
Faaliyet 
Faaliyetin  
Tarihi 28-29 Temmuz 2012 
Güzergâh Gelincik Kayalar – Çelikbuyduran Kamp Alanı

Kat Edilen Yol 17,5km 
Katılımcılar 1 Sinan KUTLUTAN 
  2 Derya ATÇEKEN 
  3 Barış Öztürkler 

 4 Kenan Yıldırım 

 5 Çağatay Koyuncu 

 6 Hayri Kılıç 

 7 Serhat Çevikel 

 8 Candan Şen 
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 Çelikbuyduran Kamp alanı
Su kaynağı Var  
Tehlikeler taş düşme tehlikesi 
Zemin  çarşak, sırt hatlarında yer yer slab

 

Emler - Hürtepe - Adsız2 Traversi 

Yeri Niğde- Aladağlar Süresi 
1.gün : 6 saat 
2.gün : 11 saat

Çelikbuyduran Kamp Alanı - Emler - Hürtepe – Adsız2 

Alınan Đrtifa 
1250m kamp alanı
yürüyüşü, toplam 

9 Fatma TANRISEVDĐ DOĞAN
10 Arzu GÜLER 
11 Neslihan Melek 

12 Pınar KARABACAK

13 Naciye ÜLKER 

14 David Bruce WILBUR

  

  

 

Çelikbuyduran Kamp alanı  

düşme tehlikesi  
, sırt hatlarında yer yer slab Zorluk 

Derecesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.gün : 6 saat  
2.gün : 11 saat Türü Alpinizm 

kamp alanı yürüyüşü, 423m zirve 
, toplam 1673m 

Fatma TANRISEVDĐ DOĞAN 

 

Pınar KARABACAK 

David Bruce WILBUR 



Đlk gün : Gelincik kayalara kadar traktör ile gelip Karayalak vadisinden Çelikbuyduran kamp alanına kadar ulaştık.

Đkinci gün : Çelikbuyduran kamp alanından Emler zirveye klasik rotadan çıktık. Kuzey 

ederek, Hürtepe zirveye ulaştık. Hürtepe'ye sırt hattının sol tarafındaki kör vadi bittikten sonra mağarayı görerek 

yükselince ulaşılıyor. Zirve'den bakınca N

yönünde sırt hattından alçalınca Adsız2 zirvesine ulaşılıyor.Aynı yönde sırt hattından bele kadar inip Kuzey yönünde 

yükselince Adsız1 ve sonrasında 3sırt zirveleri var. Biz Adsı

doğu yüzünü yan keserek Çelikbuyduran geçide ulaştık. Çarşak patikadan kamp alanına indik. Kamptan dönüşü Karayalak 

vadisinden yaptık 

Gps Bilgileri  
Hedeflenen 

Zaman 
                  1.gün : 6 saat  

2.gün : 12 saat 

1.gün 

   
Hava Durumu 

 
Güneşli,yer 
yer bulutlu 

 
 
2.gün  

 
Hava 
Durumu

07:00 Niğde’ ye Varış 03:00 Kalkış 
13:00 Çukurbağ Köyüne Varış 03:15 Hareket 
14:40 Karayalak Vadisinden Kamp 

Alanına Hareket 
04:30 Zirve 

20:30 Kamp Alanına Varış  09:10 Kampa Varış
22:00 Yatış 11:45 Kamptan Ayrılma
 

 
14:30 Karayalak 

Vadisi’nden
Biniş 

  19:30 Đstanbul’ a Hareket

 

Gelincik kayalara kadar traktör ile gelip Karayalak vadisinden Çelikbuyduran kamp alanına kadar ulaştık.

kamp alanından Emler zirveye klasik rotadan çıktık. Kuzey - Kuzeybatı yönünde sırt hattını takip 

ederek, Hürtepe zirveye ulaştık. Hürtepe'ye sırt hattının sol tarafındaki kör vadi bittikten sonra mağarayı görerek 

yükselince ulaşılıyor. Zirve'den bakınca Narpuz vadisi ve tam karşıda kızılçarşak görünüyor. Hürtepe'den kuzeydoğu

yönünde sırt hattından alçalınca Adsız2 zirvesine ulaşılıyor.Aynı yönde sırt hattından bele kadar inip Kuzey yönünde 

yükselince Adsız1 ve sonrasında 3sırt zirveleri var. Biz Adsız2'den geri döndük.Dönüşte Hürtepe'yi geçtikten sonra Emler 

doğu yüzünü yan keserek Çelikbuyduran geçide ulaştık. Çarşak patikadan kamp alanına indik. Kamptan dönüşü Karayalak 

