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Faaliyet Emler Zirve (3723 mt) 
  

Faaliyetin Tarihi 17-18 Haziran 2017 Yeri Niğde-Aladağlar Süresi 2 gün Türü Klasik 

 

Güzergâh 
Demirkazık Dağ Evi- Traktörle Sokullu Pınar kamp alanı-Kapı-Karayalak Boğazı- Çelikbuyduran-Emler Zirve-
Çelikbuyduran-Karayalak Boğazı-Kapı-Sokullu Pınar kamp alanı-Traktörle Demirkazık Dağ Evi 

 

Kat Edilen Yol  Alınan İrtifa 
1800mt. 
1920m-3723m 

 
 

Katılımcılar 1 Nihat Eruysal 13   Nur Banu Doğanoğlu 

 

  2 Murat Yıldırm 14   Güldem Köklem 
 

  3 Mert Aygül 15   Tan Kızılyel 
 

  4 Arzu Bucan 16   Said Cebeci 
 

  5 Canan Kocaoğlu 17   Sercan Şahin 
 

  6 Eren Ertuğrul 18  Cenk Ortançil 
 

  7 Oğuzhan Türk 19  Nihal Yıldırım 
 

 
8 Serdar Demir 20 S. Yiğit Biçer 

 

 
9 Özgür Akgün 21 Sibel Günalp 

 

 
10 Monica  22 Hürçiçek Arat 

 

 
11 Kadir Altunok 23 Haşim Demir 

 

 
12 Yasemin Bakacak 24 Mehmet Memecan 

 

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır, Ocak 

 

Kullanılan Teknik Mlz. Yok 

 

Kullanılan Kişisel Mlz. Baton, Kask, Kafa Lambası 

 

Yiyecek Makarneks, tonbalığı, kavurma, kuruyemiş ve KARPUZ!!! 

 

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Sokullu Pınar (1920mt)  

Su kaynağı Sokullu Pınar çesmesi ,Çelikbuyduranda su kaynağı donmuştu  

Tehlikeler Dehidrasyon, Kar geçişi  

Zemin  Belirgin rota, kar geçişleri,eğimli ve çarşaklı arazi. Zorluk Derecesi Kolay 
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Harita 

 
http://dursunsimsek.com/ dan faydalanılmıştır. 

  

Gps Bilgileri https://tr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18300371  

https://tr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18300371
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Hedeflenen Zaman 
Emler Zirve 08:00 

Kampa Varış 12:00 Harcanan Zaman 11 saat 
 

Faaliyet Programı   

1.gün 
  Hava 
Durumu 

Açık 2.gün  Hava Durumu Açık   

 11:30 Mümtaz Çankaya Dağ evine ulaşım  01:30 Faaliyet Başlangıcı  

 12:30 Kamp alanına traktör ile ulaşım  08:30 Emler Zirve  

 15:00 Narpuz Vadisi Yürüyüşü  09:10 Zirveden hareket  

 17:00 Sokullupınar Kamp alanına varış  12:30 – 14:00 kamp alanına ulaşım  

 20:00 kesin sessizlik  15:00 Mümtaz Çankaya Dağ evine ulaşım  

   17:00 İstanbul’a hareket  

     

     

ULAŞIM 
BİLGİLERİ 

Kiralanan otobüs ile ulaşım sağlandı.   

Mümtaz Çağlayan dağ evi kamp alanı gidiş geliş Salim abi ile yapıldı.  

FAALİYET DETAYLARI 
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Yoğun bir Cuma trafiği ile başlayan faaliyetimizde 2017 uğursuzluğuna erken yakalandığımızı düşünmeye 
başlamıştık. Ama bizle gelen diğer arkadaşların suçu neydi ki bizim uğursuzluğumuzdan etkilensinlerdi ? Evrene 
güzel pozitif mesajlarımızı gönderip uykuya daldık. (Tamam belki de sadece ben daldım.) Bir ara Anadolu yakası 
yolcularımızı alırken Ceyda'nın bize güç kuvvet enerji versindi diye verdiği baklavaları gördüğümü hatırlıyorum. 
Hatta bir ara yemiş de olabilirim, neyse Niğde'ye kadar geçen kısım standart sıkıcı yol hapsi. 14 saat sürdü. 
Sonunda Mümtaz Çağlayan Dağ Evi'ne varmış, traktöre biniş hazırlıklarımızı yapmaya başlamıştık. Misler gibi 
güneşli bir hava bizi yakmaya hazır bekliyordu. 
 
Traktörümüzle hoplamalı zıplamalı yaklaşık 20 dakikalık yolculuğumuzdan sonra kamp alanımıza gelip 
kamplarımızı kurduk. Küçük bir dinlenme sonrasında zirve antrenmanımızı yapmak için Narpuz vadisine doğru 
yürüyüşe başladık. Şu fotoğraflar biz Narpuzda salini salini yürürken çekilmiştir.  

