FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

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

Rota Bilgisi

Küçük Demirkazık – Apışkar Vadisinden Yelken Kaya Rotası
05.06.2021- 06.06.2021
Yeri Niğde Aladağlar
Süresi

16 saat

Türü

İstanbul-Kayseri uçuşu, Kayseri-Niğde kiralık araç, aynı yoldan dönüş

Alınan İrtifa

8km
1

Şahap Eryılmaz (Alp Dağcılık, Faaliyet lideri)

8

2

Umut Destan (DAG)

9

3

Murat Lokmanoğlu

10

4

Çağdaş Korkmaz

11

5

Taylan Eryılmaz

12

6

Melek San

13

7

Ülkü Yüksel

14

1920m
Nazlıcan

Çadır, Uyku Tulumu, Mat, Ocak
70m 10.5mm tek ip, sikke, çekiç, kilitli karabinalar, çeşitli perlonlar, yardımcı ipler
Kask, Emniyet kemeri, iniş malzemesi (ATC), yardımcı ip (pursik), baton
Hazır Çorba, makarna, kavurma, kahvaltılıklar, atıştırmalar
Kamp Alanı

Arpalık Yaylası

Su kaynağı

Arpalık su kaynağı

Tehlikeler
Taş Düşmesi, boşluklu tırmanış
Zemin
Çarşak, Slab, Çatlak ve Baca sistemleri
Zorluk Derecesi
III+
Arpalık üzerinden Apışkar Vadisi kullanılarak KDK güneyinden Yelken Kaya ve baca sisteminden tırmanış yapılır. Dönüş b
sefer baca sisteminin tepesinden ip inişi ile yapılarak, tekrar Apışlar vadisiden Arpalık kampa gidilir.

Harita

Gps Bilgileri
Hava Durumu
Hedeflenen Zaman

Alpin

Faaliyet sırasında, verimsiz bir GPS ile kaydedilen rota:
https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/kucuk-demirkazik-zirve-75139418
Yaklaşım rotası için alternatif:
https://www.wikiloc.com/mountaineering-trails/kucuk-demirkazik-zirve-apiskar-vadisi-dogu-bacasi-26430953

Az bulutlu ve Açık
16 saat

Harcanan Zaman

15.5 saat
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04:30 Arpalık kamp yerinden çıkış. Patika yerine, sağdaki büyük kayanın arkasına yükselindi.
05:50 Apışkar Vadisinin girişine gelindi. Burada basit birkaç kaya geçişi ile vadiye giriş yapıldı.
07:30 Vadi içindeki yüksek nokta aşıldı ve BDK Kuzey yüzü görüldü.
07:41 Sola dönerek kaya, çatlak ve slab etaplardan yükselmeye başlandı.
10:15 Yelken Kayanın dibine ulaşıldı. Çantaların çoğu ve batonlar bırakıldı. 40m III derece tırmanış.
10:45 Setten sola doğru 5 metrelik III+ tırmanış ile Yelken Kayanın diğer yanına geçildi. 25m ip inişi ile sağdaki bir sete ulaşıld
Zirve ve bayrak buradan görünüyor.
12:00 Arkadaki slab yüzeyden yükselerek, II/III derece tırmanışlarla zirve kütlesine giden sırta gelindi.
13:20 Zirve
14:00 İnişe geçildi.
14:12 İlk ip inişi, kumsaatinde bulunan perlon ve yardımcı iplerden emniyet alınarak 60m’lik iniş yapıldı.
15:25 İkinci ip inişi, ilk tırmanışın yapıldığı baca sisteminin üstünden gerçekleştirildi. Dik ve boşluklu 60m’lik bir iniş.
16:40 Çantaların bırakıldığı noktaya yapılan bu iniş tamamlandı.
17:00 Moladan sonra çarşak ve slab’dan inişe geçildi.
18:15 Apışkar vadi tabanına ulaşıldı.
20:00 Kamp alanına dönüş.

AYRINTILAR
04.06.2021
Faaliyetten bir gün önce İstanbul’dan 11:55 THY Seferi ile Kayseri’ye uçtum.
Burada Rentgo’dan otomatik bir mini KIA kiraladım. (04.06.2021 12:00 – 07.06.2021 07:00 için 600TL maliyet)
Kayseri Decathlon’a uğrayarak gaz kartuşu aldım.

İncesu-Araplı yolu üzerinden, Ovalı’ya kadar gidip burada soldaki Çamardı sapağını kullanırsanız 2 saatlik bir yolculuk oluyor v
ideali de bu sanırım. Ben ise keyif için Araplı’dan sola köy yoluna saparak Doğanlı üzerinden, harika manzaraları izleyerek
gitmeyi tercih ettim.

