
 FAALİYET RAPORU  

 

Faaliyet Aladağlar Trans ve Zirve Etkinliği   

Faaliyetin Tarihi 05-10.07.2013 Yeri Aladağlar / Niğde Süresi 6 Gün Türü Eğitim Yaz Trans  

Güzergâh Cımbar- Tekepınarı- Obayeri- Demirkazık-Karayalak- Celikbuyduran Yedigöller- Karayalak- Demirkazık  

Kat Edilen Yol  Alınan İrtifa    

Katılımcılar 1 Aydın AKAR   8 M. Hakan USTAÖMER 15  
  

  2 Erkan KAYA 9 Haşim EŞREFOĞLU 16   

  3 Atilla ALTINTAŞ 10  17   

  4 Nedim İPEKEL 11  18   

  5 Fatma ŞEN YILDIRIM 12  19   

  6 Can GÜNER   13  20   

  7 İsmail OFLİ   14  21   

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır, Ocak, Bivak   

Kullanılan Teknik Mlz.   

Kullanılan Kişisel Mlz. Uyku Tulumu, Kafa Feneri, Kask, Mat  

Yiyecek Ekipler kendi yiyeceklerini organize etti.   

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Obayeri – Ordos Dağ Evi - Yedigöller  

Su kaynağı Tekepınarı – Obayeri – Karayalak – Celikbuyduran – Yedigöller   

Tehlikeler Cımbar Vadisi Çıkışına Yakın Kaya Çıkışında Taş Düşmesi  

Zemin  Çarşak – Kaya – Toprak  Zorluk Derecesi  

Rota  

Harita 
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Harita  

 
Gps Bilgileri   

   

Hedeflenen Zaman 6 gün Harcanan Zaman 6 gün  

Faaliyet Programı   

1.gün 
  Hava 
Durumu 

 2.gün  Hava 
Durumu 

 3.gün  Hava 
Durumu 

 4.gün Hava 
Durumu 

  

08.00 NiğdeOtogar 08.00 Kalkış 05.00 Kalkış 07.30 Kalkış  

08.30 Kahvaltı 08:10 Kaza Yerine Hareket 10.10 Yıldızbaşı Zirve 10.10 Sokullu Pınar  

11.40 Demirkazık Köyü 10:00 Kaza Yerinden Hareket 12.25 Akçay Geçidi 16.30 Emler Zirve  

13.20 Cımbar Vadisine Giriş 10:50 Kampa Varış 16.30 Obayeri Kamp Alanı 18.30 Göller Bölgesi Kamp  

17.20 Tekepınarı   20.00 Arpacık Mevkii    

19.45 Oba Yeri Kamp Alanı   23.30 Ordosk Dağ Evi    

         

5.gün 
  Hava 
Durumu 

 6.gün  Hava 
Durumu 

 7.gün  Hava 
Durumu 

 8.gün Hava 
Durumu 

 

08.00  Hareket 06.00 KALKIŞ       

11.55 Sema tepe Keşif 08.20 Kamptan Hareket      

15.40 Yedigöller Kamp Alanı 09.20 Çelik Buyduran Mola      

  09.50 Karasay’aHareket      

  11.00 Karasay Zirve      

  11.20 Eznevit Zirve      

  14.00 Sokullu Pınar      

  15.00 Çukurbağ Köyü      

         

          

ULAŞIM 

BİLGİLERİ 

Ulusoy Seyahat Servis İbrahim Kaptan 
Niğde- Demirkazık-Kayseri 

Salim Abi    

 550TL 18 kişilik Araç 0536 656 65 41   
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0536 573 14 51 

AYRINTILAR 
 

1. GÜN 05.07.2013 CUMA 

9 Trans ekibi, 2 İtalyan Kulesi ekibi ve 4 Yıldızbaşıekibi Cuma akşamı Ulusoy otobüsü ile  ( 65 TL ) saat 20.00 

de İstanbul otogardan Niğde’ye harekete başladık 21.15 de Ataşehir’den binecekleri alıp harekete devam 

ettik.  

2. GÜN 06.07.2013 CUMARTESİ 

           12 saatlik bir yolculuk sonunda Niğde Otogara 2 km kala otobüsümüz bozuldu. Neyse ki otogarda 

bekleyen servis şoförümüz İbrahim Abiyi arayarak bizi alması için çağırdık. Faaliyetin başlangıcında ilk 

sorunumuzla başlamış olduk ve sıkıntı yaşamadan atlattık . 08.30 da kahvaltı için Niğde merkezde Oskar 

Pastanesinde kahvaltımızı yaptık her zamanki gibi servis yavaş ama kahvaltı güzeldi. Bunun için Taha’ya 

teşekkürler.  

