FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

Kullanılan Kamp Mlz.
Kullanılan Teknik Mlz.
Kullanılan Kişisel Mlz.
Yiyecek

30 Eylül – 3 Ekim 2011

Tahmini 24km

Alınan İrtifa
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Türü

Travers

Yaklaşık 1800mt

Cadır, Ocak Seti,
Kask
Mat, Tulum, Kafa Lambası,
4 günlük yiyecek (Atıştırmalıklar, 4 Noodle, 1 Hazır Yemek, 6 Bardak Çorba, Peynir, Zeytin, Bal, 1 ekmek)
Kamp Alanı Sarı Memedin Yurdu – Alaca Güney Yüzü
Tehlikeler

Harita

3gün

Sarı Memedin Yurdu-AlacaY.-Yedigöl Mv.-İkibaş Tepe- Alaca Batı Yüzü – Avcıveli Beli-Kaldı-AvcıVeli Beli-Kocadölek

Su kaynağı

Rota Bilgisi

Yeri

Alaca-Kaldı Traversi
Süresi
Aladağlar Niğde

Sarı Mehmedin Yurdu

Alaca Batı yüzüne ve Kaldı kaya etaplarına kar varken ekipmansız girilmemelidir. Bu mevsimde
yukarılarda su bulmak imkansız.
Zemin
Patika-Kayalık-Kısmen Çarşak Bölümler Zorluk Derecesi
2+ 3+ arası kaya etapları mevcut
Ortaburun ile Mangırcı arasından yedigöl mevkiine çıkış dik, Yedigöl den İkibaş Tepeye çanağın sağından 2+ - 3+
kaya tırmanışı, İkibaş tepeden iniş için ip yoksa batı yönünde iniş gerekmekte, Alaca Batı yüzü 2-3 derece kaya
tırmanışı gerektirse de kısa ve bol setli bir parkur, İniş güney yüzünden, Kaldıbaşı ve Kaldı da 2 derece kaya
tırmanışı, rota boyunca su kaynağı yoktur.
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Gps Bilgileri
Hedeflenen Zaman

Harcanan Zaman

Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu

10:30

2.gün

Hava
Durumu

Niğde’ye varış

05:00

Kalkış

06:45

11:00

Kahvaltı

06:20

Hareket

07:50

Hareket

07:50

12:00

Lunapark

10:00

Yedigöl Mvk.

09:00

Avcı Veli Beli

09:00

13:00

Niğdeden Hareket

12:30

İkibaş Tepe Zirve

10:00

Kaldıbaşı

10:00

14:10

Çukurbağ Köyü

13:00

Hareket

11:20

Top Sahası

11:20

15:00

Sarımemedin Yurdu

16:45

K. Alaca

12:30

Kaldı Sırtı

12:30

18:30

Alaca Zirve

12:50

Kaldı Sırtdan Dönüş

12:50

19:30

Alaca Güney Kamp

13:40

Top Sahası

13:40

16:50

Emli Orman

16:50

7.gün

Hava
Durumu

8.gün

5.gün

P.Bulutlu

Hava
Durumu

6.gün

Hava
Durumu

Açık

3.gün

Hava
Durumu

Açık

4.gün

Hava
Durumu

06:45

Hava
Durumu

06:45
07:50
09:00
10:00
11:20
12:30
12:50
13:40
16:50

ULAŞIM
BİLGİLERİ

İstanbul- Niğde

22:15 Metro (55TL)

Demirkazık Köyü-Sarımemetler

Salim Abi (100TL Gidiş-Dönüş)

Niğde-İstanbul

20:00 Metro (50TL)

Niğde Demirkazık Köyü

Camardı araçları ile (7TL tek yön)

