FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Cıngıllıbeşik Kuzey Batı Sırtı Denemesi
Faaliyetin
Tarihi
Yeri
01.07.2012
Güzergâh
Sarı Memetler- Mangırcı Vadisi-Kaletepe Cıngıllı Beli
Kat Edilen
Yol
Katılımcılar 1 Yahya Varlı
2

Kürşat Kobya

3

David Wilbur

Aladağlar

Alınan İrtifa

Süresi

14,5 saat

Türü

Sırt
V, AD+

750 mt (tahmini)

4

Kullanılan
Kamp Mlz.
Kullanılan
Teknik Mlz.
Kullanılan
Kişisel Mlz.
Yiyecek

Çadır, ocak, tulum, mat, mangal teli
1 set takoz, 1 set friend, çeşitli sikkeler, 2 çekiç ve 2 nutkey,2 yarım ip, farklı uzunlukta ve bol miktarda perlon, pursik
ipi ve 12 kilitli karabin
Emniyet kolonu, kaya tırmanış ayakkabısı, kask, atc, hms

Kamp Alanı

Sarı Mehmet’in Yurdu

Su kaynağı

Kamp alanındaki çeşme

Tehlikeler
Zemin

Rotadaki çürük taşların bolluğu, sırtın her iki tarafında da boşluk hissi
Yaklaşım patika ve basit setli kaya etapları
Zorluk Derecesi

IV, IV+/V kaya ve sırt tırmanışı

Rota Bilgisi Sarı Mehmet’in Yurdu kamp alanından güneybatıya bakınca görülen, Büyük Mangırcı Vadisine girince solda
kalan Kaletepe ile Cıngıllı Beşik arasında kalan bele çıkılıyor. B.Mangırcı vadisinde ki patikayı ormanın bitimine
kadar takip ettikten sonra sola belli belirsiz bir patika ayrılıyor. Bu patikayı takip ederek (bele doğru patika yok
oluyor) bele çıkıp Emli Vadisi tarafından Cıngıllı Beşik’in kuzey-batı sırtına ulaşılıyor.

Fotograflar
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Gps
Bilgileri
Hedeflenen
Zaman
15 saat

Harcanan Zaman

14,5 saat
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Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu

