FAALİYET RAPORU
Emler Yaz Zirve Tırmanışı Faaliyeti (3723 MT)

Faaliyet

Klasik
Faaliyetin
Dağ
Tarihi
Yeri Niğde-Aladağlar Süresi 2 günlük Türü Tırmanış
14-15 Haziran 2014
Güzergâh
İstanbul - Niğde - Çukurbağ Köyü - Sokullu Pınar Kamp Alanı - Çukurbağ Köyü - Niğde - İstanbul
Kat Edilen Yol
Alınan İrtifa 2000mt’den > 3723mt’ye (1723 mt.)
7,86 km
Katılımcılar
LİDER
AYDIN AKAR
1
CİHAT ALTUNTAŞ
19
MERT AYGÜL
2
BESTE ŞAHİN
20
SILA MENGÜ
3
İLKER AYAZ
21
MEHMET MEMECAN
4
NİHAT ERUYSAL
22
HÜSEYİN TOPTAY
5
FERAH ERDEMİR
23
SEZGİ ESER
6
ARZU BUCAN
24
ASUMAN KEMİKSİZ
7
MELİH GÜMÜŞÇAY
25
CEYDA ERUYSAL
8
ÜNAL GÜNGÖR
26
DİLAN ÜSTEK
9
YEŞİM ELMAS
27
VEDAT AYDEMİR
10
SERKAN ASLAN
28
MURAT YILDIRIM
11
ONUR VURANOK
29
HANDEGÜL KUTLU
12
MELİH AYHAN
30
SEVDA ÜSTÜN
13
DURAN ÜSTEK
31
FEYZA BAYRAMOĞLU
14
TOLGA SÜZGEN
32
AYŞE BOROVALI
15
NERMİN TEKİN
33
ALPAY KAPTAŞ
16
SİNAN ŞEN
34
BÜNYAMİ KARAMAN
17
ÖZLEM PALA
35
GÜRKAN BEY
18
EVREN UZUNKAYA
Kullanılan
Kamp Mlz.
Çadır, Uyku tulumu, Mat, Ocak…vs
Kullanılan
Teknik Mlz.
------------------Kullanılan
Kişisel Mlz.
Kamp ve yürüyüş malzemeleri (Baton, Kask, Tozluk vs.)
Yemek ( makarna, ton balığı, sıcak çorba vs..)
Kahvaltı ve yürüyüş için atıştırmalıklar ( sandviç ,çay, gofret, çikolatameyva, kuruyemiş)
Yiyecek
Yeteri kadar içme suyu
Kamp Alanı
Sokullu Pınar Kamp Alanı (1950 mt)

Rota Bilgisi

Su kaynağı

Sokullu Pınar kamp alanında su kaynağı
Adem Dönmez Hayratı (Sokullu Pınar – Kapı arasında)
Çelik Buyduran Kamp Alanı su kaynağı (maalesef kardan donmuştu)

Tehlikeler

Tepeye varırken karlı alan / Rota yolunda çarşak zemin

Zemin

Genellikle çarşak zemin

Zorluk Derecesi

Kolay

Aladağlarda sırasıyla Kızılkaya, Demirkazık, Kaldı’dan sonra Emler zirvesi , 3723 mt ile Aladağların
en yüksek 4. zirvesidir. Türkiye’nin de en yüksek 8. Dağıdır.

FAALİYET RAPORU

Rota
Haritamız
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Hedeflenen
Zaman
Ortalama 10-12 saat
ULAŞIM BİLGİLERİ:

Harcanan Zaman

Hareket : 00:30
Kamp Alanına varışlar : (11:00 - 12:00 arasında)

Cuma Akşamı : 21:00 İstanbul’dan Niğde’ye hareket

1.gün
09:35 Niğde’ye varış (son ihtiyaçlar için mola)
10:40 Çukurbağ köyüne hareket
11:20 Çukurbağ Köyüne (Dağ Evi 1562 mt) varış
11:50 Çukurbağ köyünden patika yoldan yürüyerek Sokullu Kamp alanına yürüyüş
13:30 Sokullu Pınar Kamp alanına varış (1950mt)
19:30-20:00 Yatış

2.gün
Gece 23:45 -00:00 arası kalkış
Gece yarısı 00:30 kamp alanından hareket
02:00 Karayalak denen vadi girişine (Kapı’ya) varış, Kapı (2600mt)
06:00 Karayalak vadisi geçilerek Çelik Buyduran Kamp alanına varış (3400mt)
(07:00-07:30) Emler zirve’ye varış
11:00 gibi SokulluPınar kamp alanına varış
14:30 Kamp alanında Çukurbağ köyüne hakeret (patika yoldan yürüyüş)
18:30 Niğde’den İstanbul’a hareket

