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Faaliyet 
 

                                       11 – 17 TEMMUZ  2014 TRANS ALADAĞLAR FAALİYETİ 
  

Faaliyetin Tarihi 11-17 Temmuz 2014 Yeri Niğde-Aladağlar Süresi 6 gün Türü Trans Zirve 
 
 

 

Güzergâh 
İstanbul - Niğde Çukurbağ köyü  - SokulluPınar  -  Yedigöller  Bölgesi  -  Hacer Boğazı  - Soğukpınar Dağ Evi - 
Ulupınar Köyü  - Kayseri – İstanbul’a dönüş 

  

Kat Edilen 
Mesafeler 
 
 

Mümtaz Çankaya Dağ Evi - Sokullupınar  Kamp 4,9 km 
Sokullu Pınarı - Çelikbuyduran  6,8 km 
Molataşı - Karasay Zirve  2,4 km 
Çelikbuyduran -  Yedigöller   3,71 km 
Yedigöller - DKSK Zirve  7,8 km 
Yedigöller – Hacer Boğazı – SoğukPınar  11,4 km 
Keşif Gezisi 7 -8 km civarında yürüdük 

Alınan 
İrtifalar 
 
 

 
2000mt  > 3560mt 
3560mt  > 3100mt 
3100mt  > 3615mt 
3100mt  > 2000mt 

 

 

Katılımcılar 1 AYDIN AKAR 7 NİHAT ERUYSAL 
 

  2 NEDİM İPEKEL 8 FERAH ERDEMİR 
 

  3 YEŞİM ELMAS 9 MERT AYGÜL 
 

  4 VEDAT AYDEMİR 10 MELİH AYHAN 
 

  5 SEVDA ÜSTÜN 11 MURAT YILDIRIM 
 

  6 CEYDA ERUYSAL 12 TOLGA SÜZGEN 
 

Kullanılan Kamp 
Mlz. Çadır / Uyku Tulumu / Mat / Ocak 

 

Kullanılan 
Teknik Mlz. Kullanılmadı 

 

Kullanılan Kişisel 
Mlz. Kask / Baton / Tozluk  

 

Yiyecek 
 
BOL ÇEŞİTLİYDİ ( Ne ararsan vardı beyler sağolsun )  

 

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Sokullupınar  2.kamp alanı (Gelincik kayaları) / Yedigöller Kamp  Alanı 
 

 

Su kaynağı Çelikbuyduran Su / Yedigöller kamp alanı su kaynağı 
 

 

Tehlikeler İnişlerde çarşak zemin / Bazı çıkışlarda çürük kaya yapıları / 
 

 

Zemin Çarşak Zemin Zorluk Derecesi Kolay-Orta 

1. GÜN 
MÜMTAZ ÇANKAYA  DAĞ EVİ – SOKULLUPINAR – GELİNCİK KAYALARI KAMP ALANI 
2.GÜN ROTASI 
GELİNCİK KAYALARI - KAPI KARAYALAK VADİSİ – MOLA TAŞI- KARASAY GEÇİDİ-KARASAY ZİRVE-MOLA TAŞI-
ÇELİKBUYDURAN-YEDİGÖLLER KAMP ALANI 
3.GÜN ROTASI  
KEŞİF YÜRÜYÜŞÜ 
4.GÜN ROTASI  
DKSK ZİRVE  
5.GÜN ROTASI  
YEDİGÖLLER – HACER BOĞAZI – SOĞUKPINAR – KAPUZBAŞI 
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Harita 
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4.GÜN ROTASI (YEDİGÖLLER – DKSK ZİRVE) 
 

 
 
5. GÜN ROTASI (YEDİGÖLLER – HACER BOĞAZI – SOĞUKPINAR – KAPUZBAŞI) 
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KORDİNAT 
BİLGİLERİ  

 
KARASAY ZİRVE  (3350MT) Kordinatları : 37° 47' 26.7" K, 35° 08' 48.9" D 
 
KEŞİF GEZİSİ (YEDİGÖLLER PLATOSU ÇEVRESİ) 
 
DKSK ZİRVE  (3615MT) Kordinatları : 37° 47' 23.0" K, 35° 09' 39.8" D 
 

Hedeflenen 
Zaman 

 
6 gün 

 Harcanan Zaman 
6 gün 

 

 

FAALİYET BOYUNCA HAVA DURUMU   

1.gün 12.07.2014  2.gün  13.07.2014  3.gün  14.07.2014       

Hava 
Durumu 

Açık Güneşli  Hava 
Durumu 

Açık Güneşli  Hava 
Durumu 

Açık Güneşli       

4.gün 15.07.2014  5.gün 16.07.2014  6.gün  17.07.2014      

Hava 
Durumu 

Parçalı Bulutlu  Hava 
Durumu 

Açık Güneşli  Hava 
Durumu 

Açık Güneşli       

       