10.10 da kahvaltımızı bitirip Demirkazık Köyüne gitmeden Özden markette 30 dakika içinde son alışverişlerimizi 

yapıp 10.40’ta Demirkazık Köyüne doğru yola çıktık. Bir saatlikbir yolculuk sonunda 11.40 Demirkazık Köyüne 

ulaştık ve OrdoskDağ evinde kıyafetlerimizi değiştirip çantalarımızı ayarlamak için mola verdik. Kulüp 

üyelerimizden Seyhan ve Gülay’la sohbet ettik.Kocasap –Beşparmak – Çağalınbaşı Traversi yapacak olan Salih 

ve Efe’yi bekledik ve onlar gelincede harekete geçtik.  

 

13.20 Çamardı ilçe Jandarma Komutanlığını arayıp faaliyet bildimini yaptıktan sonra  (  03887112466)  Cımbar 

Vadisinden çıkışımıza başladık. 

 

1saatlik çarşaklı bir çıkıştan sonra ilk molamızı verdik.10 Dakikalık molanın ardından yolumuza devam ettik. 

Faaliyetin ikinci sıkıntılı anını ise set set kaya etaplarının başladığı Cimbar’ın son etabında yaşadık. 
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İlk fotoğraftaki alanı teker teker çıkarıyorduk. Aşağıda 4 kişi kalmışken bir anda yukarıda bulunanların bastıkları 

toprak zeminden bir kaya parçası aşağı doğru kaymaya başladı. Kaya parçası Hakan’ın kafasına çarpmak üzere 

iken yaptığı hamle ile kaşının üstünü çizerek sıyırıp geçti. Doktorumuz Atilla abi hemen yerinde pansumanını 

yaptı. Bu olayı da görece şanslı atlattık diyebiliriz. Bu olay Hakan’ın performans kaybı uğramasına neden oldu.  

         1 saat daha kanyon çıkışının ardından ikinci molamızı verdik ve 15.30 ‘da kanyon çıkışını bitirdik.(irtifa 

2100 )  15 Dakikalık molanın ardından 15.45 ‘de tekrar harekete başladık.Tekepınarına kadar süren bu yol 

Cimbarın güzellikleri sonrası bir türlü bitmek bilmiyordu.  

 

17.20de Tekepınarına (su kaynağı) geldiğimizde kamp yükü ile yürümenin ne olduğunu anladık . Buz gibi suya 

ayaklarımızı sokarak ( en fazla 5 saniye ) dinleniyor bir yandan da aç karınlarımızı doyuruyorduk.  Aynı yoldan 

gitmemize rağmen Salih-Efe ikilisi ve  İtalyan kule ekibi (David-Taha) ile aradaki mesafe  açılmıştı (belki 1-2 saat 

kadar ).   İyice dinlendikten sonra kalan yola devam etmeye koyulduk (18:00).   

Yorgunluk ve yüksek irtifa etkisini yavaş yavaş gösteriyordur. Ekipte küçük küçük kopmalar başladı.  Yolun 

ortasında kayanın üstüne duran ve iple bağlanmış bir koyun vardı. İlginç ki etrafta hiç kimse de yok. Dönüş 

yolunda Muhammet’ten (Çobanın büyük oğlu) öğreniyoruz. Deli koyunmuş  sahibi akıllansın diye oraya 

bırakmış :p 

1 saat 45 dakikalık hafif çıkışlı patikadan sonra 19.45’de obayerine geldik.  Çadırlarımızı kuracak yerleri 

belirledikten sonra başladık kurulmaya. Yemeği yedikten sonra kendimize geldik.  
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3.GÜN 07.07.2013 PAZAR 

Saat 08.00 İtalyan Kulesi ekibinden David ‘in sesiyle uyandık, Taha’nın tırmanış esnasında sakatlandığını 

öğrenip apar topar giyinip Taha’nın yanına çıktık. Rotaya  farklı bir yerden giren Taha kopan kaya nedeniyle 

düşüş yaşamış ve bileği çıkmış. İlk ip boyunda yaşandığından dolayı David onu zemine indirmiş ve yanımıza 

kadar gelme şansına sahip olmuş. Doktorumuz yanımızda diye mi bunlar başımıza geliyordu diye içimizden 

geçmedi değil .  Atilla Abi eldeki imkânla ilkyardım hazırlıklarına koyuldu. İlk önce ağrı kesici iğne vuruldu. 

