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FAALİYET RAPORU

KALDI KLASİK

Emli Ormanı – Akşampınarı – Parmakkaya - Direktaş Vadisi – Avcıbeli Geçidi - Kaldı Başı - Kaldı 

Sinan KUTLUTAN Derya ATÇEKEN

Kullanılan Teknik Malzeme :

Çadır, Ocak, vs.

İp 60 M, Yeterince pursik ve perlon, Emniyet Kolonu ve kişisel emniyet alma malzemeleri

Sinan ALİŞ

Çağatay KOYUNCU

Nedim İPEKEL

Kullanılan Kamp Malzemesi :

Kullanılan Kişisel Malzeme :

Zorluk Derecesi : 
Öncelikle Kadı Başı ve devamında Kaldı da 4, 4+ derecelerinde kaya tırmanışı, kamp yerine göre yürüme 

mesafesi önemli, Akşam Pınarı ve daha aşağıda atılacak kamp yürüme mesafesini oldukça uzatıp faaliyeti 

zprlaştırabilir.

Rota Bilgisi :

Yiyecek : Atıştırmalık ve yeterli miktarda sıcak, soğuk içecek

Kamp Alanı : 

Su Kaynağı : 

Tehlikeler : 

Avcı Beli Altı

Yok

Kamp ve yakınlarında su kaynağı bulunmaması.

İrili ufaklı çarşak, zaman zaman slap kaya.Zemin : 

Uyku Tulumu, Mat, Baton, Kask, Kafa Feneri, Eldiven vs.
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Otobüs Firmaları: Ulusoy, Metro, Niğde İnan, Aydoğanlar

FAALİYET RAPORU

KALDIBAŞINDAN İNERKEN, ALTTA TOP SAHASI VE KARŞIDA KALDI

Faaliyet Proğramı

İstanbul'dan Hareket

Niğdeye Varış

Kampa Varış

Kamptan Hareket

Kaldı Zirve

Kamp Alanına Varış

Kamptan Hareket

Köy den Niğde arabasına biniş

İstanbul'a hareket

Çukurbağ Köyü - Sarı Memedler - 

Çukurbağ Köyü

Niğde den Çukurbağ köyüne ulaşım için eskiotobüs terminalinden kalkan Çamardı kooperatif araçları kullanılabilir. 

Kalabalık ( 18-20 kişi ve üzeri faaliyetlerde özel olarak araç kiralanması önerilir.
Niğde - Çukuebağ Köyü - Niğde

Salim Abi : 0 536 656 65 41

Ulaşım Bilgileri

İstanbul - Niğde - İstanbul

NOT: Faaliyet öncesi İlçe Jandarma Karakoluna Faaliyet Bildirimi Yapılmalıdır : 0 388 711 24 66



FAALİYET RAPORU

DÖNÜŞ YOLUNDA YONCALITAŞ ETEKLERİNDEN AVCIBELİ GEÇİDİNE İLERLERKEN, AŞAĞIDA GÜNEY YAMAÇLARI VE EN SAĞDA ALACA

AYRINTILAR

Böylece her zamanki gibi Cuma akşamı mesai bitiminde çantaları kapıp Niğde otobüsünde aldık soluğu. Hem ilk Kaldı seferi olması münasebeti ile 

hem ilk kez beraber faaliyete gidenler olması nedeni ile molalarda da heyecanlı muhabbetler eşliğinde geçen uzun yolculuğumuz bu sefer öncekiler 

gibi yormadı. Cuma mesai bitimi istifa edip çıkmıştım işten, belki de rahat hissettiren buydu. Niğde de sabah kahvaltısının ardından son eksikler için 

alışveriş yapıldı. Kişi başı 5 litre suyun yeteceğini hesabı yapıldı ve alışverişin ardından hızlı bir şekilde Çamardı Koop. aracına binip Çukurbağ Köyüne 

doğru yol almaya başladık. Araçta Adana dan gelen bir başka grup ile karşılaştık liderimiz Sinan daha önceden tanıdığı için ( tanımasa zaten oldukça 

şaşıracaktım )kendileri ile sohbetti esnasında onların da Alaca için geldiğini öğrenmiş bulunduk.  Köye ulaştıktan sonra Salim abinin Suzuki si ile Sarı 

Memedler Kamp alanına oradan da aracın ormanda gidebileceği son noktaya kadar ulaştık. Orada sularımızı ve teknik malzemelerimizi ata 

yükledikten sonra son kontrollerimizi yapıp Avcı beli altındaki kamp alanımıza doğru yola koyulduk.

