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Yıldızbaşı – Yıldız-Batı – Davlumbaz Yaz Zirve   

Faaliyet Tarihi 22-24 Ağustos 2014 Yeri Niğde    
Süresi 2 gün Türü Klasik   

Güzergah 
 
 
 

İstanbul  > Niğde Otogar  > Çukurbağ köyü 
> Cimbar Kanyonu > Tekepinari  >  Obayeri  
> Yıldızbaşı > Yıldız-Batı > Davlumbaz > 
Obayeri > Tekepinari > Arpalik > Cukurbag 
Koyu >Nigde Otogar > Istanbul   

 

 

Kat Edilen Yol 29km 
Alınan 
İrtifa ~1830 mt. 

 
 

Katılımcılar 1 Melih Ayhan 2 Mehmet Memecan  

Kullanılan Kamp 
Mlz. Kişisel Kamp Malzemeleri  

 

Kullanılan Teknik 
Mlz. Yok 

 

Kullanılan Kişisel 
Mlz. Planlı Bivak, Baton, Kask, Tozluk, Kafa Lambası, Mat 

 

Yiyecek Makarna, Ton balığı, Atıştırmalıklar 
 

Rota Bilgisi 

Kamp 
Alanı 

Obayeri Kamp alanı  

Su 
kaynağı 

Obayeri’nde su yok, Tekepınarı’ ndan taşınması gerek, yada Dipsiz 
Gölden kaynatarak yemek için kullananları gördük. 

 

Tehlikeler Çarşak, slab kaya  

Zemin  Çıkış genelde çarşak, zirveye doğru sıklaşan 
slab kaya. İniş çarşak, slab kaya 

Zorluk 
Derecesi 

 
Orta 

  

 
Planlanan: Cimbar Vadisi’nden başlayarak, sağda kalarak Cimbar 1. koldan 
ilerleyip, Arpalık Mevkii ( ** Tunç Fındık’ın krokisinde Arpaçayırı diye 
geçiyor) sağımızda kalacak şekilde Tekepınarı’na ulaşmak. Ordan devam edip, 
Obayeri’nde kamp atıp, sabah Yıldızbaşı, Yıldız-Batı ve Davlumbaz zirvelerini yapip 
tekrar Obayeri üzerinden Tekepınarı’na ulaşmak, Arpalık’dan devam edip Salim Abi 
ile buluşmak.  
 
Gerçekleşen: Yıldızbaşı zirvesi sonrasi Yıldız-Batı’ya geçişi bulamadığımız için Yıldız-
Batı ve Davlumbaz zirvelerini yapmadan ikinci Yıldızbaşı zirvesini müteakiben 
Obayeri’ne dönüş. 

  



	   FAALİYET	  RAPORU	   	  

	  

Harita 

 
 

 

 

Gps Bilgileri 
Mehmet Memecan’da mevcut veya 

http://en.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7722361 
 

Hedeflenen Zaman 3 Zirve için 8 saat  Harcanan Zaman 

2 defa 
1 Zirve 
için 7 
saat 

 

Faaliyet Programı   

1.gün 

  Hava 
Durumu 

 
Açık ve güneşli 

 
2.gün  

Hava 
Durumu 

 
Açık ve 
güneşli 

 

GİDİŞ 
ULAŞIM 

BİLGİLER
İ 

İstanbul – Niğde Kamil Koç Kadıköy servislerdeki doluluk ve Istanbul 
çıkışı trafiği dışında gayet makuldü.  

 

Niğde Otogar – Çukurbağ 
Köy 

Çamardı 
Minibüsleri 

  

Çukurbağ Köyü-Cimbar Jeep – Salim Abi   
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Kanyon baslangici (0536 365 65 
41) 

DÖNÜŞ 
ULAŞIM 

BİLGİLER
İ 

Arpalık Mevkii – Cukurbağ 
Koyu 

Jeep – Salim Abi 
(0536 365 65 

41) 

  

 
Çukurbağ Köyü – Niğde 

Otogarı 

Camardi Nigde 
Minibusleri 

 

  

 
 
 
 

Niğde Otogarı - İstanbul 

 
 
 
 

Inan Turizm 

Pazar akşamı diğer firmaların biletlerinin 
tükenmesinden dolayi İnan Turizm’in son iki 

biletini alip, en arkada motor üstünde, 
yatmayan koltuklarda, sıcaktan pişerek, 13 

saatte Istanbul’a vasıl olabildik. 

 

 
AYRINTILAR 

 
12:10 Cimbar Kanyon girişi  
14:00 Cimbar Kanyon çıkışı  
15:10 Tekepınar ' 30 dk. mola  
15:40 Tekepınar hareket  
17:10 Obayeri Zübeyir Abi  
19:00 - 20:00 Rota keşfi, Dipsiz Göl’e yürüyüş  
04:00 Yıldızbaşı zirve icin kamp terk 
06:40 Yıldızbaşı zirve  
07:10 Yıldızbaşı zirveden Yıldız-Batı gecisi icin ayrilis  
09:30 Yıldız-Batı geçişini aşağıda bulamayıp acaba geçiş sırttan mı diye bakmak icin tekrar Yıldızbaşı 
zirve   
11:00 Obayeri kampa varış 
12:05 Tekepınarı’ na hareket  
12:55 Tekepınarı’ na varis + yemek molası 
14:00 Arpalık’a hareket  
15:20 Arpalık-Sokullupınar arasında Salim Abiyle buluşma  
 