 
ULAŞIM BİLGİLERİ  
 
Cuma akşamı 22:30 Ulusoy Turizm ile Niğde’ye yolculuk ( 65.-TL) 
 
Niğde Otogar- Niğde Çarşı – Demirkazık Dağ Evi’ne minibüsle ulaşım, 160TL  
Mehmet Amca Tel: 0538 577 87 55 
 
Hacer Ormanı – Soğukpınar – Barazama traktörle ulaşım 200TL 
Barazama – Kapuzbaşı – Yahyalı minibüsle ulaşım 250TL 
Eski Muhtar Cumali  
 
Kapuzbaşı’ndan pansiyonda 1 gece konaklama ( 60.-TL kahvaltı ve yemek dahil ) 
Pansiyon: Şahin Otel Restaurant  
İrtibat Tel: (0 537 732 49 59 – 0 534 675 45 71) 
 
Yahyalı - Kayseri Merkez’e ulaşım minibüsle, 200TL 
Eski Muhtar Cumali  
 
Niğde içerisindeki ve dönüşteki ulaşıma toplamda kişi başı 67.-TL ödendi. 
 
Kayseri’den ise dönüş uçakla İstanbul’a yapıldı. ( Pegasus , THY,  Atlasjet ) 

 
FAALİYET PROGRAMI AYRINTILAR : 
 
35 kişilik kalabalık bir Yaz 2 Zirve faaliyeti sonrasında aldığımız gaz ile Yaz Trans faaliyetini ve özellikle de sevgili Aydın’ı dört 
gözle bekliyorduk. “Bekleyen derviş muradına ermiş derler” ya işte tam da bu tabirle ifade edebileceğimiz çok keyifli bir Trans 
–Aladağlar faaliyeti geçirdik. Şimdi gelin neler yapmışız nasıl keyif alıp faaliyetimizi başarıyla tamamlamışız gelin birlikte 
okuyalım. Sizlere hiçbir detayı kaçırmadan keyifli bir rapor hazırlamaya çalıştık, umarım becerebilmişizdir.  
(CEYDA & MELİH) 
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Faaliyetin yapılacağı haftanın ortasında Aydın bizi 09.07.2014 Çarşamba akşamı kulüp binasında brifing için topladı. 

Yapılacak faaliyet konusunda aklındaki alternatifleri (o an dinlerken eyvah eyvah dedik valla) bizimle paylaştı. Malum Aydın’da 
alternatif oldukça çok   

Nitekim o gece geldi çattı ve Cuma akşamı Ulusoy Turizm ile saat 22:30 da yollara düştük. Kadro bu sefer oldukça azdı 12 
kişiydik. Hani maillerde diyorlardı ya “Aydın’ın namı yürümüş” diye, artık ondan mı yoksa izin durumundan mı bilinmez 35 
kişiden kala kala 12 kişi kalmıştık. (12 DEV ADAM DİYESİM GELDİ) Ulusoy’a bindik yolculuğumuza başladık. Herkes bireysel 
biletlerini aldığı için otobüste toplu bir yerde oturmuyorduk. Ama Tolga’nın bir lafını paylaşmadan geçemeyeceğim. Sevgili 
Tolga, Nihat ve ben otobüste 1 ve 2 numarayı aldığımız için bize şu tabirde bulundu; “ Bunlar maaşı gece 12’de yatan ve 00:01’de 
maaşını çekmeyi bekleyen tipler gibi otobüste ön sırayı kapmışlar” dedi. Allah iyiliğini versin Tolga ne diyeyim sana  Gece 
otobüste uyuyarak sabahı ettik ve saat 11:00 gibi Niğde otobüs terminaline ulaştık.  

Niğde Otobüs terminaline indiğimizde Niğde çarşıya ve oradan da Çukurbağ köyüne götürecek olan minibüsümüz bizi 
bekliyordu. Öncelikle Niğde çarşıda karnımızı doyurduk. Ne de olsa dört gün yumurta, omlet, tereyağı vs... olmayacaktı. (Gerçi 
biz öyle sanıyorduk, hesaba hiç Tolga’yı, Vedat’ı, Mert’i, Melih’i ve Murat’ı katmamıştık tabii).  Niğde’de kahvaltımız bitip 
marketten son erzak eksiklerimizi tamamlarken aklımda kalan tek kare Murat ile Melih’in dolu market arabasını asansörü 
bulamadıkları için merdivenlerden kucaklayarak çıkarmaları ve kasada yanlış hatırlamıyorsam kamp mutfağı erzağı için tamı 
tamına 110.-TL civarı ödemeleri diyebilirim.  Beyler hayatlarında market alışverişine gitmemişler gibi saldırdılar açıkçası . 
Market’ten seri bir şekilde tüp çikolataların hepsini alan Aydın ise gayet sabırlı bir şekilde minibüsün önünde arkadaşları 
bekliyordu. (hayret ettiniz değil mi bu ifademe, ama aynen öyleydi valla, ben buna çokokrem bulmanın mutluluğu demek 
istiyorum) Nihayet beyler (Tolga, Murat, Vedat, Mert, Melih) aylık market alışverişlerini tamamladılar ve Niğde çarşıdan 
Mümtaz Çankaya Dağ evine doğru yola koyulduk. Aaaa atladık bir de Melih’in Aydın’dan gizli saklı aldığı ve arkasına saklayarak 
minibüse koyduğu küçücük bir de kavunumuz vardı ki bunun hikâyesini Trans sonuna kadar dinleyeceksiniz   

