Kaletepe Kuzey-Batı Duvar Tırmanışı
Faaliyeti Raporu

Tarih

: 19-22 Mayıs 2011

Yer

: Aladağlar / Niğde

Rota

: Sarı Mehmedin Yurdu-Kaletepe KuzeyBatı yüzü- Sarı Mehmedin Yurdu (Foto 3)

Tür/Hedef

: Duvar tırmanışı/Güneybatı yüzünden zirve

Katılımcılar

: Yahya Varlı, İlker Şahin, Kürşat Kobya, Taha Akkuş

Hava Durumu

: Faaliyet süresince parçalı bulutlu, rüzgarsız, 10-15 C, gece ara sıra yağışlı

Malzemeler

: Kamp malzemeleri ve teknik malzemeler (60mt ip, 2 Takoz seti, 7 Friend, 6 sikke
12 Ekspress, 8 Kilitli,2 Hms,uzun ve kısa perlon bantlar, 2 nutkey, 2 çekiç)

Rota Bilgisi

: Dört ip boyu, III+ – IV+ derece kaya tırmanışı. Belirgin sırt hattını takip eden III+, IV+, IV, III
dereceli üç ip boyu kaya tırmanışı ile zirveye ulaşılır. İniş Kuzey-Doğu yüzündeki orman
içerisindeki patikadan yapılır. Rota için Tunç Fındık’ın Aladağlar’da 50 Rota isimli kitabından
faydalanıldı.
: Yağış sonucu ıslak zemin nedeniyle oluşabilecek riskler
: Sarı Mehmetin yurdu mevkii, kamp ve su bölgesi

Riskler
Kamp Alanı

0

Faaliyet Süresi : Planlanan:6 saat , Gerçekleşen: 6.30 saat (9.50 – kamptan çıkış, 15.20 – zirve, 16.30 – kamp
alanına varış)
Alınan İrtifa

: 400mt

Ulaşım

: Kamp yerine ulaşım özel araç ile, dönüş traktör ile sağlandı.

Öneriler

: Dönüş Pazar gününe denk geldiğinde köyden Niğde’ye giden minibüslerde yer bulmak çok zor
olabildiği için dönüş erken saatte (en geç saat 3 minibüsü ile) yapılmalı.

Faaliyet Planı

:

18 Mayıs Çarşamba
20.00: Istanbul'dan Niğde'ye hareket
19 Mayıs Perşembe
11.30: Demirkazık köyüne hareket
14.00: Köyde araç ile gelen David, Kürşat, Candan ve Esra ile buluşma
15.00:Kamp alanına varış
20 Mayıs Cuma
Kaletepe Kuzey yüzü duvar tırmanışı (Yahya, David, İlker)
21 Mayıs Cumartesi
8.30 : Kamp alanından çıkış
9.00 : Rotaya giriş
14.00: Zirve
15.00: Kamp alanına varış
22 Mayıs Pazar
19.00: Istanbul’a hareket
Faaliyet Raporu :
18 Mayıs Çarşamba
20.00: Yahya ve ben (Taha) Istanbul'dan Niğde'ye Inan turizmin 20.00 aracı ile yola çıktık.
19 Mayıs Perşembe
07.30: Niğde'ye varış.
13.00: İlker ile buluşup Çamardı köy minübüsü ile Demirkazık köyüne hareket
14.30: Demirkazık köyü yol ayrımında Salim Abi ile buluşup özel araç ile gelen arkadaşları beklemek için Salim Abinin
evine gidiş.
16.30: David’lerin gelmesi üzerine araç ile kamp alanına hareket.
18.00: Sarı Mehmet’in Yurdu mevkiinde (~1650mt) kampı kurduktan sonra (Foto 1, 2) çevrede kısa kaya tırmanışı yapıldı.
22.00: Yemek, çay ve muhabbet sonrası yatış

Foto 1 Mangırcının yanında tümsek gibi kalan Kaletepe’ye “bu kadarcık mıymış ? “ diye bakan gençler