Harcanan Zaman 
1.gün : 6 saat  
2.gün : 11 saat 

Faaliyet Programı 

Durumu 

Açık,   
Güneşli,yer 
yer bulutlu 

     

     
Hareket      

  
 

 
 

Kampa Varış     
Kamptan Ayrılma     
Karayalak 
Vadisi’nden Traktöre 

 
 

 
 

Đstanbul’ a Hareket     

Gelincik kayalara kadar traktör ile gelip Karayalak vadisinden Çelikbuyduran kamp alanına kadar ulaştık. 

Kuzeybatı yönünde sırt hattını takip 

ederek, Hürtepe zirveye ulaştık. Hürtepe'ye sırt hattının sol tarafındaki kör vadi bittikten sonra mağarayı görerek 

arpuz vadisi ve tam karşıda kızılçarşak görünüyor. Hürtepe'den kuzeydoğu-doğu 

yönünde sırt hattından alçalınca Adsız2 zirvesine ulaşılıyor.Aynı yönde sırt hattından bele kadar inip Kuzey yönünde 

z2'den geri döndük.Dönüşte Hürtepe'yi geçtikten sonra Emler 

doğu yüzünü yan keserek Çelikbuyduran geçide ulaştık. Çarşak patikadan kamp alanına indik. Kamptan dönüşü Karayalak 

  

 
 

 

 
 

 

 



        Eznevit Zirve faaliyetinden sonra başka bir zirve daha yapmalıyız diye Çağatay
yönlendirmesiyle Emler - Hürtepe - Adsız2 - Adsız1 
son an katılımları ile sayımız 14 oldu.Biletleri aldık ve heyecanlı bir şekilde faaliyet gününün gelm
       27.07.2012 saat 20:00 aracı ile Niğde ye hareket ettik.Saat : 07:30 Niğde ye vardık ve kah
Çukurbağ Köyüne oradan Salim Abinin aracıyla Karayalak
rahatsızlığı sebebiyle ekipten ayrılarak geri dönme kararı aldı.Faaliyetimize bir eksik ile devam edecektik.
      Yürüyüşümüze hafif eğimli olarak ilerleyen patikayı izle
güzergahımızın dikleştiğini gördük.Sırtımızda bulunan kamp yükü ve havanın sıcaklığı faaliyetin zorluğuna tuz biber oluyordu fakat yer yer 
bulutların yoğunlaşmasıyla rahat nefes alabiliyorduk.Dik yolları geçtikten sonra nispeten daha düz olan ve sağ tarafımıza Eznevit Zirve’nin 
olduğu düzlüğe çıkış yaptık. 

 

 
AYRINTILAR 

Eznevit Zirve faaliyetinden sonra başka bir zirve daha yapmalıyız diye Çağatay Koyuncu ile görüşmem 
Adsız1 - Üçsırt Traversi faaliyetinde karar kıldık.Başlarda sayımız az olacağını düşündük fakat 

oldu.Biletleri aldık ve heyecanlı bir şekilde faaliyet gününün gelmesini bekledik.
27.07.2012 saat 20:00 aracı ile Niğde ye hareket ettik.Saat : 07:30 Niğde ye vardık ve kahvaltımızı ettikten 

Karayalak Vadisine vardık.Saat 14:40 ta tırmanışa başladık bu arada Candan ŞEN arkadaşımız 
rahatsızlığı sebebiyle ekipten ayrılarak geri dönme kararı aldı.Faaliyetimize bir eksik ile devam edecektik. 

leyen patikayı izleyerek başladık.Daha sonra Karayalak Vadi Kapısı
.Sırtımızda bulunan kamp yükü ve havanın sıcaklığı faaliyetin zorluğuna tuz biber oluyordu fakat yer yer 

biliyorduk.Dik yolları geçtikten sonra nispeten daha düz olan ve sağ tarafımıza Eznevit Zirve’nin 

 neticesinde ve Sinan Kutlutan’ın da 
faaliyetinde karar kıldık.Başlarda sayımız az olacağını düşündük fakat 

esini bekledik. 
valtımızı ettikten sonra Niğde’den minibüsle 

Vadisine vardık.Saat 14:40 ta tırmanışa başladık bu arada Candan ŞEN arkadaşımız 
  
sı kısmına geldiğimizde yürüyüş 

.Sırtımızda bulunan kamp yükü ve havanın sıcaklığı faaliyetin zorluğuna tuz biber oluyordu fakat yer yer 
biliyorduk.Dik yolları geçtikten sonra nispeten daha düz olan ve sağ tarafımıza Eznevit Zirve’nin 



