
 

Faaliyet Yıldızbaşı Zirve Tırmanışı   

Faaliyetin  

Tarihi 7-8 Temmuz 2012 Yeri Niğde- Aladağlar Süresi 

1. gün 4 saat 

45 dk 

2. gün 8 saat 

40 dk Türü Alpinizm 

 

Güzergâh Demirkazık köyü - Tekepınarı - Dipsiz Göl - Yıldızbaşı - Tekepınarı - Arpalık  

Kat Edilen 

Yol 17,2km Alınan İrtifa 900m zirve yürüyüşü, 900m öncesi, toplam 1800m 

 

 

Katılımcılar 1 Sinan KUTLUTAN      

  2 Derya ATÇEKEN      

         

         

Kullanılan 

Kamp Mlz. Çadır, Uyku Tulumu, Mat, Ocak v.s. 

 

Kullanılan 

Teknik Mlz.  

 

Kullanılan 

Kişisel Mlz. Baton ve Kask 

 

Yiyecek Atıştırmalık ve içecek  

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Teke Pınarı Kamp Alanı   

Su kaynağı Var   

Tehlikeler Cimbar vadisi geçişinde kaya düşme tehlikesi   

Zemin  Zirve yürüyüşü boyunca iri ve küçük 

çarşak, slab kayalar  

Zorluk 

Derecesi 

 



 

İlk gün. Demirkazık köyünde dağ evinin oradan Cimbar vadisine girilir. Vadi hattından Tekepınarı kamp alanına kadar devam edilir. 

İkinci gün. Tekepınarından vadi hattından dipsiz göle kadar devam edilir. Dipsiz gölün yanından, zirve hizalanarak yükselmeye 

başlanır. İlk yükseltileri geçince karşı yüzde çarşağın bitip slab kayaların başladığı hatta ters V ‘nin ortasından slab kayalara 

geçilir. Kulelere gelmeden sola doğru yükselerek zirveye ulaşılır. Dönüş için, kulelerin üst tarafından geçide doğru ilerleyip çarşak 

patikaya geçilir. Dipsiz gölden sonra aynı yoldan dönülür. 

 

 



 

Gps Bilgileri   

   

Hedeflenen 

Zaman 12 saat Harcanan Zaman 8 saat 40 dk( zirveye çıkış:4 saat 10 dk; iniş 4 saat 30 dk) 

 

Faaliyet Programı   

1.gün 

   

Hava 

Durumu 

 

Güneşli,Açık 

 

 

2.gün  

 

Hava 

Durumu 

Açık, 

rüzgarlı 

       

07:00 Niğde’ ye Varış 03:30 Kalkış      

11:00 Çukurbağ Köyüne Varış 04:10 Hareket       

12:00 Cimbar Vadisinden Kamp 

Alanına Hareket 

08:20 Zirve  
 

 
 

 

03:45 Kamp Alanına Varış  08:50 Dipsiz Göl      

20:00 Yatış 11:50 Kampa Varış      

  12:50 Kamptan Ayrılma      

 
 

13:30 Arpalıktan 

Traktöre Biniş 

 
 

 
 

 

 
 

19:30 İstanbul’ a 

Hareket 

 
 

 
 

 

         

         

          

 

AYRINTILAR 

     Faaliyetimizin ilk gününde Niğde’ den minibüsle Çukurbağ Köyüne oradan Salim Abinin aracıyla Demirkazık Köyüne vardık. Cimbar vadisinden 

Kamp alanına doğru yola çıktığımızda saat 12:00 olmuştu. Daha önce bu rotadan yapılan faaliyet raporlarını okuduğumuz için rotanın hem 

zorlukları hem de güzellikleri hakkında bilgi sahibiydik.  

 



 

Yürüyüşümüze vadi girişinden itibaren hafif eğimli olarak ilerleyen patikayı izleyerek başladık.  Daha yürümeye başlar başlamaz Cimbar Vadisinin 

gerçekten de anlatıldığı kadar etkileyici bir güzelliğinin olduğunu gördük. Ancak sırtımızda kamp yükü, vakit darlığı ve taş düşme riski bizim bu 

güzelliğin tadını çıkarmamıza pek izin vermedi ne yazık ki. Orta hızda bir tempoda yarım saat kadar yürüdükten sonra eğim ve yol üstünde yer 

alan kayalar hem hızımızı düşürdü hem de bizi oldukça yordu. Hatta vadinin çıkış kapısına doğru bir noktada yolu tıkayan koca kaya parçalarını 

geçebilmek için batonlarımızı bırakıp birkaç hamlelik bir tırmanış yapmamız gerekti. Vadinin bitişini haber veren kapıdan geçip ilk molamızı 

verdiğimizde yola çıkalı bir buçuk saat olmuştu.  

