. 
 
3.İp boyu(III+)(60m)(13:45-14:15): Üçüncü ip boyu III+ seviyesinde ipi toplamak yerine toplamadan devam ediyoruz ve 
bacamsı bir yerin altındaki setten istasyon kuruyoruz (Friend ve takoz) 



 
4.İp boyu(VI-)(30m)(14:15-15:10): ilk 7-8 metresi IV+ civarında sonrasında ufak bir sete cıkıyorsunuz.Rotanın 
devamında kuru bir ağactan emniyet alma imkanınında oldugu catlak sistemini tırmanıyorsunuz(VI-).Sonrasında otlu 
yapıyı gecip bir ağacın gövdesinden istasyon oluşturabilirsiniz. 
 



 
 
5.İp boyu(VI-)(20m)(15:10-16:00): Bu ip boyunda büyük catlak hattı yerine piyaz tırmanışın yapılabilecegi daha  küçük 
bir catlak hattından tırmanıyoruz.Ben piyaz(layback) tırmanış yapmadan geciyorum.Çatlak hattının sonunda büyük bir 
agacın kapadıgı sete çıkınca,  istasyonu sikke ve friend’ten kuruyorum.Taha layback  stili ile tırmanış yapıp geliyor. 



 
6.İp boyu(VI)(25m)(16:00-16:40):Son ip boyu bariz catlak hattından devam ediyor.bende sırt cantası olmadıgı icin catlak 
hattının içinden sonuna kadar gittim.Ancak taha sırt cantası olduğu icin biraz dışarıdan alması gerekti.İlk çıkışı yapan 
Önder ve Gökay’da biraz dışarıdan almış.Çatlak hattından devam edildiginde bu ip boyunun derecesi belki VI- olabilir. 
Diğer ip boylarından zor degildi.catlak hattını bitirdikten sonra 5m kadar dik bir etabı gecip  guzel  bir baca hattına 
geliyorsunuz. 



 
7.İp boyu(IV+)(10m)(16:40-17:00): Belki bu son ip boyunu 6. İp boyu ile birleştirip cıkabilirdik ancak bu sefer ip 
sürtünmesi artacak hem de iletişim kurmamız zorlaşacaktı.ip toplamak ile de uğraşmayıp bu ip boyunda da ip açtık.Ben 
emniyet atmadan zirveye kadar cıkıp tek friend’ten emniyet aldım. 
 
 
İniş: (1:40 dk) Ortaburun zirvesini arkasından dolaşarak alaca yaylası patikasına  indik sonrasında bu patika bizi sarı 
mehmetin yurduna kadar götürdü 
 
Fotoğraflar : https://picasaweb.google.com/yesilmavi/OrtaburunKuzeydoguDihedrali
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