 

  

Ertesi gün yürüyüş başlangıcımız için 2. kamp alanı daha mantıklıydı ve hep birlikte bunu kabul ettik. Yaklaşık 2,5 saat 

yürüme sonucunda yüklerimizle birlikte 2. kamp alanına saat 17:20 de vardık. Bu arada Fatma Şen ve Fatmagül arkadaşlarımız 

kendi faaliyetleri için kamp planını Çelikbuydurana yaptıklarından onlar Çelikbuyduran’a devam ediyorlardı. Hava ciddi sıcaktı 

ve çadırları bile kurmadan oradaki sabit çadırların içinde atıştırmaya karar verdik. İşte ne olduysa o anda oldu zati . Toplam 

12 kişi olarak atıştırmalıklarımızı ( atıştırmalık buysa ben bu grupla bir gün yapsam acaba masaya ne yemekler gelir diye de 

düşünüyorum ) ortaya koyduk ki koymaz olaydık. Hatta Sevda’nın ve Ferah’ın çektiği bir fotoyu sizlerle paylaşacağım beni 

daha iyi anlarsınız. 

 

Niğde Çarşı’dan Dağ Evi’ne doğru minibüsle 13:20 
de yollara düştük, Çukurbağ’a yaklaşırken birden 
minibüsü süren abinin bahçesinde buluverdik 
kendimizi ve elbette indiğimde erkekler çoktan 
kiraz ağacına tırmanmış ellerindeki boş torbaya 

kiraz dolduruyorlardı. İşte casuslardan bir 
tanesi Melih  
Artık yukarı taşınacak bir de kiraz torbamız 
olmuştu.   
Nihayet saat 14:30 civarında Mümtaz Çankaya 
Dağ Evi’nin önündeydik. Acaba o sıcakta traktöre 
biner miyiz diye düşünürken, Aydın 
yürüyeceğimizi ve hatta Sokullupınar’daki ikinci 
kamp yerine gidebileceğimizi belirtti. 
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Yemek faslını da bitirince kıl çadırının içerisinde minderlere uzandı herkes. Akşam saat 21:00 civarı yavaş yavaş uyku 

moduna geçtik. Çoğu arkadaş ilk gece çadır kurmayıp kıl çadırında minderlerde uyku tulumlarının içinde uyumayı tercih etti. 
Tercih etmesine ettiler ama gece açık alanda yatarlarken tarla fareleri arkadaşları pek rahat bırakmadılar.   Gerçi beyler için 
fark etmemiş ama kızlar özellikle de Ferah gece rahat bir uyku uyuyamamıştır.  Gece saatlerimizi 01:00’e kurup yatmıştık. 
Gece uyandık az bir şeyler atıştırıp toparlandıktan sonra saat 02:45’de Kapı-Karayalak’a doğru harekete geçtik. Saat 03:45te 
kapıya varmış ve burada mola verdik. Kapıdan saat 04:00 tekrar tırmanış için harekete geçtik. Yol boyunca arada verdiğimiz 
nefes düzenleme molalarıyla saat 07:00 civarında Çelikbuyduran’a varmadan aşağıdaki düzlükte yer alan büyük dinlenme 
kayasına vardık. Plan normalde ilk gün kamp yüküyle yedigöllere ulaşmaktı. Zirve denemeleri ertesi gün başlayacaktı. Mola 
taşında dinlenirken Aydın “buraya kadar gelmişken bir Karasay zirve yapalım da bir daha yedigöllerden buraya gel git olmasın” 
dedi. Başta olur mu olmaz mı derken tüm grup hem fikir olup, zirve tırmanışı başlamadan önce yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar 
dinlendik. Sabaha karşı olduğu için öyle soğuktu ki uyku tulumları içerisinde birbirimize sarılarak uyuduk denilebilir. Durun hatta 
bir örnek resim paylaşalım sizlerle  

 

      
 

Sorarım sizlere Trans faaliyetinde keçi sütlü irmik helvası,  

aşure ve çikolatalı puding yiyen oldu mu hiç? Bunların 

yanında et ürünlerini saymak bile istemiyorum size. 