 
 

 

 

 

 



 

Vadiyi geçtikten sonra daha kolay bir patikadan yola devam ettik. Kamp yüküyle o kadar yürümeye alışık olmadığım için yorulmaya başlamıştım ve 

bu yüzden yol pek zorlayıcı olmasa da yürüyüşümüzün ilk bölümüne oranla daha sık molalar vererek ilerlemeye başladık. Son olarak 15 metrelik 

bir dik iniş gerçekleştirerek 2 saat 15 dakika içinde kamp alanına varabildik. Kamp alanına ulaşmamız nerdeyse 4 saatimizi almıştı ama yine de 

ertesi gün için hazırlıklarımızı geç olmadan tamamlayabildik. 

2.gün 03:30 da kalkıp saat 04:10 da zirve yürüyüşümüze başladık. Dipsiz göle kadar ilerlediğimiz yol nerdeyse hiç eğimi olmayan oldukça belirgin 

bir patikaydı. Yürüyüşümüzün bu kısmını yüksek tempoda geçip dipsiz göle ulaşıp burada ilk molamızı verdik. Elimizde bulunan eski faaliyet 

raporlarına bakınca ilerlememiz gereken rotayı önümüzde açıkça görebiliyorduk. Moladan sonra takip etmekte olduğumuz patikanın Dipsiz’ in 

etrafından dolaşıp yukarı çıktığını görünce patikadan ayrılıp gölün yukarısından daha kısa olan başka bir patikadan ilerlemeye karar verdik. 

Dipsizden sonra önce iri çarşak sonrasında ise ince çarşaklı patikamızdan tırmanmaya başladık. Yola çıktığımızdan beri kendini hissettiren 

rüzgar yükseklik arttıkça kuvvetlenerek bizi hem üşüttü hem de hızımızı yavaşlattı. Rota da bahsedilen ters V yi tam ortasını hizalayarak 

geçtikten sonra çarşak zemine alternatif olarak önümüzde slab kayalar belirdi. 



 

 

 

 

 Biz de çoğu zaman çarşak yerine slab kayaları tercih ettik. Her ne kadar slablar batonla çıkmaya uygun olsa da ben yer yer batonlara 

güvenmeyip ellerimi kullanarak tırmandım.   Zirve habercisi kulelere vardığımızda artık amacımız zirveye ulaşmak değil de bir an önce bizi 

üşüten, baş ağrısı yapan rüzgârdan kurtulmaktı. Saat 08:20 de zirve yaptık ama kulaklarımızda uğuldayan rüzgar ne manzaranın tadını 

çıkarmamıza izin verdi ne de oturup karnımızı doyurmamıza. Hızlıca zirve defterine iki satır karaladıktan ve DAG bayraklı zirve hatıramızı 

çektikten sonra hiç oyalanmadan inişe geçtik. 



 

 

 Çıkış saatlerimizi almış olmasına rağmen çarşaktan 20 dk da inerek tekrar Dipsiz’ e vardık ve zirvede doyuramadığımız karnımızı doyurup 

geldiğimiz patikadan dönüşe geçtik. Dönüş yolumuzda ekstra bir saatlik bir mola daha verip çoban çadırında nefis bir köy kahvaltısı yapıp saat 

11:50 de kampa döndük. 1 saat içinde toplanıp Salim Abiyle buluşma yerimiz olan Arpalık’ a doğru yola çıktık. Saat 13:30 da Salim Abinin 

traktörüne kendimizi attığımızda yorgun ama mutlu ve de Niğde’ de yiyeceğimiz kebapların heyecanı içindeydik. Sonrası klasik hikaye önce Salim 

Abinin evinde üst-baş değişme, Çamardı arabasıyla Niğde’ ye varış, İstanbul’ a dönmeden son bir kaçamak yapıp yenen kebaplar ve 19:30 

arabasıyla İstanbul’ a hareket. 

Sonuç olarak önceden yaptığımız plana uygun başarılı ve eğlenceli bir faaliyet gerçekleştirmiş olduk. Aynı rotayı denemek isteyenlere de 

verebileceğimiz birkaç önerimiz var: 



 

 

 Teke pınarında kamp atmak istiyorsanız ve kondisyonunuza güvenmiyorsanız Cimbar yerine Arpalık tan gidin. 

 Daha rahat bir zirve yürüyüşü yapmak istiyorsanız kampı Dipsiz Göle atın. Ama su sıkıntısı yaşayabileceğinizi unutmayın.  

 Slab kayalardan çıkarken Vibram tabandan vazgeçmeyin. 

 Dönüşte Zübeyir(Çoban) le karşılaşırsanız selam vermeden geçmeyin(işin ucunda ekşi koyun yoğurdu-peyniri var  ) 

 

 

 

 

 

 

 