Saat 3’te Çamardı’ya ulaşarak, Gözde’de fındık lahmacun ile karnımı doyurdum. A101’den yemek alışverişimi yaparak,
Demirkazık köyü TDF Dağevine geçtim. Hava bulutluydu ve yüksek zirveleri kapatmıştı. Dev dağ duvarları, karanlık bulutların
hızla ilerlediği, mistik bir hava... Yeni maceralar için, ilk görüşte aşık olduğum bu küçük köyde ve Aladağların eteklerindeydim
yine. Heyecanlıydım, özlemiştim...
TDF eğitimlerinden tanıdığım, faaliyeti düzenleyen Niğde İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz Hoca ve ekibin kalanı da Dağevine
gelecekti. Ankara’dan gelen ekip’te 2018 eğitiminden tanıdığım Çağdaş da vardı, güzel bir süpriz oldu. 8 kişilik takımımız
tamamlanmıştı. Geceyi dağevinin 30 liralık odasında geçirdim.
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Kahvaltı sonrası 12:00’de Bilal Abi’nin kamyonetine çantaları yükleyerek Arpalık Yayla’ya geçtik. 40dk sonra kampa ulaşarak
çadırları kurduk. Akşamüstüne kadar keyif yaptıktan sonra, aklimitizasyon için Tekepınarına doğru yürüyüş yaparak sol
yamaçlardaki 2500m’lik bir tepeye tırmandık. Günbatımını izlemek için harika bir nokta olmasının yanında, yarın dağa yaklaşı
yapacağımız Apışkar vadisinin girişini de görebileceğimiz bir yerdi. Hava kararmadan dönerek 22:00’de sessizlik verdik.
Faaliyette yiyeceğim sandviçleri hazırladım, termosuma sıcak su doldurup çantamı hazırlayarak yattım. Yaylada bulunan
sürünün köpekleri gece boyu havladığından, bölük pörçük birkaç saat uyudum.
06.06.2021
03:30 civarı uyanarak, kahvaltı ederek, termosumda ılık duran suyu tekrar kaynattım.
Yarım saat rötalarla 04:30 civarı ekip olarak kamptan yola çıktık.

Tekepınarına giden ve Arpalık Vadisinin tabanını takip edecek olan patikadan ilerlemek yerine, kamp alanından başlayarak
sağdaki kayanın ardına doğru, yükselmeye başladık. Kısa süre sonra da kafa lambalarımızı kapatarak, aydınlanmaya başlayan
serin havada ilerledik. Meterolojinin bildirdiği gibi hava açık olacaktı. Az bulutlu ve kırmızıya boyalı bir gökyüzü ile beraber
yürümenin keyfi ile tempomuzu bulduk.

05:40’da Apışkar’ın girişine gelmeden hemen önce kayalıklarda kısa bir mola verdikten sonra sağdan vadiye girişi görülüyord
Yükselen kayalarda küçük bir yan geçiş ve kayaya elin ilk değişi.. Dikleşen vadi tabanında ilerlemeye başladık. 06:50’de kısa b
mola daha verdikten sonra, vadinin yüksek bir geçidini aşarak o görmeyi sabırsızlıkla beklediğim manzaraya ulaştık. Doğan
güneşle al al parıldayan bir dev, Büyük Demirkazık kuzey duvarı. Tüyler diken diken... Solumuzda, tırmanacağımız küçük
kardeşinin gölgesinde yaklaşıma devam ettik.
07:41 civarında kuzey doğuya dönerek, yelken kaya kütlesine doğru yükselmeye başladık. Birkaç etap kısa kaya tırmanışı
yaparak, güneşe kavuştuk. 09:30’da bir kısa mola daha vererek, müthiş manzaranın tadını çıkardık. Şimdi gerçek tırmanışın
başlayacağı yelken kaya ve yanındaki çatlak/baca sistemini daha net görebiliyorduk.

10:15’te baca etabının başına ulaşıldı. Emniyet kemerlerimizi giyerek hazırlandık. İhtiyaçlarımızı birkaç çantaya bölüştürerek,
diğer çanta ve batonları burada bıraktık.
Önden Şahap Hoca ip ile serbest tırmanarak, bacanın 3’te ikisine kadar yükseldi, ve rahat bir sette emniyet sistemini kurdu.
Baca etabında ve sette eski tırmanışlardan kalma sikke ve bunlara bağlı perlon ile yardımcı ipleri aşağıdan görebiliyordum.
Yaklaşık 40m’lik III derece tırmanış vardı önümde. (Foto 7’de tırmanıyoruz) Sabit ip hattını kullanarak aramızda boşluklarla
pursik sürerek tırmanarak setteki emniyetli noktaya ulaştık. Kayası gayet sağlam ve güven veriyor. Zaten Tunç Fındık’ın
Aladağlar kitabında da sağlam kayası nedeniyle KDK’nin dört bir yanında teknik rotalar açıldığından bahsedilir.

