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Faaliyet Küçük Demirkazık Doğu Bacası Rotası 

Faaliyetin Tarihi 6-7 Temmuz 2019 Yeri Aladağlar Süresi 2 gün Türü Yarı teknik 

Güzergâh İstanbul-Çukurbağ-Arpalık-Tekepınarı-Doğu bacası-Zirve-Klasik rotadan iniş(yelken kaya)-Apışkar vadisi-arpalık 

Kat Edilen Yol 13 KM Alınan İrtifa 1200 metre 

Katılımcılar 1 Turgay Akgenç 8    

  2 Eray Şuvman 9    

  3 Gökhan Hatipoğlu 10    

  4 Mehmet Memecan 11    

  5 Murat Yıldırım 12    

  6 Melih Ayhan 13    

  7 Sezgi Eser Ayhan 14   

Kullanılan Kamp Mlz. Bkz. www.dag.org.tr. 

Kullanılan Teknik Mlz. tam takım takoz, 60m çift ip, birkaç hex ve friend, çeşitli sikke, çeşitli perlon ve endless, çekiç 

Kullanılan Kişisel Mlz. Kask, emniyet kemeri, iniş ve emniyet alma malzemeleri 

Yiyecek Aksarayda yer alan Bolu Et Mangalda yedik içtik, yaklaşım esnasında atıştırmalık ve sandviç 

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Arpalık 

Su kaynağı Var 

Tehlikeler Taş Düşme,Kayma, 

Zemin  Çarşak,slab ve kaya Zorluk Derecesi 3/3+ 

Tekepınarından yaklaşılan rotaya KDK belini gördüğünüzde sağ taraftan ayrılmanız gerekir, sonrasında çarşağı 

takip ederek slab kayalara yaklaşılır ve sağdan geniş şekilde kayaların etrafından dönerek, baca girişinin görüldüğü 
kısımdan slablara girilir ve yaklaşılır. Baca hattı takip edilir, geniş bir sete varıldığında sağda yer alan babaya 

yönelebilirsiniz, sonrasında zirve bayrağını sol üst kısımda görmüş olacaksınız. Bayrak hedeflenerek yükselirsiniz. 
İniş; zirvede Demirkazık yönüne baktığınızda sol tarafınızda iki büyükçe yükselti göreceksiniz, ilkine çıkmanız 

gerekmektedir, bunun için çıkılan hattan bir alttaki sete inilir ve hedefteki büyükçe sete yükselinir. Setin sağ alt 
tarafında perlonlu ve karabinalı baba görülür(baca yönünde 5metre aşağıda bir sikke mevcut.), sol taraftaki 

bacamsı hattan 60metre kadar ip inişi yapılır. Bacanın içerisinde kalmanız gerekmektedir. 
İp inişinden sonra kayaya baktığınızda 5 metre sağ tarafınızda kalacak olan yelken kayaya yürünür ve 1 bolt 1 

sikkenin bulunduğu istasyondan 60metrelik ip inişi yapılır. 

İniş sonrası Apışkar vadisinden dönmek için alt kısımlarda yer alan slablarda S yapılarak soldaki çarşak hedef 
olacak şekilde aşağıya inilir. Vadi aşağıya doğru takip edilir, vadinin son kısmında Cimbarı gördüğünüzde sol 

tarafınızda bulunan V çentik tarzında bir kapı vardır, buradan geçmeniz gerekir. Kaçırmamanızı öneririz. 

Harita 
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Gps Bilgileri 

https://tr.wikiloc.com/dagcilik-rotalari/aladaglar-tekepinari-k-demirkazik-dogu-bacasi-
zirve-klasik-baca-inisi-apiskar-vadisi-arpalik-sokulu-20566598 

  

Hedeflenen Zaman 11 saat Harcanan Zaman 11saat 45dakika 

Faaliyet Programı 

1.gün 
  Hava 
Durumu 

Güneşli 2.gün  Hava 
Durumu 

Güneşli       

21:00 Arpalık Kamp 03:15 Kamp alanından hareket     

22:00 Sessizlik 04:06 Teke pınarı     

 
 

04:56 KDK geçidin görüldüğü 

kısımdan yaklaşım 

 
 

 
 

  06:20 Slablara başlangıç     

  07:40 Rota başlangıç     

 
 

08:45 Geniş sete varış(ip açıldı, 
daha hızlı çıkılabilir.) 