FAALİYET RAPORU DETAYI 
 
Çukurbağ Köyünden alan Salim Abi, bizi Cımbar Kanyonun girişinde yol üstünde bıraktı. Cimbar Kanyonu 
girişi Demirkazık Dağevinin bir km kuzeydoğusunda. Asfalttan 10 dakikada yürünebilir. Kanyon’a girdikten 
1.1km sonra Kanyon çatal yapip ikiye ayrılıyor. Sag taraf Tekepinarina daha yakin mesafede olduğundan 
biz sag taraftan devam ettik. Kanyon boyunca dusmus kayalarin altindan, yanindan, uzerlerinden 
geçerek, ve duvarlardan düşebilecek taslardan dolayi duvara mesafeli bicimde yürüyerek, Kanyon’un bitiş 
noktasina, Arpalik Mevkii ayrimina geliniyor. Kanyon’dan ciktiktan sonra yavaş irtifa alinan duz bir 
patikayi soldan takip ettik (saga giden patika Arpalik’a cikiyor). Patikanin olduğu genis alan yavaş yavaş 
daraliyor ve sagli sollu kayalarin cevreledigi dar bogazin sag duvarina (bogazin ortasi veya sol duvar 
kisminin onu 30 metrelik bir boşluk) yaklaşıp ince geçitten assagi geçiyoruz. Tekepinari bu dik geçidin 
altinda. 
 
Tekepinari’nda 4-5 cadirlik kamp alani mevcut, su da Agustos sonuna doğru dolu dolu buz gibi akiyordu. 
Kisa bir molanin ardindan 1.5 saatte vadiyi takip edip Obayeri’ne variyoruz. Obayeri’ndeki suyun 
kuruduğunu öğrenip Zubeyir Abinin esinden daha önceden Tekepinari’ndan tasidiklari içme suyu aliyoruz. 
Kisa bir aksam yemeğinden sonra sabahki rotayi kesif için kisa bir Dipsiz Gol’e kadar yuruyoruz, aysiz 
karanlıkta hangi rotayi takip edeceğimizi belleğimize kaziyip, bivaklarimiza girmek için Obayeri’ndeki 
kamp alanimiza donuyoruz.  
 
3:00’de kalkıp kisa bir kahvaltı sonrasi 4:00’de Yildisbasi için yola koyuluyoruz. Dipsiz Gol’u sagimizda 
bırakacak sekilde doğu yönünde ilerliyoruz. Yıldızbaşı zirvesini solumuzda gordugumuzde, irtifa almaya 
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baslayip dik eğimde slab kayalar ve carsakla boğuşarak Yıldızbaşı zirvesine sorunsuz 6:40’da variyoruz.  
 
Yarim saatlik bir mola surecinde Yildiz Bati zirvesine geçiş için yukarıdan bir rota belirliyoruz. Plan, 
Yıldızbaşına yükseldiğimiz rotadan 100 metre kadar irtifa kaybedip, bati yönünde Yıldız-Batı zirveye doğru 
bir yan geçiş yapmak. Plani uygulamak uzere irtifa kaybetmeye basliyoruz. Dogru noktaya geldiğimizi 
varsayip slab kaya üzerinden yan geçişe basliyoruz. 400 metre geçtikten ve kayanin sonuna vardigimizi 
dusundugumuz sirada sonra onumuze geçişte tehlike teşkil edecek 4 metre eninde bir duvar geliyor. 
Assagisini, yukarisini da inceledikten sonra bu duvari geçmenin gereksiz risk içereceğini tespit edip 
gecdigimiz 400 metreyi geri donuyoruz. Kayadan ayrılıp carsaga dondugumuzde soluklanip tekrar Salih’in 
bize yolladigi rota cizimine bakıyoruz ve cizimin zirveden bir sirt yuruyusu gösterdiğini anlıyoruz. 
 
Tekrar Yıldızbaşı zirveye koyuluyoruz ve ilk zirveden neredeyse 3 saat sonra tekrar Yıldızbaşı zirveye 
variyoruz. Sirt rotasini inceledikten sonra, eğimin dik ve sirt rotasinin yapabileceğimizden daha sert 
olduğuna kanaat getirip, hedefimizin 1/3’une varmanin uzuntusuyle (ama kalan 2/3 zirvelerin bir sonraki 
Aladaglar ziyaretimizde hala orda olacagini bilmenin de tesellisiyle) kampa donus karari aliyoruz.  
 
Ikinci Yıldızbaşı zirveden bir buçuk saatte Obayerine variyoruz. Inisde ciktigimiz rotanin batisinda kalarak 
daha kolay bir iniş rotasi bulduğumuzu dusunup dik bir carsak zeminli kulvarin içine giriyoruz. Yer yer 
kulvar içinde kayalardan inerek, Yıldızbaşı, Cagalinbasi ve Besparmak zirvelerinin ortasindaki düzlüğe inip, 
Obayeri’ne variyoruz. Kisa bir yemek molasi sonrasi, kampi toparlayıp, Tekepinari’nda sularimizi 
dolduruyoruz ve Arpalik Mevkiine Salim Abiyle buluşmaya yola koyuluyoruz. 
 
Gerisi standart Aladaglar donus çilesi.   
 
 Mehmet Memecan 
05.09.2014 
 
 

 