Grubumuz ne şanslı ki iyi bir aşçı olan bir de Hafize Anamız 

(Sevda Üstün) vardı. Ellerine sağlık makarnalarımız, 

çorbalarımız, çayımız, kahvemiz yapıldı, ayrıca liderimiz 

Aydın’ın bağırsakları için özel çorbası yapıldı. Arkasında da 

köyden sipariş üzerine kocaman bir de karpuzumuz vardı. 

Hafize Anamız sağ olsun hepimize eşit dilimlerle 

paylaştırdı.  Biraz atıştırdık ardından da karpuzumuzu 

kesip afiyetle yedik 
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              Nihat ve Aydın kardeşliği  
 

  
KARASAY ZİRVE / 13.07.2014              Karasay Zirve’de öğlen saati çocuklarınızı gönül rahatlığıyla uyutabilirsiniz  
Zirvede bir yarım saat dinlendikten sonra saat 11:50’te zirve dönüşümüze başlamıştık. Dönüş yolunda gene en sağdaki 

patikayı takip etmek yerine önce kaya inişi yaparak çarşağa bağlandık ardından da çarşak inişiyle 13:15’te mola taşına kamp 
yüklerimizi bıraktığımız noktaya vardık. Çantalarımızı sırtlanıp Fatmaların dün akşam kamp kurduğu çelikbuyduran’a doğru 
tırmanışa geçtik. Çelikbuyduran’a 14:37 de varmıştık. Fatmalara misafirliğe gelmiş gibi bize elleriyle hazırladıkları makarneksleri 
silip süpürdük. Ardından 1 saat kadar kestirdik diyebilirim.  

 

 
 

Saat 09:00’a doğru çantalarımızı mola taşında bırakarak 
Karasay zirve için tırmanışa başladık. Karasay’a çıkarken 
soldan giden patikayı takip etmek yerine ufak kaya çıkışları 
yaparak daha kestirme bir şekilde Karasay geçidine doğru 
yol aldık. Saaat   10:50’e yaklaşırken Karasay geçidine 
varmıştık. Geçiş üzerinde bir 10-15 dakika mola verdikten 
sonra saat 11:20 gibi Karasay zirve’ye vardık. 

 

Yedigöllere daha yolumuz vardı açıkçası. Saatlerimiz 
15:49’u gösterirken yedigöllere varmak üzere 
bugünün son yürüyüşünüze başlamıştık. Yedigöllere 
vardığımızda saatlerimiz 17:57 olmuştu. Sabah’a 
karşı 02:45 başlayan yolculuğumuz 17:57 de nihayet 
son bulmuştu. Neredeyse 15 saate yakın bir yürüme 
serüvenimiz olmuş ve araya da ilk günden bir zirve 
sıkıştırmıştık. Çadırlarımızı kurduk ve etrafı 
keşfettikten sonra yavaş yavaş akşam yemeği faslına 
geçtik. Bu arada Niğde’de alınan kavun hala Melih 
tarafından muhafaza edilmekteydi. Çocuk tüm 
faaliyet boyunca sırtından kavunu hiç eksik etmedi 
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Kampımızı kurduk, akan suda çoraplarımızı çamaşırlarımızı yıkadık. Akşam makarna ve ton balığı eşliğinde karnımızı da 
doyurduktan sonra artık dinlenme ve sohbet zamanıydı. Bu gece 15 saatlik faaliyet sonrası hepimiz güzel bir uyku çekecektik ki 
aynen öyle oldu. Sabah (14.07.2014) erken kalk yoktu. Ertesi gün sabah hemen bir zirve programı hepimizi pert edebileceği için 
Aydın sağ olsun hepimiz mışıl mışıl uyuduk ve iyice dinlendik. Sabah saat 08:30 gibi çadırlardan sesler yükselmeye başlamıştı. 
Uyanıp kahvaltımızın keyfini güneşle birlikte çıkarırken, Kampın hemen aşağısındaki göl bize adeta göz kırpıyordu.   İkinci gün 
öğlene doğru havada oldukça sıcakken hadi dedik göle giriyoruz.  Başta su serin gelse de o kadar güneşte yapılacak en doğru 
hareketti gölde serinlemek  

 

  
 