 
    Aralıklarla verdiğimiz molalarla hayli yol katettik.Son bir yokuş çıkışı ile Çelikbuyduran
öğle saatlerine nazaran soğumuştu.Seri hareketler ile çadırları kurduk ve yemekleri yiyerek kısıtlı zamanda uyumaya çalıştık.
tulumlarımıza girmiştik. 
 
     2.gün 03:00 da kalkıp saat 03:15 da zirve yürüyüşümüze başladık fakat grubumuza bir kişi eklenmişti.Kamp alanında tanıştığımız ve 

 

Aralıklarla verdiğimiz molalarla hayli yol katettik.Son bir yokuş çıkışı ile Çelikbuyduran kamp alanına ulaştık.Hava kararmak üzereydi ve 
öğle saatlerine nazaran soğumuştu.Seri hareketler ile çadırları kurduk ve yemekleri yiyerek kısıtlı zamanda uyumaya çalıştık.

zirve yürüyüşümüze başladık fakat grubumuza bir kişi eklenmişti.Kamp alanında tanıştığımız ve 

 

kamp alanına ulaştık.Hava kararmak üzereydi ve 
öğle saatlerine nazaran soğumuştu.Seri hareketler ile çadırları kurduk ve yemekleri yiyerek kısıtlı zamanda uyumaya çalıştık.22:30 civarında 

zirve yürüyüşümüze başladık fakat grubumuza bir kişi eklenmişti.Kamp alanında tanıştığımız ve 



Hollanda dan gelen Ömer Bey.Bu arada grup ikiye bölünmüştü.Biz 03:15 te başlarken diğer grup 04:00 te yola çıkacaktı yani bir

uyuyacaklardı.Öğleye nazaran iyi bir tempo ile eğimi dik patikadan yürüyerek saat 04:30 da Emler Zirve ye ulaştık.

bekledik.Hava hissedilir derecede soğumuştu ve güneşin doğmasını iple çekiyorduk.Neyseki gün doğumuna şahit olduğumuzda iyi ki erken 

çıkmışız dedik kendi kendimize..Manzara harikaydı.Fotoğraflar çekip zirve defterine yazı yazdık.

 

 

 

 

Hollanda dan gelen Ömer Bey.Bu arada grup ikiye bölünmüştü.Biz 03:15 te başlarken diğer grup 04:00 te yola çıkacaktı yani bir

azaran iyi bir tempo ile eğimi dik patikadan yürüyerek saat 04:30 da Emler Zirve ye ulaştık.

Hava hissedilir derecede soğumuştu ve güneşin doğmasını iple çekiyorduk.Neyseki gün doğumuna şahit olduğumuzda iyi ki erken 

edik kendi kendimize..Manzara harikaydı.Fotoğraflar çekip zirve defterine yazı yazdık. 

 

Hollanda dan gelen Ömer Bey.Bu arada grup ikiye bölünmüştü.Biz 03:15 te başlarken diğer grup 04:00 te yola çıkacaktı yani bir saat fazladan 

azaran iyi bir tempo ile eğimi dik patikadan yürüyerek saat 04:30 da Emler Zirve ye ulaştık.Zirvede ikinci grubu 

Hava hissedilir derecede soğumuştu ve güneşin doğmasını iple çekiyorduk.Neyseki gün doğumuna şahit olduğumuzda iyi ki erken 



 

     Ne kadar mutlu olduğumuzu ve bu tırmanış faaliyetinin klübümüz üyelerinden Esra Özbek’e ithaf ettiğimizi..

 

 

 

Ne kadar mutlu olduğumuzu ve bu tırmanış faaliyetinin klübümüz üyelerinden Esra Özbek’e ithaf ettiğimizi..Ne kadar mutlu olduğumuzu ve bu tırmanış faaliyetinin klübümüz üyelerinden Esra Özbek’e ithaf ettiğimizi.. 