 
 

 
 

  09:05 Zirve     
 

 09:40 Dönüş için hareket     
 

 
10:15 İp açma ve babadan inişe 

başlangıç 

 
 

 
 

 
 

11:55 İp toplama ve apışkardan 
hareket 

 
   

  15:00 Arpalık varış      

ULAŞIM 
BĐLGĐLERĐ 

6 Temmuz cumartesi sabahı 7:00da İstanbul Tuzladan hareketle Ankara üzerinden Demirkazık köyüne varış. Carevelle araç ile 

sokullupınardan arpalığa çıkış denemesi başarısız olunca, sokuluda Salim abiyle buluşma ve Arpalığa hareket. Dönüş aynı şekilde 
yapıldı. 

AYRINTILAR 
 6 Temmuz Cumartesi sabahı ekibin çoğunluğuyla Kadıköyde buluştuktan sonra Tuzlada yer alan 
Carevelle aracımıza doğru yola koyulduk. Tuzlaya varıp aracımızı yükledik. Çekişmeli şoför seçimini 
10dakikalık aracı deneme fırsatı bulan Turgay kazandı ve direksiyona oturdu. Herkes haftanın yorgunluğuyla 
birlikte, koltuklarında uyuklar haldeyken bir anda ‘Herekede durup, kahvaltı mı yapsak’ sözüyle uykumuz 
açıldı ama karara bağlanamayan kahvaltıyı, ‘Pause’ adlı yol üstü bir mekanda, kimimizin açık büfe tercihi 
kimimizin menemen tercihiyle sonuçlandırdık. 
 Yola koyulup bir an önce dağa ulaşmayı hedeflerken, ekibimiz, tuz gölünde ‘penguen’ gibi gezen 
insanları görünce dayanamayıp aralarına karıştık. Arkasından da Aksarayda Bolu Et Mangalda durarak akşam 
yemeği sorunumuzu çözdük. 
 Demirkazık dağ evine ulaştığımızda saat 19:00civarıydı, dağ evine ve jandarmaya yaptığımız bildirim 
sonrası Arpalığa doğru hareket ettik ancak aracımız arpalık yolundaki eğimli ve yumuşak dolgulu kısımlarda 
takılınca Sokullupınara geri inerek Salim abi ile iletişim kurduk. Bir süre sonrasında yanımıza gelen Salim 
abinin cipiyle Arpalık yoluna koyularak 21:00 gibi kampımızı kurduk. Yanımızda yer alan ekiple tanışarak 
faaliyetlerini öğrendik, aynı rotaya gireceğimizi ama onların bizden daha geç hareket edeceği bilgisini edindik. 
 Çadırlarımızı kurduktan sonra gece hareket saatimizi netleştirip, teknik malzemelerimizi çantalarımıza 
yerleştirerek sessizliğe büründük. Tabi bu sırada gökyüzü manzarasını kaçırmak istemeyen arkadaşlar, tuvalet 
bahanesiyle çadır dışında manzaranın keyfini sürerek, pozlama yaptılar. 

03:15 Kamptan Hareket 
 Hareket saatimizin gelmesiyle hepimiz çadırlarımızdan çıkıp ve rota yaklaşımı için hazırdık. 
Tekepınarında su takviyesi yapacağımızdan çantalarımızı hafif tutup 1 litre kadar suyla hareket ettik. 40 dk 
kadar yürüdükten sonra çoban köpeklerinin havlama sesleriyle birbirimize daha yakın hareket etme kararı 
aldık. Çobanın köpeklerine ve bize seslenmesiyle rahatça yürümeye başladık. 
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04:05 Tekepınarına Varış 
Tekepınarına varıp, su takviyemizi yaptık ve kısa molamızın sonunda tekrar harekete koyulduk, 50dakika 
kadar daha yürüyerek KDK belini gördüğümüzde çarşağımsı yerden yukarıya doğru çıkmaya başladık. Çıkış 
esnasında gözlerimiz yer yer rotayı arıyor, hangi hat olduğunu kesmeye çalışıyorduk. Bir iki tahmin yürütme 
sonucu rotamızın hattını netleştirdik ve göz hapsine alarak hedefe doğru yürümeye başladık. O esnada dağ 
keçilerini de gözden kaçırmayıp sırtlarda gezen keçileri hayranlıkla izledik.  