Göl sonrası tam 11 kişi iki deste kağıt ile pis yedili oynamaya başladık. Resmen kağıtlar havada uçuşuyor ve herkes 
birbirine patlatıyordu kağıtları… (Bu arada kağıt oynarken Tolga’ya dikkat etmek lazım)  Kağıt faslı bitince biraz kestirdikten 
sonra saat 15:00 gibi etrafa bir keşif gezisi yapmaya karar verdik ve hazırlandık. Aydın’la keşif gezisi ( yüreğinin götürdüğü yere 
git gibi bir durumdaydık)  Kamptan çıkıp gölü tam arkamıza bırakıp ilerlemeye başladık. Adı keşif gezisi olduğundan gezimiz 
boyunca merak ettiğimiz her yere daldık. Yol boyunca Aydın uygun bulduğu kulvarlarda slap kaya ve kar geçişi gibi henüz 
tanışmadığımız yüzeyler için kısa giriş seviyesi tanışma eğitimleri verdi, eğitimlerin hepsi de oldukça eğitici ve eğlenceli geçti, 
özellikle kar geçişleri. 
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     Aydın bizlere karda yürüme eğitimi verirken 

  
 
Ertesi gün 15.07.2014 tarihinde sabah 07:00 gibi uyandık ve kahvaltımızı yaptık. Öyle çok malzeme taşımışız ki hala (öbür 

çadırda) sabah için kıracak yumurta vs… vardı  Bu arada öbür çadır muhabbetine açıklık getirmek isterim. Mert, Murat, Melih, 
Vedat ve Tolga’dan oluşan ekip neredeyse 1 çadırlık malzeme taşıdıkları için yanlarında, bir ihtiyacımız olduğunda Aydın 
“arkadaşlar diğer çadıra soralım vardır belki” şeklinde takılıp duruyordu kendilerine. Hatta yeri gelmişken paylaşalım sizlerle 
Aydın 3 kişiye 3 özel isim bile takmıştı. Hepsinin ortak özelliği aç olmalarıydı.  
 

    Melih : “Ayı”         &        Murat: “Mazlum”(gibi görünen...)     &         Vedat: “Öküz” 

                                                        
 

Aydın sağ olsun keşif gezisi boyunca kaya çıkışı ve 
inişi yaptık, kar çıkışı ve inişi yaptık (yapamayan 
kaydı düştü), çarşaklardan kaydık. Sevgili Vedat ve 
Melih arkadaşımız Aydın’ın “macera isteyen var 
mı?” soruna sürekli evet demeleri yüzünden bu 
etaplara epey maruz kaldık  Keşif gezisinde en son 
vardığımız noktayı size bir resimle anlatmaya 
çalışacağım. Geldiğimiz noktada Direktaş işte böyle 
görünüyordu. Keşif gezimiz saat 18:40’da kamp 
alanına dönüşümüzle tamamlanmış oldu ve 
kendimizi bir kez daha serinlemek için göle attık. Bu 
arada keşif gezimiz esnasında ertesi gün zirve 
deneyişimizi DKSK’ya yapmaya karar verdik. Aslında 
o yönde keşif gezisi esnasında yolun yarıya kadarına 
o yönde yürüyüş yapmış sayılırdık.  
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Zirve için yolculuğumuza acele etmeden rahat rahat hazırlanıp saat 10.05 ‘te yollara koyulduk. Bu sefer bir gün önceki 
kaya tırmanışları yerine patika yollardan DKSK zirveye ulaşmaya çalıştık.  Patikaları geçip DKSK zirveye vardığımızda saatlerimiz 
12:53’e geliyordu. Manzara DKSK tepesinden bir başka göründü gözümüze ve ayrıca yol boyunca kamptan zirveye bizi takip 
eden bir de köpeğimiz vardı. Biz adına Behzat koyduk; kız Behzat.  

 

 
 
İşte zirvede Nedim Başgan ve köpeğimiz                       Aydın der ki:  “DKSK bugüne kadar gördüğüm en güzel zirve” 
DKSK ZİRVE  / 15.07.2014 
Zirve’de dinlenirken unutmadığımız bir diğer olay ise Tolga müdürümüzün terfisi için telefonu  tam da zirvede telefon 

zor zar çekerken geldi, olacak is değil ama şans işte… Zirvede 1 saat kadar dinlendikten sonra saat 14:15’ te dönüşe geçtik. 
16:53’ te kamp alanımıza varmıştık. Güzel bir zirve yapmış olmanın keyfiyle kendimize serinlemek için gene göle attık. Gölde 
serinledikten sonra Hafize Anamızın (Sevda Üstün) akşam bizler için hazırladığı yemek sofrasına oturduk. Menü oldukça 
zengindi. (Transın son faaliyet günü olmasına rağmen) İlk önce ton balıklı makarna ile menüye başladık, ardından kavurma 
pastırma masaya kondu. (bunlar hep öbür çadırdan). Yanında lavaşlarımızla ana yemeği bitirdiğimizde havada yavaş yavaş 
kararmaya başlamıştı. Yemek sonrası çayımız demlenirken tatlı menüsü olarak keçi sütlü irmik helvası,  aşure ve kakaolu puding 
vardı. Tatlı servisini beklerken yediğimiz kabak çekirdeklerini de unutmamak gerek  Bu arada sevgili Nihat soğumak üzere 
kaynağa konmuş aşureyi getirirken devirmesi sonucu bir kısmı dökülse de açık büfe tatlılarımız hepimize fazlasıyla yetti. 
Aklımda tek bir kare kaldı bu dakikalardan Murat’ın elinde çatalı kaşığı tencere dönerken sıranın bir an önce kendisine gelmesi 
için beklerken ki bakışları   