Sonrasında mat ve çanta demirlerinden yapılan atel ayağa uygulandı ve bantlar ile sabitlendi. Muhammet atı 

kaza yerinin 40mt aşağısına kadar getirmişti. Ekip olarak çarşak zeminden perlon ve mattan yapılan sedye 

yardımı ile aşağı indirip ata bindirdik.  
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Elde olan imkânlar geniş olunca Taha ağrısız sızısız (sızlıyordur ama belli etmiyordu  )kampa kadar inmiş oldu. 

Kamp alanında bir ağrı kesici iğne daha yaptıktan sonra at ile Arpalığa oradan da Salim Abinin traktörü ile 

Demirkazık Köyüne ulaşmasını sağladık. Nedim Trans faaliyetini yarım bırakarak David ile birlikte Taha’ya 

refakat etti.  

Günün geri kalanında planladığımız Yıldızbaşı Zirvesini yapmaktan vazgeçip dinlenmeye geçtik.  

Bizimle Oba yerine kamp atan Yıldızbaşı ekibinden Cahit’inyüksek irtifadan rahatsızlanması,Naciye’ninde kamp 

yerine gelirken ayağından sakatlanmasıyla iki kişi kalan Sema ve Arzu önlerineçıkan vahşi köpekler  tarafından  

zirve  yapamadan geri döndüler  ve  bu şekilde  4  kişilik  Yıldızbaşı  ekibide  Taha  ile  birlikte  geri  döndü. 

Kocasarp Beşparmak Çağalınbaşı traversinden dönen Salih ve Efe ile telsiz irtibatı kuruldu ve inişte yaşadıkları 

yiyecek sıkıntısı nedeni ile Aydın onları karşılamaya gitti. Sonradan öğrendik ki ufak bir kaza da onlar 

yaşamışlar.  

İstanbul’dan aldığımız haberle bu hafta DAG için uğursuz bir hafta olduğu kanısına vardık. 

(temmuzun ikinci  haftası ) 

 

 4. GÜN 08.07.2013 PAZARTESİ 

Sabah 5 gibi kalktık 1saat kahvaltı ve hazırlık yaptık.06.00 da Nedim’in Taha ile gitmesinden sonra 8 kişi oba 

yerindenYıldızbaşınaoradan Akçay geçidine oradanda Yedigöller bölgesine gitmek için harekete başladık. 
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08.00 de ilk molamızı Yıldız başı ters V de kaya bloklarınınaltında verdik.15 dakikalık molanın ardından tekrar 

yolumuza devam ettik. İlk olarak hedefimiz Yıldızbaşı zirve yapıp oradan da Akçay geçidine gitmek. Yıldız başı 

zirveye 100m kala çantalarımızı bırakıp zirvemizi yapmaya karar verdik. 

 

10.10 Yıldızbaşı zirvedeydik. 15 dakikalık zirve keyfinden sonra tekrar çantalarımızın yanına aşağıya indik, 

çantalarımızı alıp Akçay geçidi sırtına doğru yolumuza devam ettik. Eğimin fazla olması ve çok fazla çarşağın 

olması çıkış esnasında bizi gerçekten zorladı. 
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Neyseki bu zorlu çıkışıda bitirip 12.25te Akçay Geçidisırtına ulaşıp dinlenmekiçin mola verdik.  

 

Buradan biraz sıkıntılı bir yan geçiş yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz.13:30 Aydın‘ın belirlediği rotadan 

harekete başladık yarım saatlik bir denemenin ardından Aydın’ın geçidi ekip için tehlikeli olduğunu düşünmesi 

ile geri döndük vebu  şekilde asıl hedefimiz olan yedi göller bölgesine  Akçay Geçidinden ulaşamadık. 