Foto 2 Kamp alanı, arkada Kaletepe ve Cıngıllıbeşik

20 Mayıs Cuma
06.00 : kalkış
07.30 : Kuzey yüzü ekibi (Yahya, David, İlker) kahvaltı sonrası kamptan Kaletepe’ye doğru hareket etti.
10.00 : Kahvaltı sonrası güzel havanın keyfini çıkardıktan sonra ben, Kürşat, Candan ve Esra Eznevit yayla’yı hedefleyerek
yürüyüşe çıktık.
13.15 : Kamp alanının kuzeyinde, yolun hemen yanından yükselerek devam eden III derece kaya etabına girerek ~250mt
irtifa aldıktan sonra zemini kayganlaştıran yağmurun da etkisiyle doğu istikametine düşük eğimle irtifa alan
patikaya geçerek ilerlemeye devam ettik (~2050mt). Hızlanan yağmur nedeniyle sırttan yaylaya doğru ilerlemek
yerine iniş kararı vererek Emli ormanına giden traktör yoluna dik bir şekilde inen çarşak hattına yönelip yarım saat
içerisinde traktör yoluna indik ve ~20dk sonra kampa vardık. Yürüyüş süresince Kaletepe Kuzey ekibi ile telsiz ve
cep telefonu ile irtibat kurulamadı. Daha sonra telsizin kapalı unutulduğu anlaşıldı.
13.50 : İletişim kuramadığımız için endileşendiğimiz ve dürbünle sürekli duvarda tespit etmeye çalıştığımız kuzey ekibi
nihayet son ip boyunda görüldü ve birkaç dk. sonra telsiz ile irtibat kuruldu.
15.30 : Yağmur, kar ve dolu geçişinin yaşandığı bir havada tırmanışa devam eden ve güneşi ancak zirvede yakalayabilen
Kuzey ekibi kamp alanına vardı.
18.00 : Güneşin hakkını vermek için kısa kayalar tekrar ziyaret edildi.
23.00 : Birbirinden yenilikçi ve iddialı yemekleri döktükten ve çay faslından sonra yattık.
21 Mayıs Cumartesi
07.30 : Gece kontrol ettiğimiz hava durumu saat 12-15 arası hariç yağış gösterdiğinden cumartesi dinlenip tırmanışı
Pazar günü yapmaya niyetlenerek, nispeten geç saatte, 7.30'da kalkıp kahvaltı yapmaya başladık. Hava
tahminleri de güncellenip yağış göstermeyince orjinal plana sadık kalarak tırmanışı yapmaya karar verdik.
Dedegöl faaliyeti için Isparta’ya gidecek olan David, Esra ve Candan’ı uğurladıktna sonra Saat 9 itibariyle
hazırlıklara başlandı.
09.50 : Kamp alanından çıkış. Sarı Mehmet’in yurdundaki kamp alanında emli vadisi boyunca devam eden traktör
yolunda 15dk ilerledikten sonra kuzey-güney istikametinde kaletepe hedeflenerek düşük tempoda ormana
girildi. Rota girişi için kuzeybatı sırtının ortalarına denk gelen belirgin V şeklinin ucu hedeflendi (Foto 3).

Foto 3 İzlenen rotanın çizimi

1. İp Boyu (8-9mt, III+)
11.00 : Rota dibine gelerek hazırlıklara başlandı. Kask giyilip ekipmanlar hazırlandı. Yahya, Tunç Fındık'ın Aladağlar'da 50
Rota kitabında tarif ettiği gibi 8-9mt kadar free solo slop kaya tırmanışı ile yükselerek bir sikke bir takoz ve bir
friend ile ilk istasyonu kurdu. İp ile ilk önce çantalarımızı yukarı aldıktan sonra istasyon kurulan setin
küçüklüğünden şüphelenerek rapora tekrar bakınca rotanın 5mt soldaki geniş setten devam ettiği anlaşıldı. Bu
sebeple yarım saat kadar vakit kaybedildi. III-III+ Slop yüzeyi sırasıyla Kürşat, İlker ve ben top rope tırmanarak
rotanın başladığı sete geçiş yapıp emniyete girdik. Yahya bir sikke ve bir friend ile tırmanış için ilk istasyonu
(Foto 5) kurarken ben de yanlış yere kurulan ilk istasyonu topladım.

Foto 4 Rota girişinde hazırlık yaparken

Foto 5 Yahya birinci istasyonu hazırlarken

2. İp boyu (10mt, IV+)
12.10 : Birbirine paralel iki çatlaktan biri olup derecesi IV+ olan 1. ip boyuna Kürşat lider girerek yaklaşık 10mt'lik bu
etabı iki friend ve bir takoz ile ara emniyet kurarak tırmanıp sola doğru devam eden set üzerinde istasyon
kurdu. Bacanın sol yüzeyinde tutamak-basamak kısıtlı olduğundan kaya tırmanış ayakkabısı girmekte fayda
var. Büyük çanta ile tırmanış sıkıntılı olabilir.