 
Narpuz Vadisi dönüş öncesi mola 
Havanın kapanması ile beraber olası bir yağmura yakalanmamak için dönmeye karar verdik. Akşam 
yemeklerimizi ve akşamın sürprizi aşağıdaki fotoğrafta görebileceğiniz karpuzu eğitmenimiz Nihat'ın kesimiyle 
höpür hüpür götürürken aslında dağın karpuza ayrı bir lezzet kattığını farkettik.  
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Faaliyetin en bomba anı 
Yedikleri karpuzları yoga ile eritmeye çalışan arkadaşlar da olmadı değil! 

 
Huzur Yogada =). 
Kesin sessizlik ile beraber bazen solo, bazen koro eşliğindeki gürlemeler ile (insan yapımı) uykulara daldık.  
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Yürüyüşe zamanında katılabilmek için herşey =) 
01:30 da kesin olarak tam takım başlayan yürüyüşümüze yaklaşık 20 dakika sonra çoban köpeciklerinin 
önümüzü kesip haraç istemeleriyle küçük bir ara verdik. Onlar da napsındı, sonuçta koyunları korumaları 
gerekiyor idi ve bizler birer azılı çakal olabilirdik. Çoban imdat çığlıklarımızı biraz geç duysa da, eh adam da 
uykunun en tatlı yerinde belli ki, çıkıp gelip köpeciklerini oturttu. Biz de bize bakan yemyeşil gözlü(!) koyunlar 
arasından sıyrılarak yolumuza devam ettik.  

 
Misafirlerimizi görmeden bir kaç dakika öncesi 
 
Kapıya vardığımızda çarşaktan çıkış yapmayarak dönüş yolunda çektiğim aşağıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz 
gibi kaya ile kar kütlesi arasından geçtik.  
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Buranın geçişi gece vakti gayet tatlı olmuştu dönüşte de çarşaktan kayar misali geçmemiz ayrı bir eğlence kattı. 
Mola taşına kadar grup halinde hiç bozulmadan küçük molalar ile yolumuza devam ettik. Mola taşında iki 
arkadaşlarımızın devam etmeme kararı alması ile gruptan ilk kopmayı yaşamış olduk. Olsundu kalanlar bizleydi 
ve biz yolumuza devam etmeliydik.  
 
Zirveye giden yolda bir sonraki engelimiz karla kaplı olan şu aşağıdaki fotoğraftı. Bu yoldan gidemeyip 
çevresinden dolaşmak durumunda kalmıştık. Dönüşte burdan inmek bize ayrı bir keyif vermişti. Ünlü 
çelikbuyduranı donduğundan dolayı görememiştik ama sonrasındaki kar geçişini yan kesmemiz ve üşümüş 
ellerimizle sondaki kayayı çıkmamız birazcık da olsa bizi zorlamıştı.   
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Çıkarken izlediğimiz yol kırmızı çizgi =). 
Zirve çıkışında da yer yer karlı yol ve kaygan kayalar çıkışımızı zorlaştırsa da mutlu sona ulaşabilmiştik. Bu mutlu 
sona ulaşabilmemizde önden gidip bize iz ve rota açan Kerem ve Uluç’a ayrıca teşekkür etmek gerek.  Ulaşırken 
2 fire daha vermiş olsak da onların yerine de zirve keyfi yaptık. Biz bir ekiptik ve grubumuz adına zirveye çıktık!  
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Yaklaşık 40 dakikalık zirve keyfinden sonra inişimiz başladı. Çıkamadığımız yerlerdeki karlar hafif erimiş ve 
inişimize müsaade etmişti. Çıkarken yavaşladığımız çarşaklardan artık kayarak inebiliyor, tadını 
çıkartabiliyorduk. Sanırım bu faaliyette öğrendiğim en güzel şey çarşaklardan kaymak oldu =). İniş ve çıkış 
boyunca bizden desteğini ve yönlendirmesini esirgemeyen Baş eğitmen Nihat başta olmak üzere Mert ve 
Murat’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Hiçbir zaman yalnız olduğumuzu hissettirmeden kazasız belasız 
başarabilmemiz için ekstra efor harcadılar. 
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Zirve de bir avuç DAG’lı =). 
 

 
Narpuz Vadisi dönüşü küçük minik tatlı kamp alanımızın uzaktan bir fotoğrafı 
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Aladağlar yeni bir güne merhaba diyor! 

 
Zirveden Yedigöller platosu 
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Zirve karlar altında! 

 
Küçük minik tatlı kamp alanımızın zirve dönüşü görünümü 
Sercan Şahin  &   Hürçiçek Arat 
 

 

 

 