      Zaman kaybetmeden yola koyulduk.Arada çok mesafe olmamasına karşın birkaç karışıklıktan sonra Hürtepe ye vardık sonrasında mola 

vererek aramızda yaptığımız toplantı neticesinde beş zirve yerine üç tane yapmanın uygun olduğu kanaatine vardık ve Adsız1 zi

yaptıktan sonra çarşaklardan inişe geçtik.Kamp yerine ulaştığımızda saat hayli erkendi.

ve çarşakları kullanarak nispeten kolay bir iniş yaptık.Molalarda yemek yemiyorduk çünkü hayalimizde yiyeceğimiz kebaplar ve 

enfes salatalar vardı.Hatta birkaç defa Sinan Kutlutan salatayı ballandıra ballandıra anlattı 

Gelincik Kayalar’a geldik.Öncesinde Salim Abi’yi arayarak erken geleceğimizi bildirdiğimiz için zaman kaybetmeden trakt

     Salim Abi’nin evine vardığımızda bir sorun ile karşı karşıya kaldık ve bu sorun kebap hayalimizin suya düşmesine neden oldu.K

aracı kaza yaptığı için ceza almış bu yüzden bizde başka bir araç ile gitmek zorunda kaldık.Saat : 18:55

sadece ayran içebildim ☺ nerde kebaplar diye hiç düşünmedim bile araca geçer geçmez uyumalıydım.Neyseki saat : 20:30 da mola verildi de 

yemek yiyebildik.     

    Sonuç olarak hiç zirve yapmamış olan beş arkadaşımız zirveleri

güzeldi.Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

çok mesafe olmamasına karşın birkaç karışıklıktan sonra Hürtepe ye vardık sonrasında mola 

vererek aramızda yaptığımız toplantı neticesinde beş zirve yerine üç tane yapmanın uygun olduğu kanaatine vardık ve Adsız1 zi

inişe geçtik.Kamp yerine ulaştığımızda saat hayli erkendi.Biraz dinlendikten sonra iniş için hazırlıklarımızı yaptık 

ve çarşakları kullanarak nispeten kolay bir iniş yaptık.Molalarda yemek yemiyorduk çünkü hayalimizde yiyeceğimiz kebaplar ve 

enfes salatalar vardı.Hatta birkaç defa Sinan Kutlutan salatayı ballandıra ballandıra anlattı ☺ neyseki sandığımızdan erken bir vakitte 

geldik.Öncesinde Salim Abi’yi arayarak erken geleceğimizi bildirdiğimiz için zaman kaybetmeden trakt

Salim Abi’nin evine vardığımızda bir sorun ile karşı karşıya kaldık ve bu sorun kebap hayalimizin suya düşmesine neden oldu.K

aracı kaza yaptığı için ceza almış bu yüzden bizde başka bir araç ile gitmek zorunda kaldık.Saat : 18:55 te otogarda olduğumuz için ben 

nerde kebaplar diye hiç düşünmedim bile araca geçer geçmez uyumalıydım.Neyseki saat : 20:30 da mola verildi de 

hiç zirve yapmamış olan beş arkadaşımız zirveleri başarıyla tamamladı.Gerek alınan irtifa gerekse geçirdiğimiz vakit çok 

 

çok mesafe olmamasına karşın birkaç karışıklıktan sonra Hürtepe ye vardık sonrasında mola 

vererek aramızda yaptığımız toplantı neticesinde beş zirve yerine üç tane yapmanın uygun olduğu kanaatine vardık ve Adsız1 zirvemizi de 

Biraz dinlendikten sonra iniş için hazırlıklarımızı yaptık 

ve çarşakları kullanarak nispeten kolay bir iniş yaptık.Molalarda yemek yemiyorduk çünkü hayalimizde yiyeceğimiz kebaplar ve ortaya yapılan 

neyseki sandığımızdan erken bir vakitte 

geldik.Öncesinde Salim Abi’yi arayarak erken geleceğimizi bildirdiğimiz için zaman kaybetmeden traktöre bindik. 

Salim Abi’nin evine vardığımızda bir sorun ile karşı karşıya kaldık ve bu sorun kebap hayalimizin suya düşmesine neden oldu.Kooperatif 

te otogarda olduğumuz için ben 

nerde kebaplar diye hiç düşünmedim bile araca geçer geçmez uyumalıydım.Neyseki saat : 20:30 da mola verildi de 

başarıyla tamamladı.Gerek alınan irtifa gerekse geçirdiğimiz vakit çok 



Gps Görüntüsü :  

                                                                                                                                                          
 

 

                                                                                            Hazırlayan : 

 

Hazırlayan : Kenan YILDIRIM 