Foto 6 Emniyet alan İlker, Kürşat’la telsiz ile irtibat kurarken (geyik yaparken)
12.50 : Yahya ve ben pursik sürüyerek birinci ara istasyonda emniyete girdik. Ben ikinci ip boyuna lider tırmanış için
hazırlanırken İlker birinci istasyonu toplamaya başladı.
3. İp Boyu (11-12mt, IV)
13.40 : İlker de geldikten sonra Kürşat'ın emniyetinde 2. ip boyuna girdim. Ara istasyondan sonra rota sola 1-2 mt
ilerleyerek çimli 1.5-2mt genişliğindeki bir setten yükselip 3-4mt genişliğindeki yine çimli ikinci bir setten
devam ediyor. 2mt'lik basamaklı seti geçerek geniş setin ortaya yakın noktasındaki kaya bloğuna bir takoz ile
ara emniyet attım.Yeşilliğin bittiği yerde 11-12mt'lik baca şeklinde iki paralel çatlak mevcut. Sağdaki daha slop
ve ara emniyet noktası kısıtlı göründüğünden soldaki çatlaktan devam etmeye karar verdik (IV derece). Çatlak
hattının girişinde bir sikke, 2mt yukarısında bir takoz ile ara emniyet alarak yer yer çürük babaların olduğu bu
hattı geçerek oldukça geniş ve çimenlik setin ucunda, 50 Rota kitabında Sikket Baba (Foto 7) diye anılan sivri
kaya bloğunun altındaki düzlüğe geldim.

Foto 7 Sikket Baba

14.15 : Bacanın hemen üzerinde bir takoz ve bir friend ile istasyon kurdum (Foto 8). Önce Yahya, sonra İlker pursik
sürerek etabı geçip sete ulaştılar (Foto 9). Bacanın bitimine yakın kaya yapısı oldukça çürük, hatta en
sonundaki büyük kaya bloğunun dahi arkasında boşluk olduğunu sikke çakacak bir çatlak ararken farkettim.
Bu yüzden kitapta bahsedildiği gibi paralel çatlaklardan sağdakini tercih etmek (V derece) daha doğru
olacaktır.

Foto 8 Sikket Babanın altında, 3. Istasyon

Foto 9 İlker 3. Ip boyunda

15.00 : Kürşat ara istasyonu toplayarak sete ulaştı.
4. İp Boyu (30mt, III)
15.15 : Kısa bir molanın ardından yine sola doğru devam ederek yükselen, III-III+ derecelik (~30mt) 3. ip boyunu
inceledikten sonra ip açmadan serbest geçmeye karar verdik.
15.22 : Zirveye ulaştık (Foto 10)

Foto 10 Zirve. DAG bayrağı unutulursa ne olur ?
.
15.45 : Tepenin Kuzey-Doğu, Doğu yüzüne doğru düşük eğimle alçalan yolda sola kıvrılarak devam edip ormanda alçalan
patikayı takip ederek traktör yoluna indik.
16.30 : Kamp alanına varış (Foto 11)

Foto 11 Kampa dönüş

17.00 : Yemek öncesi birşeyler atıştırma bahanesiyle kurulan sofrada ertesi günün kahvaltılıkları hariç herşey silip
süpürüldü.
23.00 : Şarjlı florasan lambalarıyla vadiyi aydınlatan, son ses müzik dinlemekten ve bağırarak konuşmaktan çekinmeyip
vadiyi inleten off-roadcu abilere bilimum veciz sözler dillendirildikten sonra yatışa geçildi.
22 Mayıs Pazar
09.00 :kahvaltı ve sonrasında istirahat
11.00 : kamp alanının hemen arkasındaki tek kayada boulder yapıldı. İlker stopperlık yaparken kayan elim dirseğimin
gözlüğünü parçalamasına neden oldu. Göz çevresindeki iki çizikle kaza çok ucuz atlatıldı. Çıkarılacak ders:
crash pad kullan, stopperını çok yaklaştırma.

Foto 12 Boulder ambarına düşmüş açlar

14.00 : Güzeller zirveden dönen YTUDAK’dan iki kişilik ekip ile birlikte Salim Abi’nin traktörü ile köye doğru yola çıktık.
16.30 : Köyden hareket. Gelen ilk köy otobüsü dolu olduğundan bir saat kadar bir sonrakini bekledik.
19.00 : Niğde Inan turizm aracı ile Istanbul’a hareket.
23 Mayıs Pazartesi
07.00 : Istanbul Alibeyköy terminaline varış

Taha Akkuş
2011-06-11
Istanbul

