MORCA KIŞ KAMPI GEZİ RAPORU

1) GEZİNİN YAPILDIĞI :
İlçe : Anamur
İl: Mersin
Mağara : Morca
Tarih: 11 –16 Ocak 2020

2) KATILIMCILAR :
- Mert Gürbüz
- Ender Usuloğlu
- Alper Utku
- Kıvanç Kalaba
- Uğur Şensoy
- Lena Terekha

3) GEZİNİN AMACI:
Geleneksel Aspeg kış kampını gerçekleştirmek ve Morca mağarası
belgesel çekimi için kış görüntüleri çekmek .

Morca Düdeni giriş kısmı

4) İLİŞKİLER :
Bölge halkından çoban Yusuf Utkar gezi boyunca rehberlik
yapmıştır.

5) ULAŞIM:
Anamur’dan kiralanan araç Kaşpazarı tarafından çıkmaya
başlamıştır . Yaklaşık olarak 850-900 rakıma kadar araçla gidilmiştir
sonrasında kalan kısım yürünmüştür.

6) KAMP DURUMU :
Kalıcı bir kamp kurulmadı 4 gece boyunca sürekli farklı yerlerde
kamp kuruldu . Gündüzleri sıcaklık 4-5 derece olurken geceleri –20
dereceleri görmüştür. Yer yer kar 6 metreye kadar çıkmıştır .

7) KAZAYA RAMAK KALA :
Yaklaşık 55-60 derece eğimli dik bir yamaçta yatay geçiş yaparken
ayağı kayan ve düşme tehlikesi yaşayan mağaracı elinde ki batonunu
kara saplayarak durmuştur.

ETKİNLİK GÜNCESİ :
11 Ocak tarihinde Anamur’dan araç ile yola çıkıldı. Yaklaşık olarak
850-900 rakıma kadar araçla gidilmiş ve sonrasında 6-7 saatlik
yürüyüş yaparak ilk kamp atılacak bölgeye gelindi. Çıkış esnasında
hava güneşli olduğu için kar erimelerinden dolayı çığ tehlikesi olan
yerlerden geçilmiştir. Kamp atılıp gece orda geçirilmiştir .
12 Ocak sabahı kalkıp kahvaltımızı yapıp yürüyüşe başlayacaktık .
Ender Lena ve Yusuf iz açmak için önden yola çıktılar yaklaşık yarım
saat yürüdükten sonra yolda gördükleri köpeği kurt sanıp korktukları
için arkada kalan ekibi bekleme kararı almışlardır. Biraz bekleyip sıcak
çaylar içildikten sonra Enderler tekrar öne geçerek iz açmaya
başlamışlardı . Uzun bir süre yürüdükten sonra Enderler Çoban
Yusufun evine ulaşmışlardı arkasından Mert ve Alper onların
arkasından da Kıvanç ve Uğur eve geldi. Yemekler yendi kahveler
içildi yatışa geçildi.

13 Ocak sabahı Ender 2 gündür izleri kendinin açtığından şikayetçi
olup geri kalan ekipten iz açmasını istemiştir . Yürüyüş yolumuz

bugün kısaydı Yusuf’un evinden Morca’ya yaklaşık 4 saatlik bir
yolumuz vardı o yüzden yavaş tempo mağaraya gitme kararı aldık.
Öğlen saat 2 gibi mağara ağzına varmıştık ama çok fazla kar vardı. Ilk
27 metrelik inişin yaklaşık 12 13 metresi kardı bu yüzden giriş
yapamayıp çekim yapma kararı aldık.

14 Ocak sabahı Taşeli sürpriz yapmıştı her yere sis basmıştı ve görüş
mesafesi 10 metreye kadar düşmüştü. Yürüyüşe başladıktan bir süre
sonra yer yer görüş mesafesi 1 metreye kadar düşmüştü. Kamp
alanından 1 saatte gideceğimiz yere tipi ve sisin etkisi ile 5 saatte
anca gidile bilmiştir . Bir süre sonra havanın biraz açması ile kamp
atacağımız yere kadar ulaşabilmiştik.

15 Ocak sabahı kalktığımızda ekip kararlıydı bugün inecekti çünkü
gece çok soğuk geçmişti ve kartuşlarımız bitmeye başlamıştı. Ender
ve Yusuf önden iz açarak yürüyüşe başlamıştı . Gecenin soğuk
olmasından dolayı kar yer yer sertti ve batmıyordu buda işimizi
hızlandırıyordu . Bir süre yürüdükten sonra inişi tamamladık ve sıcak
sobanın yanında yemeğimizi yiyorduk .
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