Bacadaki sete tüm ekibi aldıktan sonra, soldan Yelken Kayanın dağ ile küçük bir bel oluştuduğu kısma III+ seviyede birkaç
hamleli tırmanış yapılması gerekiyor. (Foto 7’de ok işaretli tırmanış) Burada da önden tırmanan hocanın sabit ip hattına
bağlanmak, güvenliğin yanında tırmanışa psikolojik destek de oluyordu. Bu hamlelerden sonra ulaşılan nokta ince bir bıçaksır
tepesine ulaşıp da arkasına bakınca heyecanlamamak mümkün değil! Buradaki küçük alanda ekibin geri kalanını beklemek
doğru olmayacağından, ana emniyete girip, aynı ipin arka tarafa sallandırılan kısmına iniş aletimle girip, 25m’lik bir ip inişi ile
yandaki sete geçiş yaptım. (Foto 8) Saat de 12:00 olmuştu.
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Alternatif olarak, bacadaki setten yelken kayanın arkasına geçmek yerine, bacanın en üstüne tırmanılabilir. Tunç Fındık’ın
kitabında bahsedildiği gibi, bu rota, direkt olarak zirve kütlesinin olduğu sırta çıkıyor. Biz bu faaliyette bu rotayı dönüş olarak
kullandık ve 2nci ip inişimizi bacanın en üstüne geldiğimiz noktadan yaptık.
İp inişi yapılan sağ taraftaki sette bir süre ekibin gelmesini bekledim. Buradan zirvedeki bayrağı da artık görmüştük. Isınan
kayada oturup, nefes kesen dik yamaçlardan vadiyi izledim ve burada olmanın keyfini çıkardım.

Bundan sonra vakit kazanmak için ve de artık cesaretimizi toplayarak kendimize güven geldiğinden, zirveye kadar emniyetsiz
ilerleyecektik. Tam arkamızda bulunan slab ve II/III ayarındaki kayaları tırmandık, ardından 20m’lik bir çatlağın içinden
yükselerek, zirve kütlesine ulaşan sırta ulaştık. İşte dağın arkası! Cımbar vadisi, dipsiz göl, Davlumbaz... Son etap bir saat
sürmüştü, saat 13:00.
Zirvenin bulunduğu kütlenin üzerine çıkmak için birkaç metrelik son dik duvara ve ardındaki etaba saldırdık. Ve sonunda
yıllardır hayallerimi süsleyen dağın zirvesindeyim! (13:20)
Sağdaki kar çukuru/boşluğuna dikkat ederek bayrağa ilerledik ve herkes mutlu herkes birbirini tebrik ediyor. Buradaki
manzaraya hep fotoğraflardan bakmıştım, şimdi burada olmak apayrı bir şey, tüyler yine diken diken.. :)

Bu yıl çıkıp da defteri bulamadığım ikinci zirvem oldu, sanırım tekrar gelmek için bahanelerimden biri bu olabilir ;) Dinlenip, b
bol fotoğraf çektikten ve biraz da atıştırdıktan sonra inişe geçtik.

Zirve kütlesine çıktığımız kayayı backclimb ile inmek biraz zorlayacağından, bu sefer aynı bele ulaşan farklı bir yerden inmeyi
tercih ettik. Çıktığımız kayanın solundan backclimb yaparak bir sete indik oradan da sağa doğru ilerleyerek zirve kütlesine
bağlanan sırta geri dönmüş olduk. Bazı ekiplerin bu yolu kullanarak da zirveye ulaştığını öğrendim.

Şimdi çıktığımızdan farklı olarak, Yelken kayanın üst tarafına ulaşan sete, Apışkar Vadisine bakan bir noktaya iniş yapmak için
geçmiş tırmanışlardan kalan bir kum saati ve perlon/yardımcı iplerin olduğu kayaya ilerledik. (14:12) Burası ufak bir set ve ini
hazırlığı için buraya sırayla gelinmesi gerekti. Yaklaşık 60m’lik ip inişi, neredeyse kişi başı 10dk’lık bir zamana mal oluyordu.
Diğerlerini yaklaşık 1 saat manzarayı izleyerek bekledim ve hızlıca inişimi gerçekleştirip, taş düşmesinden korunmak üzere inc
setin üzerinde korunaklı bir yere geçerek oturdum. Ayaklarımı aşağı sarkıtıp, yanımda bulduğum erimemiş kar kütlesini elimi
daldırdım. Yıpranan ve ısınmış ellerime çok iyi geldi.. (15:12)