Açık, sert
rüzgarlı

2.gün

Hava
Durumu

Açık,rüzgarlı

10.00

Niğde’ye varış

03:00

Kamptan hareket

15.00

Kamp alanına varış

05.10

Rota dibine varış

16.00

Çadır kurma ve odun toplama

05.40

Tırmanış başlangıcı

17.00

Mangal keyfi

12.30

İnişe geçiş

17.30

Kampa dönüş

3.gün

Hava
Durumu

4.gün

Hava
Durumu

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
Rotanın uzun olduğunu bildiğimiz için tırmanışa erken başlamak amacıyla saatlerimizi 01:30 kurup, 03:00 gibi de yola
çıktık. Sarı Memetler kamp alanından B.Mangırcı vadisindeki patikayı orman sonuna kadar takip ederek, ormanın
bitiminde soldaki belirsiz patikayı takip ederek Kaletepe ile Cıngıllı Beşik arasındaki bele kadar yükseldik. Daha sonra
Emli vadisi tarafına geçip Cıngıllı Beşik’in kuzey-batı yönünde inen sırtları yan keserek doğru sırt olduğunu tahmin
ettiğimiz 3. sırta kadar yan geçtik. Bu sırttan basit tırmanışla yükseldik ve en sonunda III+ bir kaya etabını da
tırmanarak saat 05:10 da geniş bir sete ulaştık. Önümüzde yükselen kaya blokunun rotadaki ilk IV+ lık ip boyu
olduğunu varsayarak malzemelerimizi kuşandık ve ip açtık. Daha önce kararlaştırdığımız gibi rotadaki 3 tane IV+ olan
ip boylarını sırasıyla Yahya, Kürşat ve ben çıkacaktık. Dolayısıyla saat 05:40 da Yahya ilk ip boyu için yükselmeye
başladı.
I. İp Boyu (IV+;50 mt; süre 100 dk)
Girişi biraz zor, sonra daha basit bir şekilde devam eden rotanın sonunda Yahya istasyonu kurdu ve bizi yukarı aldı. İyi
haberleşemediğimizden bu ip boyunda çek beklemeler oldu ve epey vakit kaybettik.
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II. İp Boyu (III; 60mt; süre 35 dk)
2.ip boyunu tırmandıktan sonra yanlış bir sırtta olduğumuzu anladık. Ancak yine de bu sırttan devam ederek ana sırta
bağlanıp bağlanamayacağımızı görmek için tırmanmaya devam etmeye karar verdik. Kürşat bu ip boyunu sürekli
olarak “bu sayılmaz, diğer ip boyunu da ben çıkacağım”  diye söylenerek hızlı bir şekilde bitirdi ve biz de yanına
gittik.
III. İp Boyu (IV; 60mt; süre 55 dk)
Basit bir yan geçişten sonra yükselerek devam eden rotayı sonunda kısa bir IV+ lık etapla tırmandım ve Yahya ile
Kürşat’ı yukarı aldım.
IV. İp Boyu (IV+; 40mt; süre 75 dk)
Dik bir kaya blokunu çıktıktan sonra her iki tarafı da oldukça boşluklu bir geçişle devam den rota istasyonun hemen
altında dikkat gerektiren yine oldukça boşluklu bir hamleyle bitiyor. Bu ip boyunu lider çıkan Yahya dar bir sette
istasyon kurarak bizi yanına aldı. Bu ip boyundan sonra sırayla tırmanmak epey vakit kaybettirdiği için bir sonra ki ip
boyunu da Yahya’nın lider gitmesine karar verdik.
V. İp boyu (II-III; 60mt; süre 75 dk)
Bu ip boyu basit bir yan geçişten ibaret olup bir sette bitiyor. Hepimiz sete geldikten sonra sırtın alt taraflarından
gördüğümüz dik kaya bloğunun 15 mt kadar altına varmıştık.
VI. İp boyu (V+; 15mt; süre 10 dk)
Sırtın bu kaya bloğundan sonra nasıl devam ettiğini bilmediğimiz için Yahya tırmanarak kaya bloğuna ulaştı ve
oldukça uzun bir ip inişinden sonra sırtın devam ettiğini ve ana sırta bağlandığını söyledi. Biz yukarı tırmanmadan kısa
bir durum değerlendirmesi yaptık. Sonucunda rotayı tamamlayamayacağımızı var sayarak ve rotada bivaklamak
istemediğimiz için o noktadan saat 12:00 de dönüş kararı aldık.
İniş
Yahya adını “Sikkekule” verdiğimiz sırt noktasından tek sikkeyle iniş istasyonu kurarak ve malzemeleri toplayarak
yanımıza indi. Bir şeyler atıştırıp sıvı aldıktan sonra sırayla saat 12:30 da inişe başladık. Toplamda 4 ip boyu (60 mt) ip
inişi yaptık ve sırtın yanındaki kulvardan sırtın başladığı yere kadar alçaldık. 2.ip boyunda da 1 sikkeyle iniş istasyonu
kuruldu. 3.ip boyunu indikten sonra ip, bir ağaç köküyle kurduğumuz iniş istasyonunda takıldı. Oldukça uğraşmamıza
rağmen ip gelmeyince o anda bizden 20 mt yukarda olan Yahya geri tırmandı ve ipi kurtararak tekrar yanımıza indi.
Bu bize yaklaşık 1 saat vakit kaybettirdi. Dar bir sette oturarak Yahya’yı beklerken Kürşat ve ben uykuya dalıp aşağı
yuvarlanmamak için epey zorlandık. Son ip inişinde de bir kaya babasından perlonla istasyon kurarak indik ve
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alçalarak Kaletepe’yle Cıngıllı Beşik arasında ki bele vardık. Burada geldiğimiz hattı takip etmek yerine daha kısa
olacağını varsaydığımız bir noktadan inince yanıldığımızı anladık ve iniş süremiz bu yüzden biraz arttı. Saat 17:30
olduğunda kampa vardık.

Öneriler
Rota uzun dolayısıyla erken yola çıkmak kesinlikle gerekli.
Sırt hattı boyunca sağlam emniyet noktaları bulunabilse de genelde rota çürük kaya bloklarından oluşuyor. Bu yüzden
tutulan ve basılan her kayayı dikkatlice seçmek gerekiyor.
Rota teknik olarak çok zor olmasa da uzunluğu, her iki tarafında olan boşluk hissi ve rota bulma açısından oldukça
yorucu ve zorlayıcı bir faaliyet oldu.
Her ne kadar zirveye kadar ulaşmasak da, çok ve uzun ip boylu bir sırt rotası olarak zevkli bir tırmanış oldu, önerilir.
Kaburga, sucukla beraber közde pişmiş soğan, patlıcan, kırmızı tatlı biber ve domates ile beraber kavun ve kiraz
yemenin rota bulmaya hiçbir faydası yok ama çok lezzetli. Sindirim sistemi sağlam olan arkadaşlarla yenirse daha
keyifli bir kamp olur.
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Fotograflar : https://picasaweb.google.com/yesilmavi/CNgLlBesikKuzeybatSRtDenemesi