 
Kayanın sağ tarafından devam edilir. 

 
06:20 Slab Kayalara Başlangıç 

 Slab kayalara vardığımızda, küçük bir mola verdik. Bu esnada 2600-2700lü metrelerde Turgay 
‘irtifadan kaynaklı vücut belirtileri olduğunu’ söyledi, bol su içerek devam etme kararı aldı.  
 Harekete devam ettiğimizde ise kayalar üzerinde küçük küçük yükselirken, erken yükselmeye 
başladığımızı fark ettik ve kayalardan sağa doğru yan geçiş yaparak, asıl yaklaşım hattı olduğunu 
düşündüğümüz hatta bağlandık. Sağ taraftan açık şekilde, az evvel yükselmeye başladığımız kayaların 
etrafından dönerek asıl slab kısımlara ulaştık. Biraz daha yükselerek, durduğumuz genişçe bir yüzeyde 
kolonlarımızı giyip, malzemelerimizi kuşanma kararı aldık. 
 Bu esnada mevsimlik gölde kamp yaptığını öğrendiğimiz Ramazan Bozkurt ve ekibi göründü, yanımıza 
gelen bir arkadaştan aynı rotaya gireceğimiz bilgisini öğrendik. Uzunca bir süre raporunu aradığımız ve bir iki 
rapor dışında ayrıntı bulamadığımız rotaya aynı gün 3 ekip olarak girecektik. Bu durum bizi şaşırtsa da hızlı 
olmamız gerektiğini ve taş düşürme konusunda çok dikkatli davranmamız gerektiğini aklımızdan geçirerek 
harekete koyulduk. 
 Hepimiz malzemelerimizi giydiğimiz sırada G.H.; ‘Kolonunu bulamadığını,kampta kalmış olabileceğini’ 
ifade etti. Çözüm için hemen perlonlarımızı çıkarıp, uygun ölçülerde iki perlonla full body kolon yaptık. 
Hazır olan ekibimizle birlikte rotaya yaklaşıma devam ettik. Girişi olduğunu düşündüğümüz, bacanın 5metre 
altında başlayan aşağıya göre görece yüksek eğimli ve tırmanış kıvamındaki slabın başında durduk. O esnada 
Melih teyit etmek amacıyla yükseldi ve başlangıcın orası olduğunu teyit etti.  
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Yeşil okun başlangıcından rota başlar ve işaret yönünde bacaya girilir. 

 Ekipçe ipin gerekliliğini konuştuktan sonra ‘çantamızda taşımaktansa emniyetli şekilde çıkmak daha 
sağlıklı olacaktır.’ diyerek, ipi açtık. Running belay olacak şekilde kimimiz purusik sürüyerek, kimimiz free 
şekilde devam ettik. Artçımız ise diğer ekiple rotanın başında yan yana gelmişti. 
 Baca ise yer yer daralıp, genişliyordu. Baca kısımlarında yusuflamayıp free giden arkadaşlarımız, 3 
adımlık bir yan geçişte yusufladıklarını beyan ediyorlardı.  

 
Bacanın içerisi. 
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 Yaklaşık 120-130 metre bacamsı yapı içerisinden giden rota, ileride geniş bir sete bağlandı. Bu set 
üzerinde ekipçe buluştuk ve rotanın devamını kestirmeye çalıştık. Sağ tarafta bir baba görerek, oradan 
harekete devam ettik, arkasından sol üst tarafımızda görmüş olduğumuz zirve bayrağıyla neşemiz daha da 
arttı ve 09:05de ekipçe zirveye ulaştık. 
 

09:05 Zirve 
 Diğer ekiplerin de 9:20 gibi zirveye gelmeye başlamasıyla herkes birbirini tebrik etti ve tanıştı. Ama 
ekipteki kişilerin çokluğundan dolayı biz iniş kararı alarak, hızlıca iniş yapacağımız hattı kesmeye başladık. 
 

