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Faaliyet
Ortaburun Kuzey Duvarı
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Süresi
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Kullanılan
Çadır, ocak, tulum, mat
Kamp Mlz.
Kullanılan
1 set takoz, 1 set friend, 7 sikke, 2 çekiç ve nutkey, 1 tam ip, farklı uzunlukta 7-8 perlon ve pursik ipi
Teknik Mlz.
Kullanılan
Emniyet kolonu, kaya tırmanış ayakkabısı, kask, kağıt mendil
Kişisel Mlz.
Yiyecek
Kamp Alanı

Sarı Mehmet’in Yurdu

Su kaynağı

Kamp alanındaki çeşme

Tehlikeler
Zemin

Rotadaki çürük taşların düşmesi
Yaklaşım kaygan çarşak, duvar yer yer çürük

Zorluk Derecesi

IV, IV+/V kaya tırmanışı

Sarı Mehmet’in Yurdu kamp alanından güneybatıya bakınca görülen, Büyük Mangırcı Vadisine girince sağda
kalan Mangırcı dağının aşağısında, yanlış olarak Küçük Mangırcı diye de anılan Ortaburun tepesini tam ortadan
ikiye bölen çok büyük baca sistemi içerisinden doğrudan 90-100 mt yükselerek sola doğru devam ederek
Rota Bilgisi tepenin sol yüzündeki büyük, sarı ve negatif yüzeyin altında sona eriyor. Rota yüksekliği ~200-210mt.
İlk gün rotayı incelemek için Büyük Mangırcı vadisindeki patikayı izleyerek ~30 dk'lık bir yürüyüşle Tunç Fındık'ın
çizimindeki ile aynı açıda olduğunu düşündüğümüz bir noktadan rota incelendi ancak çizimde görülen sağa yatık
bacamsı çatlağın hangisi olduğuna karar veremeyip ertesi gün rota dibinde inceleme yapmaya karar verildi.
Faaliyet günü tarif edilen çatlağı bulamayınca büyük baca sisteminin içine girmeye karar vererek buradaki doğal
çatlak-baca yapısını izleyerek yükselindi. Tırmanış ikinci ip boyundan sonra Tunç’un raporunda bahsedilen sete
çıkılarak devamında sola yan geçişle devam edip kısa baca sistemleriyle sola doğru yükselip tepedeki yaylaya
çıkmadan sarı düz yüzeyin altında sona eriyor.
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Rota Çizimi
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Gps
Bilgileri
Hedeflenen
Zaman
8 saat