 

Yandaki resimde aç olan hiç doymayan 
arkadaşları bulunuz  
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Yediklerimizin ardından elbette hepimize bir ağırlık çöktü. Kafa lambaları eşliğinde ve uyku tulumları içerisinde dışarıdaki 

sohbetimize gece boyunca devam ettik. Uykusu gelen sırasıyla çadırına giderken keyif dolu sohbetimiz devam ediyordu. Ertesi 
gün 16.07.2014 tarihinde sabah 07:00 - 07:30 arası uyanarak son kalan kahvaltı malzemeleriyle kahvaltımızı yaptık. Ardından 
dönüş yolculuğu için toparlanmaya başladık. Saat 09:00’a doğru toplanmış ve hazırdık. 

 

İşte sevgili dostumuz ile hatıra fotoğraflarından kareler… 

  
 

  
 
Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yürüyüş sonrası saat 10:30 gibi ilk molamızı verdik. Bu sırada arkamızdan yük taşıyan eşekler 

bizi geldi geçti. Kendilerine saygı duyuyoruz cidden  Arada çarşak inişleri yaparak ve zik zak çizerek inişimize devam ettik. 
Gördüğümüz büyük bir kaya parçası sayesinde gölgede bir mola keyfi yaşayabildik.  
 

 

Artık Hacer boğazı bizi bekliyordu. Elimizde 
kalan yemediğimiz son birkaç malzemeyi sabit 
çadırdaki köylülere verdik. Bize 4 gün boyunca 
sağladıkları keçi sütü, soda, ayran için 
kendilerine teşekkür ettik ve düştük yollara. 
Yollara düşmeden önce bizi ufak bir dostumuz 
uğurladı kamp alanından  

Yedigölleri arkamızda bırakarak başladık 
yol almaya. Direktaş’ı sağımıza alarak 3100 
metre’den yavaş yavaş irtifa kaybetmeye 
başladık. Önümüzde yokuş aşağı bayağı uzun 
bir boğaz geçişi bizi bekliyordu. İşte ineceğimiz 
ve ormana bağlanacağımız Hacer Boğazı… 

 

İki saat kadar yürüdükten sonra dönüp 
de arkamıza baktığımızda hem manzaraya 
tebessüm ettik hem de biz mi yürüdük 
buralardan şeklinde bir hayret… 

 
Saat 12:30 a doğru çok şükür ilk ağaç 

göründü. Anladık ki doğru yollaydık, 
medeniyete doğru gidiyorduk.  Arada 
verdiğimiz bir iki molayla birlikte aşağıya 
inmiştik artık ve yukarı Yedigöller olarak 
gösteren tabelaya 13:35’te ulaşmıştık. 
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Bundan sonra ağaçların etrafı yeşile boğduğu ormanın başlangıcından bizi bekleyen traktöre doğru yürüdük. Saat 

14:02’de traktör göründü ve artık mutluyduk, sonunda traktöre de binebilecektik.  Orman içerisinde traktörle gezimiz sonucu 
14:40’ta Soğukpınar Dağ evine ulaşmanın vermiş olduğu sevinçle, Melih arkadaşımızın Niğde’den beri sırtında taşıdığı kavunun 
yenme zamanı gelmişti. Hafize Ana gene kavunu eşit parçalara ayırarak hepimize servis etti ve midelerimiz bayram etti. 
Soğukpınar’da yarım saatlik bir moladan sonra traktör ile Barazama köyüne devam ettik. Orada da bizi buz gibi ayran 
bekliyordu.  Traktör yolcuğu esnasında çoğumuzun poposundaki kemikler sızlamıştı diyebilirim. Yoldaki her taşta hoplayıp 
zıplamaktan biraz sersem olmuştuk ama gene de gülebiliyorduk. 

İşte Sizlere Traktör Selfiemiz: 

 
 
Biz köye doğru yol alırken (Cumali Bey’in köy evine) dağ arkamızdan üzülüyordu, bizleri çok sevmişti, gitmemizi 

istemiyordu adeta  
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16:34’te köy evine varmıştık. Traktör bizi az da olsa yormuştu. Cumali Bey bizi balkonunda ağırladı ve eşi sayesinde süper 

peynirli bazlamalar (yöresel ismiyle sıkma) yedik. İçtiğimiz soğuk ayranlar ve ardından sıcak demleme çay keyfi bütün traktör 
yorgunluğumuzu almıştı açıkçası. 