Daha önce ekip liderimiz Sinan Kutlutan ile Erciyes olarak konuştuğumuz faaliyet planımız ekipte çıkan zamanlama sorunları vs ile Kaldı olarak 

değişti ve zaten bir önceki faaliyette de Kaldı ya niyet edip Emler e gittiğimiz için bizim için de sürpriz oldu. Faaliyet zamanının belirlenmesi ile 

ulaşım planları yapıldı ve bizim adımıza bir çok ayrıntıyı düşünen ekip liderimiz sağ olsun işimizi oldukça kolaylaştıracak bir sürprize daha imza attı 

ve kalp alanının Avcı Belinin hemen altında seçilmesi nedeniyle ilk gün yürüyüşünün özellikle iki günlük su ihtiyacı da düşünüldüğünde bizi oldukça 

zorlayacağını ve bu sorunu aşmak için su ve teknik malzemeyi kamp alanına yardım alarak taşıyabileceğimizi bildirdi. Bu vesile ile köyden bir at 

kiralama fikri daha yola çıkmadan işimizin bir miktar daha kolaylaşması ile hem hiç fire vermeden tüm ekipten tam destek aldı hem de moralleri 

daha bu aşamada yükseltmiş oldu.

İlk molamızı Akşam Pınarında verdik ve bu esnada kamp alanı için Avcı Belinin altının seçmiş olmanın ne kadar doğru bir davranış olduğunu da bir 

kez daha anlamış olduk. Zira Akşam Pınarında kamp demek sabah bir buçuk iki saat daha erken kalkmak, haliyle yürüme mesafesinin de artması 

demekti. Ormanın bir kısmını da araç ile geçtiğimizi düşünür isek Yaz Zirvesi Eğitim Faaliyetinde Salih ile Efenin Sarımemedler den başlayıp zirve 

yapabilmiş olmaları gerçekten onlara imrenmem ve yaptıkları bu zor işe saygı duymam için yeter de artardı bile. Ne kadar yürürsek yürüyelim sanki 

Parmakkaya ya varamayacakmışız hissine karıldım bir an, ama sonunda ulaştık, geçtik. Kamp alanımıza doğru yaklaşırken önden giden başka bir 

gruba molaları esnasında yetiştik. Hiç söze gerek yok, Sinan muhabbete başlamıştı bile. Yine Beş kişilik bir grup. Zirve Dağcılıktan. Onlar da Kaldı için 

gelmişlerdi, hatta içlerinden bir arkadaş DAG da başlamıştı eğitimlere ama yapımızı biraz hantal bulmuş olsa ki eğer DAG da devam ediyor olsaydım 

henüz buraya gelemezdim benzeri bir yorumda bulundu, ben de bu sene başladığımı ama şimdi burada olduğumu söylemekten geri kalmadım, 

sanki her faaliyete katılıyormuşum gibi! O da anlar sanırım zamanla bazı şeyleri sırası ile yapması gerektiğini. Neyse, güneş yavaş yavaş kaybolurken 

biz de kamp alnımıza ulaşmıştık artık. Önden giden malzemelerimiz tam da ekip liderimizin istediği tere bizden önce ulaşmıştı, diğer grup devam 

etti Avcı Beline doğru. Gölgede havanın iyiden iyiye soğuması ve erken kalkacak olmamızdan dolayı, hemen çadırlarımızı kurmaya ve sabah için 

hazırlıklarımı yapmaya başladık. Akşam Sinan Aliş in cevizli pilav ziyafetinden sonra sabah için termosları doldurup tulumlara daldık, üşümeye 

başlamıştık, en azından ben.



KILÇIK GEÇİŞİ

FAALİYET RAPORU

Saat 03.00 da plana uygun olarak uyandık ve hazırlanmaya başladık ama bizi kötü bir sürpriz bekliyordu, Sinan Aliş kendini iyi hissetmiyordu ve 

gelip gelmeme konusunda kararsızdı, sonrasında kampta kalmaya karar verdi ve biz dört kişi hazırlıklarımızı tamamladık. Bu esnada Adana dan 

gelen Alaca ekibi yola çıkmıştı bile, biz de daha fazla oyalanmadan Avcı Beline doğru yola koyulduk, daha başlayalı bir kaç dakika olmuştu ki Kaldı 

rotasında ışıklar göze çarpmaya başladı, yaklaşık 40 dk gibi bir süre sonra geçide ulaşmıştık ki çok sert ve soğuk bir rüzgar karşıladı bizi, tam geçitte 

Zirve Dağcılıktan gelen arkadaşlar bivakların uyku halindeydiler, biz de mümkün olduğunca sessiz yanların geçip yolumuza devam ettik, demek ki 

bizden ileride üçüncü bir kaldı Kaldı ekibi daha vardı, hem de oldukça gürültücü, bağıra çağıra ilerliyorlardı. Küçük Top sahasına doğru yaklaşırken 

ilk molamızı verdik, yorulmaktan ziyade sert ve soğuk rüzgar üşütmüştü bizi, rüzgar almayan bir kuytuda çayımızı içip ısındık ve Kaldı Başına doğru 

ilerlemeye devam ettik. Parkur, Avcı Beli Geçidinin hemen altındaki dik kısmı saymaz isek buraya kadar çok zor değildi, sadece geçitten sonra Doğu-

Kuzeydoğu yönüne ilerlerken yolda dikkat edilmesi gereken bazı delikler var, bu bakımdan biraz dada Doğuya yanaşarak yürünmesinde fayda var.

