
 FAALİYET RAPORU  

 

Faaliyet Ortaburun Kuzeydoğu Rotası Tırmanışı 
 

 

Tarih 14-15.06.2014 Yeri Aladağlar / Niğde Süresi Rota dibinden 5 saat çıkış Türü C2 Duvar  

Güzergâh Sarımehmetler – Ortaburun – Mangırcı vadisi - Sarımehmetler  

Kat Edilen Yol -- Alınan İrtifa Rota dibinden 250m duvar   

Katılımcılar 1 Salih Yıldırım 2 Efe Erenel 
 

Kamp Mlz. Çar, Jetboil, Uyku Tulumu, Mat, Baton, Kafa feneri, vs.  

Teknik Mlz. 
Kask, Emniyet kolonu, 60m 8mm çift ip, çeşitli ebatlarda perlon, 2 set takoz, 1 set friend, 6 adet farklı tiplerde sikke, çekiç, 
nutkey, 

 

Yiyecek  Kavurma, makarna, soğan, karpuz,  

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Sarımehmetler  

Su kaynağı Sarımehmetler  

Tehlikeler Taş düşmesi, Otlu setler   

Zemin  Yer yer sağlam genelde çürük, otlu Zorluk Derecesi III/V derece kaya tırmanışı 

Harita 
 
 

 

 
 

 

283577 
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Gps Bilgileri --  

Hedeflenen  6 saat  Harcanan  5 Saat  

Faaliyet Programı   

1. Gün 
  Hava Durumu Açık       

04:00  Kalkış 11:40 Zirve  

05:10 Sarımehmetlerden hareket 14:00 Kampa dönüş  

05:50 Rota dibine varış    

06:40  Rotaya giriş    

ULAŞIM   Otobüs Firmaları (Ulusoy, İnan, Aydoğanlar)   

EK BİLGİ   Faaliyet bildirimi için Jandarma: 0388 711 24 66  

AYRINTILAR 
Aladağlarda ulaşımının rahat, kamp yeri olarak Sarımehmetlerin tercih edildiği, rota bulma zorluğu neredeyse hiç olmayan 

bu keyifli rota için uzun uzadıya hazırlandık desem yalan olur. Fakat olağan boulder antremanları ve son zamanlarda 

temposunu iyice artırdığımız antremanların gazı ve artık tırmanış sezonun başlamış olmasının heyecanı ile  Kaletepe Kuzey 

yüzü ile birlikte aynı hafta sonuna planlamıştık bu rotayı. Aynı haftasonunda DAG’dan 3 ayrı ekip olarak Cumartesi öğlen 

vakitlerinde Sarımehmetlere ulaştık. Cumartesi günü Kaletepe Kuzey tırmanışını erken vakitte tamamlayıp, günü geri 

kalanını bolca dinlenerek geçirdik.  

Pazar sabah erken saatte hareket edip 6 civarında rota dibine ulaştık. Rotaya Sarımehmetlerden başlarayak Mangırcı 

vadisine giden net patikayı izleyerek ulaştık. Patikanın Alaca yaylaya ayrılan sağ kolundan biraz yükselince rahatlıkla rota 

dibine ulaşılabiliyor.  
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Rotanın girişinde III derecelik görece rahat 10-15 m lik bir kısmı ip açmadan geçip genişçe bir kovuğun rota yönünde sol 

kısmında ilk istasyonumuzu kurduk. 

1. ip : İlk ipin ilk istasyonunu; yukarıda bahsi geçen büyükçe kovuğun sol tarafından yukarı devam eden bacamsı çatlağın 

sağ tarafındaki küçük ağaç, bir stoper ve bir friend ile oluşturduk. Baca V-/IV+ zorlukta emniyet imkanı rahat fakat çürük 

sayılabilecek hamleler ile 55m kadar devam  ediyor. Rotada liderden düşen taşlara ek olarak rotanın genelinde de taş 

düşme riski yüksek olduğundan emniyetçinin olabildiğince bacanın dışına kendisini almasında önemli fayda var. Biz 

yanımızda telsiz olması sebebiyle de ilk ipi olabildiğince sonuna kadar tırmanmayı tercih ettik. İp boyunda lider ile iletişim 

ve görüş yer yer kaybolabiliyor. 55m nin sonunda soldaki dik yüzeyden Efe istasyonu oluşturdu. 

       

2. ip: İkinci istasyondan hafif sağa kayıp 8-10 m lik bir tırmanıştan sonra geniş bir sete varılıyor. 5-10 m kadar rahat sette 

ilerledikten sonra sol taraftaki otlu ve slop yüzeyden tırmanışa devam ettim. Slop yüzeyin solundaki bacada tamamen 

otların arasına gömülünce tırmanışı sağa daha slop emniyet imkanı neredeyse hiç olmayan yüzeyde 1 sikke ile ara 

emniyet alarak geçtim. Slop yüzeyin bitimine doğru aşağıdaki settin girişine attığım ara emniyet sebebiyle aşırı artan ip 

sürtmesini zorda olsa yenerek slop yüzeyin bitiminde hemen sağda net çatlağa bir friend attım. Bu noktada sanırım ipin 

55. metresine denk gelmiştik. Solda yukarıda yüzeyin çok rahatladığı ve istasyon için çok net bir kovuk gördüyksek de ipin 

aşırı sürtmesi ve sonuna gelmiş olmam sebebiyle güvensiz bir istasyonu yoğun çabalar ile kurup Efeyi yukarı aldım. Bu ip 

boyuna girerken acele etmiş olmam sebebiyle tek ipte kocaman bir düğüm ile lider tırmanmıştım. İpin aşırı zorlanmasının 

bir sebebinin de bu olduğunu ancak istasyonu oluşturup da arkama baktığımda görebilmiştim. 

2. ipin sonunda emniyetli devam etmeyerek hafif bir tırmanışla 25-30 m kadar hafif yükselerek serbest geçtik. 

 

İlk istasyondan rotanın görünümü 

İlk istasyon 
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3. İp : Serbest geçilen 20-30 m rahat setin hafif sağ tarafında yukarı yönelen çatlak hattına olabildiğince yaklaşıp solundaki 

döküntü kayanın sağlam alt çatlaklarında perlon ile uzatmalar kullanarak 3. İstasyonu oluşturduk. Son ip boyuna lider 

giren Efe yer yer boulder hamleleri ile rotanın en keyifli kısmını kısa süre de tamamladı. Çatlak boyunca farklı yollar 

izlemenni mümkün olduğu bu etabı da ipin son haddine kadar kullanıp yaklaşık 55 m ile tamamladık.  Hattın solundan 2 

sikke ile istasyon ile bende etabı tamamlayıp Efeni yanına ulaştım. Sonrasında ise hızlı bir şekilde rahat 15m lik kısmı ara 

emniyet kullanmadan tamamlayıp büyükçe bir kayanın gölgesinde rotayı tamamladık.  

Doğan güneşi doğduğu andan rotanın sonuna kadar beynimize beynimize yediğimizden ve keyiften hiç su içmediğimizden 

bulduğumuz bu kayanın gölgesinde su ile kafaları güzelce bir çektik .  

 

 

Salih&Efe 2014 

DAG – Doğa Aktiviteleri Grubu 

 

 
 

İkinci istasyonun sonunda 

serbest geçilen geniş set. 

3. ip boyu 