 

Bu resimde de aç olan arkadaşları bulunuz  (Öküz, Mazlum ve Ayı kardeş) 
Mert arkadaşımız da tepsiyi önüne almış artık kaç bazlama yediyse  (ne demişler üzüm üzüme baka baka…) 

  
 
Sonrasında traktöre 17:26 civarı veda edip kalacağımız pansiyona minibüsümüzle devam ettik. Nihayet saat 18:46’da 

pansiyonumuza vardık. Yumuşak yataklar ve sıcak bir duş bizleri bekliyordu. Ayrıca yol boyunca akan şelale bizleri büyülemişti. 
Bu arada aramızdan bazıları gördükleri şelaleye girme arzusunda olduklarından liderimiz Aydın ile aralarında “girersin 
giremezsin” iddiasına tutuştular.  
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Biz bu şelaleye gireriz diyen cevval arkadaşlarımızın resmini paylaşıyorum sizlerle… 

 
Ama maalesef sonuç hüsran. İddiayı Aydın kazandı ve kaybettikleri birer şişe içki sonucunda şelaleye karşı birer sigara 

yakıp yukarıdaki bu pozu verdiler.    
Dağdan köye inip hayatlarında ilk defa şelale görmüş gibiler değil mi  
 

Bu da Kapuzbaşı şelaleleriyle hatıra fotoğrafımız; 

 
Şelale sonrası karnımız iyice acıkmıştı. Akşam menüsünde ya balık ya da et tercihimiz olacaktı sanırım. Biz tabii ki böyle aç bir 
grup olarak her şeyi tercih ettik ve tıka basa yedik yedik yedik. Yemeğin yanında bira sıkıntımız olsa da (sayılıydı ve bakkalda da 



 FAALİYET RAPORU  

 

kalmamıştı) çok şükür güzel bir sofra ile karnımızı doyurduk. Yemek sonrası çöken rehavet ile birlikte odalarımıza çekildik ve 
yumuşak yataklarımızda uyku moduna geçtik.  
 
Taha’nın transa gitmeden bir maili vardı “arkadaşlar yataklara iyi davranalım lütfen” diye… sanırım davrandık  17.06.2014 
sabahı şelalenin sesi ve odaya vuran güneş ışığı sayesinde uyandık ve tereyağı bal kaymak dolu kahvaltı sofrasına oturduk. 
Kahvaltı sonrası çantalarımız toparlayıp saat 11:45 gibi Yahyalı’ya varmak üzere pansiyonumuzdan ayrıldık. Yolda verdiğimiz 
molada aşık Akçakocalı’nın saz dinletisini dinledik. Yahyalı benzinliğe vardığımızda saatler 13:45’i gösteriyordu. Son bir otobüs 
değişimiyle saat 14:15’te benzinlikten Kayseri’ye doğru yola çıktık. Kayseri’ye vardığımızda yollarımız artık yavaş yavaş 
ayrılıyordu. Herkesin farklı saatte uçakları vardı ve havaalanı bizleri bekliyordu. Herkes gerçekten iyi yorulmuştu. İnanmazsanız 
işte kanıtı diyebileceğimiz iki arkadaşımızın fotoğrafı, 

< UYKUCU ŞİRİNLER  >  
Çoğumuz uçak saatimize göre havaalanına varırken Melih, Nihat, Yeşim ve Tolga ise Kayseri’den kiraladıkları araç ile bizlere 
nispet yapar gibi Adıyaman Nemrut dağı, Kahramanmaraş, Batman(Hasankeyf), Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep ‘i kapsayan 
uzun bir doğu turu yolcuğuna başlamışlardı bizlerden ayrılarak… 
 
2014 Trans faaliyetimiz de bu vesileyle tamamlanmış oldu.  Liderimiz Aydın ve Başkanımız Nedim’e bizlerle geçirdiği bu 6 gün 
için tekrar teşekkür ediyoruz. Ayrıca Aydın’ın bu Trans faaliyeti ile jübile yapmış olması da bizler için ayrı bir onur sayılır. Ne 
mutlu bize ki Aydın’ın en güzel ve en keyifli hallerini gördük  
 
Bu arada Trans faaliyetimiz esnasında arada bizlere eşlik eden ama aslında kendi faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere aynı 
tarihte bizlerle otobüs yolculuğu yapan Fatma Gül Yıldırım ve Fatma Şen Yıldırım’ı da göstermiş oldukları üstün performansları 
için ayrıca tebrik etmek isteriz. Yaptıkları Karasay-Eznevit-Emler Traversi ve bizimle birlikte çıktıkları DKSK ardından da geçtikleri 
Suner Tepe zirvesi gerçekten harika bir performans göstergesidir.  
 