09:40 İnişe Geçiş 
 İniş yapacağımız hat, zirvedeyken Büyük Demirkazık yönüne baktığımızda hafif sol tarafımızda 
göreceğimiz belden yükselen iki tepenin arasında yer alıyordu. Bu hatta ulaşabilmek için zirveye çıktığımız 
hattan bir set alta inerek, yüzümüz kayaya dönükken sol tarafımızda kalan bele bağlandık. Küçük yükseltinin 
arkasına geçerek, perlon ve sikke aramaya koyulduk. Bu esnada Ramazan Bozkurttan da iniş istasyonlarının 
teyidini aldık.  

 
(Soldaki fotoğraf)Çıkış hattından geri indiğimizde, bir alt sette bulunan, iniş noktasına çıkılan hat. (Sağdaki 

fotoğraf) Hattı çıktıktan sonra solunuzda kalan sete çıkmanız gerekir. Sete çıktığınızda, 
 sağ resimdeki kısmı göreceksiniz.Kırmızı nokta sikke, yeşil ok inişin yapılması gerektiği baca hattı. 

 
 Sağ tarafımızda yer alan, perlonlu ve sabit karabinalı babayı görerek(bacaya doğru 5 metre daha 
inilirse sikke mevcut.), perlonunu değiştirip, sol tarafımızda yer alan bacadan inişe hazırlandık. Bu esnada 
iplerin karışmasıyla yukarıda açabildiğimiz kadarını açtık. İlk inişi gerçekleştiren Turgay ise yolda kalan 
düğümleri açarak 60metrelik bir iniş yaptı. İndiği yerden ikinci istasyonu aradı. Bu arada gelen Ramazan 
Bozkurt istasyon teyidi için inmek istediğini belirterek, ekibin arasından aşağıya indi ve istasyon konusunu 
teyit etti. 
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İkinci istasyon ve inilen kısım. 

 60metrelik iniş sonrası yüzümüzü kayaya döndüğümüzde 5 metre kadar sağ tarafımızda, yelken 
kayanın bittiği bölümde, 1bolt ve 1 sikkeden oluşturulmuş istasyon mevcuttu. Sırayla inen ekip, bu kısımda 
toplanmaya başlamıştı. Arkadan gelen ekiplerle birlikte inişi hızlandırmak adına ip yardımlaşması yaparak, 
yukarıda yer alan istasyona onların ipini açıp, aşağıdaki istasyona kendi ipimizi taşıdık. 
 Hızlanan inişle beraber ekip olarak 11:45de ip inişini bitirdik. İplerimizi toplayıp, rotamızı kestirerek, 
slablar ve çarşaklar arasında sol aşağıda yer alan vadi çarşağını hedef alıp, S yaparak inişe geçtik. İniş 
esnasında geniş ve güvensiz bir slabta ip açarak, babaya geçirdiğimiz ipten belden emniyetle 10metrelik kısa 
bir iniş yaptık.  
 1 saat sonunda vadi çarşağına bağlandık. Uzunca bir yürüyüş bizi bekliyordu, 1 buçuk saatlik dizlere 
yük binen bir yürüyüş sonrasında sol tarafta yer alan ve kaçırılmaması gereken kapıyı gördük, kapıda yer alan 
baba çok küçük olmasına rağmen, daha öncesinde rotaya gidenlerden bildiğimizden dolayı bizim gözümüzden 
kaçmamıştı. 

 
Kapı denilen kısım. 
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Kapıyı geçtiğimizde çadırlarımızı gördük ama yolun daha bitmemiş olduğunu fark etmek bizleri biraz üzdü. 
Yaklaşık 30dakikalık bir yürüyüş bizi bekliyordu, sol kısımda yer alan ve muhtemelen çobanların kullandığı 
patikadan ilerleyerek yavaşça irtifa kaybedip kamp alanına vardık. 
 Buz gibi suya ayaklarımızı sokup, çadırlarımızı toplamaya koyulduk. Bu esnada yukarıdaki ekipten 
gelenler oldu ve aldığımız habere göre bir arkadaş ayağını burkmuştu. Katır çağrılmış ve onunla aşağıya 
indirilecekti, umarız daha büyük bir sorun yoktur. 
 Cipe eşyalarımızı yükleyerek dönüş yoluna koyulduk. 8 Temmuz sabahı 4:30 gibi Tuzlaya vararak, 
ekipleri ayırıp, evlerimize dağıldık. 
 

KDK Doğu bacası ekibi adına Eray Şuvman 
 
 

 


