
 

 

FAALİYET RAPORU 

Faaliyet ORTABURUN KUZEYDOĞU DİHEDRAL  

Faaliyetin Tarihi 06-09-2014 Yeri Aladağlar / Niğde Süresi 5 SAAT 

Türü C3 sınıfı kaya tırmanışı 

Güzergâh Demirkazık köyü-Sarı Mehmet’in yurdu (1800 metre) 

Katılımcılar 1 Taha AKKUŞ 2 Can GÜNER 

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır, Ocak,  

Kullanılan Teknik Mlz. Tam ip, 13 adet friend, bir  adet  takoz  set,  çeşitli ebatlarda  perlon,  6 sikke, çekiç , nutkey 

Kullanılan Kişisel Mlz. Uyku Tulumu, Kafa Feneri, Kask, Mat 

Yiyecek Ekipler kendi yiyeceklerini organize etti.  

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Sarı  mehmet’in  yurdu  (1800 metre) 

 
Tunç Fındık’ın Aladağlar (216) kitabında 70.4 numaralı rota 

Harita 

 

 

Hedeflenen Zaman 6 saat Harcanan Zaman 5 saat 

Faaliyet Programı 

1.gün     

08:00 Niğde otogar 14:00 Rotaya giriş  

10:40 Çukurbağ 17:00 Zirve  

11:20 Sarımemetler    

 

ULAŞIM 

BİLGİLERİ 

Otobüs  Salim Üçer  

  0536 656 65 41  

AYRINTILAR 

 



 

 

 

 

 

                  Tırmanılan  etap                                                Serbest geçilen etap 



 

 

 

         

Bütün şartların bizim lehimize  gelişmesiyle birlikte 11:20’de kendimizi Sarı Mehmet’in yurdunda  bulduk. 

Günlerin kısalması rotada geceye kalma ihtimalini arttırdığı için hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. 45   

dakika içerisinde hazırlanıp malzemelerimizi kuşandık ve saat 12:20’de Ortaburun Kuzey Doğu Dihedral   

rotası için yola koyulduk. Mangırcı boğazında yer alan Alaca Yayla patikasında 1 saat yürüdükten sonra 

saat 13:20 de rota dibine vardık. Duvarın girişindeki lll-/lll derece slab etabı serbest tırmanarak 7-8 metre 

yukarıdaki sete geldik. 

1. İp boyu ( lll+/lV-) ,(25m) , ( 13:35-13:50 ) 

Zamanın kısıtlı olması nedeniyle bu etabı serbest geçmeye karar verdik kızıl çatlağın sağ tarafından 

başlayarak kayaların pek de sağlam olmadığı fakat belirgin ayak ve tutamakların olduğu etabı geçerek 

yukarıdaki rahat sete ulaştık ve hemen istasyon kurup burada ip açmaya karar verdik.  

2.İp  boyu (V-/V) , (45m) , (14:00-14:35) 

Kızıl renkli bir yüzeyden başlıyor. Başlangıçta dik, sonrasında da hafif negatifleşiyor. 1. ip boyunun 

sonunda kuru bir ağaç gövdesi rotayı tıkıyor. Bunu aşıp büyük bir sete çıkılıyor. 

3.İp  boyu (lll /lll+) , (58m) , (14:45-15:10) 

Baca gibi bir yerin altına kadar uzanan bu etap toprak, ot ve kayadan oluşan kolay bir bölüm. 

4.İp boyu (V-/V+) ,(20m) , (15:25-15:45) 

Dihedral hattının gözüktüğü ip boyu pozitif bir yüzey, ara emniyet atacak bol yer var ve rotanın keyifli 

etaplarının başlangıcı diyebilirim. Bu etabı yukarıda gözüken ilk ağaçta bitirdik. Aslında devam edilip bir 

üstteki ağacın olduğu yere kadar çıkılabilir. 

5.İp boyu (V+/Vl-), (25m) ,(15:55-16:20) 



 

 

Bu ip boyu rotanın en keyifli etabı diyebilirim. Hafif yükseldikten sonra sağ tarafta kalan iki üç parmak  

genişliğinde, zayıf ayaklı pozitif  yüzeyde 3-4 metre yükseldikten sonra setteki ağaçtan emniyet aldık.   

Burada ayak olmamasına rağmen kaya kaymıyor ve oldukça sağlam. 

 

6. İp boyu (Vl-/Vl) , (30m) , (16:45-17:20) 

Bu etap rotanın karşısından gözüken sağa doğru giden dihedral hattı. Burada malzemeler çatlak hattına   

yerleştirilebiliyor fakat dihedralden geçerken sırttaki çanta yukarıdaki kayaya sürtüp hareket imkanını 

kısıtlıyor. Dihedralde yüzeydeki ayaklar kısıtlı fakat güzel krimplerle keyifli tırmanış veriyor. Dihedralin 

bitiminden sonra 3-4 metre daha yükselip zirveye platosuna ulaşılıyor. 



 

 

 

İniş: 

Ulaşılan platoda güneydoğu-doğu istikametinde (Mangırcı batı yüzünü görerek) basit tırmanış ve 

yürüyüşle Alaca yayla platosuna bağlanıp Mangırcı vadisinden kamp alanına döndük. 

 

Can Güner 

Istanbul, 2014 