FAALİYET PROGRAMI AYRINTILAR :
Dedegül Zirve faaliyetinden sonra Yaz Zirve 2 faaliyetini dört gözle bekliyoruk açıkcası. DAG ekibi olarak bizler için
hem daha yüksek bir irtifa (3723mt) hem de su kaynağı olan Emler Zirvesi tercih edildi. Tüm plan hazırdı. Faliyet
öncesi Çarşamba faaliyet liderimiz Aydın ile de tanışıp son bilgileri aldıktan sonra Cuma akşamı saat 21:00’de kalkış
noktasında buluşmak üzere vedalaştık.
Cuma geldi çattı ve 36 kişi otobüsümüzle 21:00’de yola koyulduk. Bu arada otobüsümüzde bireysel olarak tırmanış
faaliyeti yapacak diğer eğitmenlerimiz de vardı. Kısaca otobüsümüzde boş koltuk yoktu. Sabah 9:35 civarında nihayet
Niğde’ye ulaşabildik. İlave bilgi olarak eğer kendi imkanlarımız ile (metro turizm, ulusoy, aydoğanlar turizm gibi...)
Niğde’ye varırsanız terminal önünden hareket eden Çamardı minibüslerini kullanarak dağ evine ulaşabilirsiniz. Biz
Niğde’de ufak bir ihtiyaç molasından sonra otobüsümüzle Çukurbağ köyüne doğru hareket ettik. Tabi ki birer Niğde
gazozu içmeden olmaz  Yaklaşık 11:20 civarında Çukurbağ Müntaz Çankaya Dağ ve Kayak Evi’nin olduğu bölgeye
vardık (1562mt). Kamp yüklerimizi sırtımıza yüklenip patika yolu takip ederek yaklaşık bir bucuk saatlik yürüyüş ve
388mt irtifa alarak Sokullu Pınar kamp alanına varabildik. Merak edenler için Dağ Evi ile Sokullu arası mesefa 4,9 km.
olduğunu söyleyeyim. Bu arada kamp alanının en büyük özelliği de su sıkıntısı olmamasıdır. Ayrıca lavobu
ihtiyacımızı mevcut olan (gerçekten temiz) kamp alanındaki tuvaletlerde rahatça giderebildik.
Öğlen saat 13:30 gibi patikayı aşıp kamp alanımıza vardık. Kampımızı tam güneşin en tepede olduğu saatlerde atıp
bir an önce gün batımını beklerken akşam için hazırlıklarımız başlamıştı bile. Hava sıcaklığı 26⁰C ve açıktı.
Sokullupınar kamp yerinde ticari kamp alanı da vardı. Bir tanesinin ismi Sobek’ti. Bu alanda kalan yabancı turistler
mekanın keyfini sürerken bizler de karnımızı doyurmak için yemek hazırlıklarına giriştik. Saat 19:00’a geldiğinde
artık makarnalar kaynatılmış, yemekler yenilmişti. Saat 19:00’u geçerken yatış hazırları başlamıştı. Yaklaşık 4 saat
uymaya çalışaçak ve gece saat 00:30’da kamptan hareket edilecek şekilde hazır olacaktık.
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SOKULLU PINARI KAMP ALANI
Tam da bu şekilde gece 11:45 civarı kalkıp yola koyulmak üzere hazırdık. Bu yürüyüşün diğer bir güzelliği ise
dolunay eşliğinde yürümekti. Hazırdık ve akşamdan hazırladığımız zirve çantalarımızı alarak yola koyulduk. Dolunay
sayesinde kafa lambası kullanmaya bile çok gerek kalmadı. Önündekinin ayak adımlarını rahatça takip edebiliyordun.
Kamptan güneye doğru giderek ve Karayalak denen vadiye girdik. Buraya“Kapı”da deniyor, dar bir giriş olduğu için
sanırım  Kapının olduğu yer 2600 metreydi.. Aralarda 5’şer dakikalık su, atıştırma ve nefes düzenleme molaları
vererek kapıyı geçip Karayalak vadisi boyunca yürümeye devam ettik. Giderek yükseliyorduk. Çelikbuyduran kamp
yerinin az aşağısındaki çanakta (3200 mt civarı) (Sobek’in kamp kurduğu alan) üşümekten enerjim iyice azalmıştı ve
ekiple yola devam etmemeye karar verdim. Ekibin dönüşünü orada bekleyecektim. Ekiple yürümeye devam eden
arkadaşlardan Evren’nin tuttuğu bilgiler ışığında rapora Evren’le birlikte devam ediyor olacağız 
Yola devam eden arkadaşlar bir sonraki kamp alanı olan Çelikbuyduran’a (3400mt) yaklaşık 05:42 gibi vardık. Bu
arada ufak bir bilgi; Buydurmak" Anadolu'da "dondurmak" anlamında kullanılyormuş. Adına yakışır bir şekilde bu
kamp alanındaki su kaynağı (Çelikbuyduran) bu mevsimde bile karla kaplıydı, donmuştu. Maalesef su takviyesi
yapamadan zirve yolunda devam ettik. Karşımıza donmuş olarak çıkan Çelik Buyduran resmini paylaşmadan rapora
devam etmek istemedim. Bu arada Sokullu Çelikbuyduran arası mesafemizi sorarsanız 6.4 km diyebilirim.
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ÇELİKBUYDURAN SU KAYNAĞI
Çelikbuyduran kamp alanı molasından sonra zirveye yürüyüşümüz devam etti ve 07:00-07:30 arasında tüm ekip
zirveye ulaştık. Resimden de anlaşılacağı üzere zirvede kar vardı.