Aydın’a doğacak bebeği için şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. 
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Aydın’ın da 18.07.2014’te DAG’a attığı mailde belirttiği gibi Transtan aklımızda kalanlar ve edindiğimiz fikirler neler oldu 
derseniz; 
 

 Trans Aydın’la yapılır. 

 Getirdiğin yemekleri arkadaşlarınla paylaş, hatta direk ver yesinler, hatta gazını ocağını ver tüketsinler ( ki sen az yük 
taşı  ) İnanın herkes bir bonkör oldu görmeliydiniz. 

 Transta ekibinizde ayı-öküz-mazlum (eşleştirmeleri raporda resimleriyle birlikte yapmıştık) var ise faaliyet ayrı bir keyif 
veriyor gerçekten. Trans boyunca takılacak birilerini bulmak eğlenceli  

 Her Trans faaliyet grubunda bir de Hafize Ana olmalı (Sevda’ya yaptığı yemekler, ikramlar için tekrar teşekkür ediyoruz) 

 Tatlı ziyafetimiz için ise Ferah’a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ellerine sağlık Ferah’cım  

 Trans faaliyetinde erzak çadırı kurmayı unutmayın (Malum raporda da değindiğim gibi erkekler sağ olsun bir orduyu 
doyuracak erzak vardı yanlarında ve ayrı bir çadıra koyulmuştu hepsi (zula misali) 

 Trans ASLA kavunsuz olmaz. (O kavun Niğde’den alındı ve taaa dönüşte Soğukpınar dağ evine kadar Melih tarafından 
taşındı ve orada mola da Hafize Ana tarafından kesilerek hepimize paylaştırıldı) 

 “Macera isteyen var mı” bu soru Aydın’a aitti ve sürekli “macera macera” diyen de Melih ve Vedat arkadaşımızdı 
(dolayısıyla Aydın her bu soruyu sorduğunda evet macera diyenler sayesinde enteresan iniş ve çıkışlarda bulduk 
kendimizi) 

 Tek ve yegane ana fikir “Asla çok yük taşımayın” (hamal değilsiniz unutmayın) 

 Bu transta yeni öğrendiğimiz slogan, “eşşekler gibi taşırım krallar gibi yerim” created by : AYI MELİH 

 Transa giderken yanına iskambil kağıdı muhakkak al. 

 Yedigöller kamp bölgeniz ise asla mayosuz, şortsuz gelmeyin. 

 “Biraz daha kirazımız olaydı iyiydi” Bize dağ evine kadar bırakan servis şoförünün bahçesindeki neredeyse tüm ağaçtaki 
kirazları topladık ve kamp alanına taşıdık ama gene de yetmedi gene de yetmedi  

 Trans faaliyetini döüşüne bir traktör macerası muhakkak ekleyin. Resmen traktörde rodeo yaptık arkadaşlar( sallana 
sallana hop oturduk hop zıpladık) Popolarımız gene de sağlam kalmayı başardı  

 Trans ekibinde Vedat, Melih, Murat, Mert ve Tolga var ise aç kalmazsınız, çok yemek taşımayın. 

 Şelaleyi görmeden paçaları sıvamayın. (bir şeyi görmeden iddiaya tutuşmayın yazık olur. Nitekim Vedat ve Melih’e yazık 
oldu Aydın kazandı. Pansiyonda daha şelaleyi görmeden biz o şelaleye gireriz dediler ve Aydın’la birer içki şişesine 
iddiaya tutuştular. Sonra da şelaleyi görünce gerçekten TUTUŞTULAR  ) Arkadaşlar fazla bekletmeden Aydın’a iddia 
karşılıklarınızı iletin söz ağızdan bir kere çıkar demi amma  

 Fatma ve Fatma Gül’e ait bir ifadeyi de sizlerle paylaşmak isterim. “Bizi en kısa yoldan kampa götür” Şimdi sıkı durun 
Fatmalar DKSK ve Suner Tepe dönüşü artık o kadar yorulmuşlar ki aslında serinlediğimiz göle ve de kampa varmış 
olmalarına rağmen orayı kamp alanı sanmayıp serinlemekte olan Yeşim’e en kısa yoldan kampa nasıl varacaklarını 
sormuşlar. Aslında göl sonunda kamp orada, geldiklerinin bile farkında değiller. Görüyorsunuz faaliyet insanları ne hale 
getiriyor   

 
 
 
Bir sonraki Trans veya DAG(zirve) faaliyetinde yeni sevüren ve maceralarımızla tekrar buluşmak dileğiyle, 
 
Sevgiler, 
 
Yazan: Ceyda ERUYSAL  &  Melih AYHAN 
 
08.08.2014 / Cuma 
 

 

 
  

 