Bu ince setin devamı Yelken Kayanın yanından tırmandığımız ilk baca sisteminin en üstüne gelerek aniden bitiyordu ve
40metresi dimdik boşluktan oluşan, geniş iki kayanın arasından yaklaşık 60m iniş yapılması gerekiyordu. Aşağıya bakanca nef
kesen bu boşluk, insanın ayaklarının lastik gibi biraz gevşemesine neden oluyordu! Sıranın sonunda olduğumdan yine 1 saat
kadar güneşin beni ısıtmasının keyfini çıkardım. Zira İniş istasyonunun orası ve rüzgar alan her yer bir hayli serindi. İstasyonda
Şahap Hocanın herkesi kontrol edip inişini beklemesinin ne kadar zorlayıcı olduğunu o soğuyu yiyince anladım. Benden önce
inen arkadaşı izlerken, ip oturup, bacaklarım dik halde, kayaya taban basark, nizami bir ip inişi yapmazsam savrulup
dirsek/omuz/kafa ne varsa yanlara çarpabileceğim netti.

Nihayet dikkatli şekilde ATC ve pursik ile ipe girip inişimi tamamlayarak, çantama ve suyuma kavuştum! Burası iple ilk tırman
yapmaya başladığımız Yelken Kayanın alt kısmıydı. (16:40)

17:00’de Apışkar Vadisine doğru inişe geçtik. Çarşaktan hızlıca inerek, Slab kayalara ulaştık, buradan çakıllı kısımlardan kaçar
vadi tabanındaki dere yatağının başı gibi görünen beyaz taşları hedefleyerek alçaldık.
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Saat 18:15’te artık gölgede kalmış olan vadi tabanındaydık. Buradan yaklaşık 1.5 saatlik bir yürüyüşle Apışkarın girişine ulaştı
19:32’de kamp alanını görmemize rağmen oraya ulaşmamız da yarım saat sürecekti.

Faaliyet tam planlandığı gibi 20:00’de kampa ulaşmamızla sona erdi. Hızlıca çadırları toplayıp Bilal Abi’nin kamyoneti ile evine
geçtik ve sıcacık tarhana ile kaşarlı pideyle kendimize geldik. Çok yorgun ama başarmanın mutluluğu içinde çay eşliğinde yere
konuları ve son dedikoduları dinleyerek sohbet edildi..
Çantalar toplandı ve tekrar görüşünceye dek herkes Anadolu’nun başka köşelerine dağıldı...
Katılan tüm ekibi tebrik eder, hepsine ve değerli hocam Şahap Eryılmaz’a destekleri için teşekkür ederim!
Umut Destan

Foto 1: Arpalık Kamp Alanı. Apışkar'a yükseliş rotası işaretlenmiştir

Foto 2: Arpalık kamp alanından, Apışkar Vadisine yükseliş rotası işaretlenmiştir.
1: Arpalık Kampı, 2: İlk Mola, 3: Apışkar girişi, 4: Apışkar Vadisi
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Foto 3: BDK Kuzey yüzünü gördükten bir süre sonra, sola dönerek hedefimiz olan Yelken Kaya’ya doğru yükseliyoruz.
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Foto 4: Yelken Kaya’ya ve güney bacasına doğru yükseliyoruz.
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Foto 5
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Foto 6: KDK Klasik Rotasının girişi, güney baca sistemine ulaştık.
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Foto 7: Baca etabını tırmanıyoruz. Kırmızı ok ikinci tırmanış noktamız olacak.
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Foto 8: Yelken Kaya dağ arasındaki bele çıktıktan sonra ip inişi ile yan sete geçtik.
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Foto 9: Varılan setin hemen arkasında slab’lardan çıkış ve akabinde sola yan geçiş.

Foto 10
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Foto 11: Zirve kulesine/kütlesine bağlanacak sırta son metreler

Foto 12: Zirve kulesine çıkış, ve dönüşte kullandığımız nispeten daha kolay yol.
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Foto 13: KDK Zirve hatırası
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Foto 15: İlk ip inişi buradaki kumsaatinden yapıldı. 60m.
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Foto 16: İlk ip iniş ile buradaki sete iniliyor. Aşağıdaki ok yönünde setin ulaştığı nokta bir sonraki fotoğrafta.
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Foto 17: Burası ilk tırmandığımız güney bacasının en tepesi, Foto 7’de ikinci ip inişi olarak gösterilen yer.
Buradan 2nci ip inişini yapıyoruz.
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Tüm DAG ailesine selamlar sevgiler, dağlarda görüşmek üzere 😉
Umut Destan