EMLER ZİRVEDEYİZ…
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Zirvede bir iki fotoğraf ve ufak bir dinlenme molası sonrasında aynı rotayı takip ederek inişe geçtik. Tüm gece
karanlıkta çıktığımız yolu şimdi yükselen güneşle birlikte geri dönmeye başlamıştık. Dönerken birçok kişide, “biz
nerelerden geçmişiz ya” şeklinde ifadeler mevcuttu  İnişte biz değil adeta taşlar bizi indiriyordu (çarşak zemin)
İnişi güneşin ışıkları eşliğinde yaptığımızdan mola verdiğimiz noktalarda kendimizi adeta kayaların gölgelerine
saklıyoruz. Dönüşte ekibimiz parça parça saat 11:00-12:00 arasında Sokullu Pınar kamp alanına varmış olduk. Ne
mutlu bize ki, kazasız belasız bir şekilde inişi de tamamlayıp kampa ulaşıyoruz. DAG 2014-2015 ekibi olarak da tek
başına böyle kalabalık bir gruba sahip çıkan liderimiz Aydın’a buradan tekrar teşekkür etmek isteriz.

Lider’imiz Aydın çok uzaklara dalmışken 
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Yorgunluğun doruğunda kamp alanında biraz dinlenip kendimize geldikten sonra saat 14:30 kamptan hareket olarak
belirleniyor ve yavaş yavaş çadırlarımızı toparlamaya başlıyoruz. Çantalar sırtımızda geldiğimiz aynı patika yoldan
yürüyerek Dağ Evi’nin oraya dönüş yolculuğumuz başlıyor. Yaklaşık 16:00 gibi Dağ evinin olduğu yere ulaşıyoruz.
Herkes yorgun ve bir şeyler atıştırmak istiyor. Bulunduğumuz bölgede alabalık imkanı olduğunu öğreniyor ve
çantalarımızı bizi bekleyen otobüse koyarak otobüsteki diğer tırmanış ekipleri gelene kadar alabalık yiyeceğimiz
mekana gidiyoruz. Alabalıklarımız yerken nihayet diğer tırmanış ekipleri de bize katılıyor. Bu arada onları da ayrı
ayrı başarıyla tamamladıkları faaliyetleri için kutlamayı unutmuyoz, tebrikler Artık ekip tamam eksik yok,
yemeklerimiz bitince İstanbul’a doğru yola çıkacağız. Otobüsümüzle saat 18:30 gibi İstanbul’a dönüş yolculuğumuz
başlıyor. 16 Haziran Pazartesi sabahın ilk saatlerinde ise (05:00 gibi ) İstanbul’a varıyoruz.
Özetle; 35 kişilik ekiple başladığımız ama maalesef aralarda (7kişi) fire vererek 28 kişi olarak tamamlayabildiğimiz
faydalı, keyifli ve başarılı diyebileceğimiz bir eğitim faaliyetini tamamlayarak klasik kürkçü dünkanı’na dönüyoruz. 
Acaba hep dağda kalsak olmaz mı ? 
Herkese sevgi ve saygılar…
Ceyda ERUYSAL – Evren UZUNKAYA
18.06.2014