Harcanan Zaman

9,5 saat

Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu

2.gün

Hava
Durumu

9.00

Niğde’ye varış

5.00

Kamptan hareket

14.00

Kamp alanına varış

5.30

Rota dibine varış

17.00

Rota inceleme için yürüyüş

6.40

Tırmanış başlangıcı

20.00

Mangal keyfi

12.00

İnişe geçiş

14.30

Kampa dönüş

6.gün

Hava
Durumu

5.gün

Hava
Durumu

Açık, rüzgarsız

Açık,rüzgarsız 3.gün Hava

Durumu

7.gün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu

8.gün

Hava
Durumu
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İstanbul-Niğde otobüs – Çamardı minibüsü ile Çukurbağ köyü - kamp alanına Salim abinin traktörü ile, dönüş
ULAŞIM
BİLGİLERİ aynı vasıtalarla.
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AYRINTILAR
Yaklaşım
Sarı Mehmet'in yurdundan Büyük Mangırcı vadisindeki patikaya girerek 30-35 dakikalık yürüyüş sonrası ağaçlar
arasındaki çarşak zeminden dağı ortadan ikiye bölen büyük baca sistemine doğru yükselmeye başladık. Kaygan çarşak
sonrası duvar dibine erişmek için daralan, 2-2,5mt yüksekliğindeki küçük bacayı zorlanarak, çantaları çıkardıktan
sonra çıkabildik. Duvar dibinde zemini 40-45 derece eğimli, ince ve çok kaygan toprak yapılı 2-3mt genişlikteki sette
hem ayakta durmakta hem de malzemeleri sabitlemekte zorlandığımızdan takoz ve friendlerle hem kendimizi hem de
çantaları emniyete aldık. Bu noktada da çizimde görülene benzer bir bacak/çatlak sistemi göremediğimizden yanlış
yerde olduğumuzu anladık ancak altında bulunduğumuz bacanın IV derece gibi görünüyor oluşu, çıktığımız yerin
inişinin zor oluşu ve rotayı aramanın vakit kaybına yol açacağını düşünerek bu hattan yükselmeye karar verdik.
I. İp Boyu (IV, V; 52-53mt)
7-8mt sonrası büyük bir kaya ile tıkanmış, aşırı çürük yapısı nedeniyle emniyet imkanı kısıtlı, çokça irili ufaklı taş
düştü. Tıkaç kayanın solundan çok zorlanmadan yükselindi. Yine benzer yapıda devam eden bacada ilerledikçe
çürüklükle beraber emniyet imkanı da azalmaya başladı. Kırkıncı metrelerde ince bir set üzerine yükselip solda kalan
dar çatlakta iki mikro takoz ile emniyet alarak emniyet imkanı ve tutamağı çok kıt slop bir yüzey geçildi (V, belki V+).
Bu noktada ipin ileride görülen otlu ve kayalı yatık sete kadar yetmeyebileceği düşüncesi ile yatık, çok küçük bir sette
sikke ve takoz ile, rahatsız bir istasyon kuruldu.
Bu ip boyunda birkaç metrelik sağa sola kaçışlar dışında nispeten düz bir hatta tırmanılınsa da çıkıntı yapan tıkaç
kayaların sürtünmeye yol açmasına engel olmak zor. Bacaların daralan kısımlarında çantanın sıkışması nedeniyle
artçının yükselmesi oldukça zahmetli oldu. Hat boyunca emniyet noktası ve tutamak bulmak için ot temizliği gerekti.
II. İp Boyu (IV+, III; 20mt)
Birinci ip boyunun sonlarında olduğu gibi slop ve kıt emniyetli devam eden ama eğimi daha pozitif kısa bir etap
sonrası yatık geniş setin ortasındaki büyük çam ağacının hemen altında takoz ve friend ile istasyon kuruldu.
III. İp Boyu (IV, IV+; 55mt)
İkinci istasyonu toplayıp duvar dibine geçildi. Burada Tunç'un tarif ettiği mağaramsı yapıyı da kestiremeyince rotadan
tamamen saptığımız düşüncesiyle kontrol amaçlı sağa doğru devam eden 5-6mt'lik III derecelik etap çıkıldı. Doğru
rota hattının bağlandığı nokta olarak düşündüğümüz birkaç metrelik setin sonunun dik ve az çatlaklı duvar olduğunu
görünce doğru hattın en alttaki geniş baca sistemine girmeden sağdan yükselip ikinci ip boyu seviyelerinde sola geçiş
ile bulunduğumuz büyük sete bağlandığı kanaatine vardık.
Bu noktada III+, IV derece ancak çürük yapısı nedeniyle emniyeti yok denebilecek 4-5mt'lik etapta zor da olsa tek
sikke ara emniyeti ile sola geçilerek setli ve bacalı yapıda yüksenildi, sola geçilerek kısa bir bacanın altında, sol
yüzeydeki tutarlı çatlakta sikke, takoz ve friend ile istasyon kuruldu. Bu noktada sola doğru devam eden hatta çizilen
zikzaklar nedeniyle uzatılan ara emniyet noktalarına rağmen ip sürtünmesi tırmanışı zorlaştıracak kadar fazla.
IV. İp Boyu (IV; 35mt)
5-6mt'lik baca sonrası sola doğru basit tırmanış, 3-4mt'lik slop yüzeyin sağından kaçarak üzerine geçiş, 5-6mt IV
derece otlu yapıda tırmanış ve küçük sivri kulenin solunda sikke ve takoz ile istasyon.
V. İp boyu (III, II; 25-30mt)
Istasyonu toplayıp ipi arada 30mt kalacak şekilde Kiwi sarması ile üzerimize alarak giderek kolaylaşan otlu ve setli
etabın sonunda aşağılardan bile göze çarpan sarı, çatlaksız ve hafif nefatif yüzeyin altında tırmanışı bitirdik. Tunç
Fındık'ın raporuyla gördüklerimizin en çok örtüştüğü nokta tam burası.
İniş
Sarı yüzeyin altında ipi toplayıp Küçük Mangırcı Boğazına doğru kısa ama dik etaplar içeren boğazdan aşağı doğru
inişe başladık. Yaklaşık 60-70mt iniş sonrası dikleşen etap nedeniyle tek sikke bırakılarak 30mt ip inişi yapıldı. İp
toplandıktan sonra aramızdan bir anda mermi gibi geçen iki el büyüklüğündeki taş parçası tırmanışa adrenalin dolu
bir nokta koydu. Büyük ve kaygan taşlı bir dere yatağından ibaret Küçük Mangırcı vadisinin tabanı, etraftaki zorluğu
belirsiz ve tırmanılmamışz çatlak hatlarına bakıp hayaller kurarken, ağaçlar arasında yer yer 2-3mt'lik dik inişler
nedeniyle dikkatli ve yavaşça geçilerek ormandan çıkılıp Sarı Mehmet'in yurduna giden patikaya bağlanıldı ve kampa
ulaşıldı.

FAALİYET RAPORU
Öneriler
Takip edilen hat özellikle ilk ip boyunda taş düşmeleri nedeniyle yaralanma riski içerdiğinden Tunç’un kitabındaki
orjinal rota hattının takibi tavsiye olunur.
Bu hat izlenecekse daralan bacalarda çanta ile tırmanış zorlaştığından küçük çanta tercih etmekte fayda var. 32 lt
ama tamamen dolu çanta ile artçı için tırmanış zor oldu.
Sucukla beraber közde pişmiş soğan ve domates yemenin -rota bulmaya olmasa da- tırmanışa pozitif etkilerinin
kanıtlanmasına gerek bile yoktur, yiyiniz.