AYRINTILAR
Bir ay önce Asmaaltında Apo’nun Kaldı yapacağız ne diyorsun demesiyle başladı. Apo, Gürkan, Ben,
Soner, Yeşim ve sonradan dahil olan Olcay diye planlıyorduk ki, önce Gürkan gelemeyeceğini bildirdi.
Ardından Olcay’ın kazası ve Apo’nun iş yoğunlu derken son olarak Yeşim’de işlerini mazeret göstererek Kaldı
faaliyetinden çekildiler. Benim izinli olmam Soner’in çalışmıyor olması zaman sıkıntımızı ortadan kaldırmıştı.
Rahat koşturmadan bir faaliyet yapmaya karar verdik. 3 hatta 4 gün ayırabilirdik. Dönüş biletlerini almadan
yola koyulalım dedik. Koyulalım koyulmasına ama ne yazık ki Cuma akşamı arkadaşımdan alacağım çadırımı
alamıyor ve böylece çadırsız kalıyorduk. Aramalar sonucu Ozan Şirin’den çadırını ödünç aldık. Otobüs
22:15di ancak bir türlü gelmiyordu. Saat 23:15 de yola anca çıkabildik. Aldığımız biletler internette en arka
koltuk görünse de otobüsü değiştirdiklerinden biz 3 sıra öne oturduk. Aksaray’a geldiğimizde şöförün karın
ağrısı tuttu. Derken 10:30 da Niğde’ye ulaştık. 11 minibüsüne binmek yerine 12 minibüsüne bineriz aradan
kahvaltıyı çıkarırız diye düşündük ancak 11 den sonra saat 1 de minimüs varmış. 1 saat boş aktimiz vardı.
Bizde bari bu kadar aksiliğin üzerine hadi biraz eğlenelim dedik. Koştuk lunaparka 
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Lunaparktan faslından sonra Salim abi ile cukurbağ yol ayrımında buluşmak üzere koyulduk yola. Aladağlar başı
dumanlı bir şekilde bizi bekliyordu. Belli ki dertlenmiş belki gece olan deprem nedeni ile olabilir diye düşündük. Salim
abinin düldülüyle Sarımemedin Yurduna vardığımızda saat 3 gibiydi. Tırmanışa başlamayıp bu geceyi burada kamp
atmaya karar verdik. Vakit geçirmek ve eğlenmek için kısa kaya ve basit kaya çıkışları zevkle yapıldı.

Etraftaki piknikçiler gittikten sonra yemek hazırlandı ve yenildikten sonra dinlenmeye çekildik. Sabah saat 6:00
gibi yola koyulduk. Ortaburun hizasına geldiğimizde Salim abinin arabada daha önce bir kez dolaştığını söylediği
yer aklıma geldi. Daha önce yapmış olduğumuz Körtekli Tepe üzerinden Alaca çıkışını tekrar etmek yerine bu
yeni rotayı keşfetmek beni cezp etmişti. Soner’in de olur demesiyle başladık Ortaburun ve B.Mangırcı
arasından dik çıkmaya. Patika varmış ama biz uzun patika yerine dik çıkmayı tercih ettik. Mangıcının yanı sıra
yolumuza devam ettik. İlerde İkibaş Tepeyi görünce tanıdık yerler görmenin huzuru içimizi sarsa da hemen
sonra çanağa bağlandığımızı görünce sıçmanın endişesini hemen içimizde hissediyorduk .
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Çanakta ilerleyebilmek için ben yer ararken Soner güneşnin tadını çıkarıyordu. Sonunda kamp yükü ile
tırmanabileceğimiz bir yer bularak devam ettik. İkibaş Tepenin yakınlarına geldiğimizde “hadi bari gelmişken
bunu da yapalım” diyerekten kamp çantaları bırakıp burayı da aradan çıkardık.