Güneşin ilk ışıklarından dakikalar önce Kaldı Başına ulaştık, birazda gölgede kalmamızdan dolayı Kaldı Başında ilk önce küçük bir sapma ile rotayı 

normale göre biraz daha sağdan çıkmayı denedik ama neyse ki Sinan durumu erken fark edip bizi doğru yönlendirdi. Oldukça keyifli sayılabilecek 4, 

4+ derecelerde bir kaya tırmanışı yaptık ki bu bazılarımıza bir çift eldivene maloldu. Devamında güneşin doğuşunu izleyip Top Sahasına doğru yola 

koyulduk. Kaldı nın hemen altındaki çarşak kısma ulaştığımızda Zirve Dağcılıktan gelen arkadaşlar da Top Sahasına ulaşmışlardı. Çarşağın bittiği 

yerde onlarla da buluşup birlikte tırmanmaya başladık, onlar batonlarını çarşağın bittiği yerde bıraktı, biz bırakmadık ama bence iyi bir fikir değildi, 

bunu düşünmeli. Tırmanışın biraz daha dikleştiği kısımda sabah erkenden zirve yapan grupla karşılaştık, gidişleri gibi dönüşleri de eğlenceliydi 

anlaşılan, hatta Kaldı da da bir şey yokmuş gibisinden hafif alaycı konuşmalarını dinlerken, gözüm içlerinden bir bayanın giydiği spor ayakkabıya 

takıldı, yorum yapamadım. Sonunda Kılçık denilen meşhur geçişe ulaştığımızda yüzler gülüyordu ama tedirgindik de aynı zamanda. İşte bu 

tedirginlikten dolayı liderimiz güvenlik alarak geçmemiz gerektiği konusunda karar verdi ve Zirveden de tecrübeli bir arkadaş ile yanımızda 

getirdiğimiz ip ile güvenlik için gerekli hattı bir birkaç sikke, karabin vs. ile oluşturdular. Sonrası işin en zevkli kısmıydı, bize sadece Kılçık tan geçmek 

kalmıştı. Diğer ekip de geçişi tamamladığında hep birlikte zirveye kalan son bir kaç dakikayı da geçip sabah 09.00 civarında zirveye ulaştık. Zirve 

defterine isimlerin yazılması, fotoğraf çekme ve sonra kısa bir nefes alma molasının ardından dönüş için yola koyulduk.



YONCALITAŞIN GÜNEY DOĞUSUNDAN KALDIBAŞI

DÖNÜŞ YOLUNDA AVCI BELİ GEÇİDİNE YAKLAŞIRKEN - SOLDA ALACA

Dönüş yolunda Avcı Belinde tam geçitte bizi bir sürpriz bekliyordu, Sinan Aliş kendini iyi hissetmiş ve bizi beklemek için geçide kadar gelmişti, kısa 

bir nefes molası ve muhabbetin ardından hep beraber kampa doğru dönüş yoluna geçtik. Maalesef yine evdeki hesap çarşıya uymamış ve Niğde de 

yemek yemeye zaman kalmamıştı, Niğde Gazozu eşliğinde terminaldeki amcanın tostundan yiyebilmek en iyi ihtimal gibi görünüyordu. Hızlı bir 

toparlanmanın ardından ilk mola alanı olan Akşam Pınarına doğru yola çıktık. Faaliyetin kalan kısmı programa uygun bir şekilde ilerledi ve Niğde bizi 

yağmur ile uğurlarken 19.30 otobüsüne yetişip İstanbul a doğru yola çıktık. Bu defa yeni işime başlayacak olmamın stresi ile yol boyu uyudum, işe 

de ilk günden geç kaldım haliyle ama faaliyeti tamamlamış olmak her şeye rağmen iyi hissettiriyordu.

FAALİYET RAPORU

Dönüşte çarşak girişinin hemen başlangıcında yemek molası verdik ve Top Sahasına doğru dönüş yoluna başladık, Kaldı Başına ulaştığımızda 

havanın da aydınlanmış olması asıl rotayı çok daha iyi görebilmemize neden oldu, Kaldı Başında geçiş rotasını resimleyip Nedim İpekel in uyarısı 

aşağıdaki gibi işaretledik ki bizden sonra gidecek arkadaşlar adına yol gösterici olsun.



KALDI ZİRVE - 30 EYLÜL 2012 - SAĞDA ALACA

KAMP YERİ - EN ÜSTTE ORTADA AVCI BELİ GEÇİDİ

FAALİYET RAPORU



DAG VE ZİRVE DAĞCILIK EKİPLERİ - KALDI KLASİK FAALİYETİ - ALADAĞLAR

DAG KALDI EKİBİ 29-30 EYLÜL 2012

FAALİYET RAPORU