14.15 tekrar Obayerinedoğru inişebaşladık yaklaşık bir saat sonra dipsizgöl mevkiine geldik yarım saatlik 

molanın ardından tekrar yolumuza devam ettikve 16.30da obayerine ulaştık.Oba yerinde Zübeyir Abinin çay 

ikramı ile atıştırmalarımızı bitirdikten sonra 18.00de arpalığa harekete başladık 2 saatlik inişten sonra 20.00 de 

Arpacıkta SalimAbinin gelmesini beklemeye başladık.22.15 te Salim Abi geldi ve 1 saat 15 dakikalık traktör 

yolculuğundan sonra 23.30da tekrar Demirkazık köyüne geldik. 
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ÇIKIŞ             İNİŞ 

5.GÜN 09.07.2013 SALI 

07.30Da kalktıkve kahvaltımızı yaptık. Fatma’nın ilk beş günlük mükemmelperformansı sonunda Ordosk dağ 

evinde kalmakistemesiyle 7kişi kaldık bugünün rotası Sokullupınar – Karayalak vadisi – Çelik buyduran – Emler 

zirve ve buradan da Yedi Göller için Salim Abinin traktörünü beklemeye başladık. 

09.40 Salim Abi geldi ve yarım saatlik traktör yolculuğundan sonra 10.10 da Sokullu Pınara geldik, 

sularımızıaldık veKarayalak Vadisinden harekete başladık. Her bir saatte 10-15dk mola vererek yoluma devam 

ettik .transın ilk günlerindeki tutukluk gitmiş ve performansımız artmıştı. Çelikbuyduran su kaynağının altına 

gelirken yorulmalar başladı . Neyse ki o viraj bu köşe ha şurası ha burası derken su kaynağına gelmiş ve soğuk 

suyla ayılmıştık. Bu hızla çantaları sırta taşıyıp oradan da yüksüz emlerin yoluna koyulduk. 

 



 FAALİYET RAPORU  

 

16.30 da Emler zirvedeyiz 30 dakika zirvede kaldıktan sonra tekrar aşağıya inip çantalarımız aldık ve Yedi Göller 

bölgesine doğru inişe başladık. 

18.30 da büyük göl kenarına çadırlarımızı kurduk ve günün yorgunluğunu atmaya başladık.  Gecikmelide olsa 

ErkanAbinin doğum gününü kutlayıp ( şekerpare ile ) uyumak için çadırlarımıza çekildik. Fazladan iki tane 

şekerpare yemek ne kadar komik olabilir ki? Şuan hiç komik gelmiyor ama transta İsmail ile gülme krizine 

girmemize neden olmuştu  
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ÇIKIŞ İNİŞ 

  6. GÜN 10.07.2013 ÇARŞAMBA 

08.00 de kalktık, kahvaltımızıyapıp büyük göle girmeye karar verdik ( temizlenmek için ).Göl sefasındansonra 

Atilla Abi, Hakan ve ben Sema Tepe için 11.55 te yola çıktık.Yanlış rota seçimi ile önümüze çıkan uçurumu 

geçemediğimiz için Sema Tepe zirve yapamasak da zirvenin 50 metre altına kadarbir faaliyet yapıp15.40ta 

tekrar kamp yerine döndük ve günün geri kalanını dinlenerek geçirdik. 

 7.GÜN 11.07.2013 PERŞEMBE 

06.00 da kalktık ve son günde güzel bir kahvaltı ile dönüş için toplanmayabaşladık. 

08.20de kamp yerinden harekete başladık 1 saat sonra Çelik Buyduran su kaynağına ulaştık dinlenip, sularımızı 

tazeledik. Saatin dönüş için erken olduğu içinKarasay zirve yapmaya karar verdik. Çantalarımızı bırakıp 09.50 de 

Karasay zirve için harekete başladık 11.00de Karasay zirveye ulaştık. Aydın ve ben Eznevit’e devam etmeye a 

karar verdik ve 11.20Eznevit zirveyi yapıp 5 dakika dinlendikten sonra çantalarımız bıraktığımız yere dönüşe 

başladık 1 saatlik inişin ardından çantalarımız aldık ve 12.20de tekrarKarayalak VadisindenSokulupınara inişe 

başladık. Bir buçuk saatlik inişten sonra 14.00 te Sokullupınara indik.Salim Abinin gelmesiyle beraber traktörle 

Çukurobağ köyüne Salim Abinin evine geldik.Burada kıyafetlerimizi değiştirip servis şoförümüz İbrahim abinin 

arabası ile Kayseri Hava Alanına ulaştık.  
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ÇIKIŞİNİŞ 
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Akşam 21.50uçağı ile İstanbul’a dönerek 2013 yılı trans faaliyetini başarılıbir şekilde tamamlamış olduk.   

 Bir sonraki  Faaliyette  buluşmak dileğiyle  

 Can Güner  

 

 

 

 

 