Ardından K. Alacaya doğru ilerlemenin yolunu aramaya başladık. İkibaş Tepenin her yeri duvar olduğundan
dolayı geldiğimiz sırttan alçalıp Alacanın tersine doğru devam ettik. İlk fırsatta yatay geçip K. Alacaya doğru
yola koyulduk. İkimizde yorulmuştuk ancak kamp atmak için Alaca Sırtını düşünüyorduk. K. Alacaya
geldiğimizde benim keyfim yerine gelmiş ve kendimi dinç hissediyordum. Alaca Sırtında Batı yüzünü görünce
Soner’e dönüp “Ne dersin burdan çıkalım mı” diye sordum. Soner “ O kadar kaya çıkışından sonra bu da olur”
diye cevap verdi. Rota set set 2-3 derece kaya tırmanışı gerektiriyor. Kamp yükü olmasına rağmen Set işimizi
kolaylaştıracaktı. Kamp atmayıp Alaca zirve yapmaya karar verdik ve girdik rotaya. Rotaya girdikten sonra
güneşim batmak üzere olduğunu ve hızlı davranmamız gerektiğini idrak ettik . Neyse ki sorunsuz bir şekilde
günbatımını zirvede izleyerek Alaca Zirve’yi yapmıştık. Ancak kamp atacak yer yoktu . Aklıma güney
yüzündeki düzlük olarak hatırladığım yer geldi ve inişe geçmeye başladık. Ama hatırladığım kadar yakın ve düz
değilmiş. Çadır yeri yapmak için 20dk uğraştıktan sonra çadırımızı kurup aç karınlarımızı doyurduk.

Ertesi gün Kaldı’ya doğru yola çıktık. Güney yüzünü yatay keserek Avcı Veli Beline ulaştık ve ordan Kaldıbaşına.
Kaldıbaşını aştığımızda Kaldı Sırtına çıkan kulvardaki parçalı kar neşemizi kaçırmıştı.
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Yakından bakmak için sokulduk yanına doğru. Kar çok sertti ve yanımızda teknik malzeme yoktu. Karın üzerinde
ayak izlerini takip etmeyi denemeye karar verdik. Ayak izlerini takip etmeye başladım ancak bir noktadan sonra
dikleşen karda ayak izi yerini krampon dişlerine bıraktı. Bu durumda kardan ilerleme imkanımız yoktu ve
dönme kararı aldık. Soner aşağıdan kaya bloğuna çıkarak hizama kadar kaya üzerinden ilerlemişti. Bende
aşağıya inmek yerine Soner’in yanına ilkel yollarla(taş kullanarak) ayak izi açarak yatay geçiş yaptım. Ayak izi
açarken elim biraz dondu ve donun geçmesini beklerken Soner ben bir bakayım ilerisi nasıl deyip setlerden
çıkmaya başladı. 2. Setten sonra gözden kaybolunca göz temasını kaybetmemek için devam ettim . Benim
geldiğimi görünce birbirimizin gazı ile devam etmeye karar verdik. Bir nokta da ben sonerin sağ tarafındaki
blokta kaldım. İlerisini görmediğimden dolayı ilerisinin nasıl olduğunu sordum. O yatay geçip yanıma gelmemi
söylese de ben ileri doğru hareket etmek istediğimi belirttim. İlerisi devam ediyor ve ilerdi birleşiyor dedi ve
ben devam ettim :/. 1-2dk sonra tıkandım. Yukarı çıksam çıkamam, aşağı insem inemem, yatay desen o da yok
. Burda kaybettiğim zaman zarfında elim tekrardan hissisleşti. Gene yatay geçiş yapmaya karar verdim. 4-5mt
lik yeri 5-6dk da geçebildim. Adrenalin patlamasının ne olduğunu burada görmüş oldum. Zirve sırtına çıkıp
dinlenmeye geçtiğimizde 30dk vücudum titredi. Burada karın yumuşamasını bekleme kararı alsak da 1 saat
sonra vücudum normale döndüğünde inmeye başladık. İniş beklediğimizden kolay ve sorunsuz oldu. Yolda
Salim abi ile irtibata geçtik ve o kadar yorgunluğa rağmen çok hızlı bir iniş yaşadık. İkimizin de ortak kanısı
faaliyetin bize çok iyi tecrübeler katmış olduğu idi.

https://picasaweb.google.com/107241058918257684832/AlacaTavaf#

Aydın Akar

