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Faaliyet Parmakkaya Güney yüzü(klasik)   

Faaliyetin Tarihi 09-07-2015 Yeri Aladağlar-Niğde Süresi 
6 saat 15 

dakika Türü 
Duvar 

tırmanışı 
  

Güzergâh Emli ormanı – Kocadölek kamp alanı   

Kat Edilen Yol  Alınan İrtifa 500  metre   

Katılımcılar 1 Can Güner 
 

  2 İsmail Ofli  

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır,ocak,tava,tencere,uyku tulumu,mat  

Kullanılan Teknik Mlz. 
60 metre çift ip,10  adet  friend,bir  takım stopper,muhtelif sikkeler,2 adet çekiç,çeşitli boyutlarda perlonlar,10 
det kilitli karabina , 10 ade Express, 

 

Kullanılan Kişisel Mlz. emniyet kolonu,kask ,ATC,HMS,kata  

Yiyecek Bulgur,kavurma,bisküvi,hurma,fındık,fıstık  

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı kocadölek  

Su kaynağı kocadölek  

Tehlikeler Çobanın köpekleri, rota boyunca sabit olan paslı sikkeler,iniş esnasında ip takılması  

Zemin  Duvar  gayet sağlam kayadan oluşuyor, 
yaklaşımın son 100-200 metresı çarşak  

Zorluk Derecesi kilit  etap:VI+/VII- 

 

Harita 

 

 

Hedeflenen Zaman 8 saat Harcanan Zaman 
Yaklaşım 2saat,tırmanış 4 saat 15 
dakika 

 

Faaliyet Programı   

ULAŞIM 

BİLGİLERİ 
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AYRINTILAR 
   Kocadölek’e kampımızı kurup fazla oyalanmadan akşam yemeğimizi yedik , saatimizi  6:45 e kurduk  ve  
yattık. Sabah alarmın sesiyle uyanıp biraz birşeyler atıştırdıktan sonra 07:15 de yola koyulduk.Direktaş 
(parmakaya) vadisinde ki patikadan yükselerek Parmakkaya’ya iyice yaklaştığımız yerden yan geçiş yaparak 
Parmakkaya’ya iyice yaklaştık.Parmakkaya’nın dibine geldiğimizde saat 09:15 i gösteriyordu,biraz mola verip 
atıştırmalıklarımızı aldıktan sonra rotanın başlangıcını aramaya başladık. 
       Rotaya   arkamıza gayet güzel bir bivak yerini ve genişliği yaklaşık 2  metre olan düz bir seti alarak 
başlıyoruz.(saat:09:45 . Rotaya girmeden botlarımızı ve  fazlalık malzemeleri  aşağıda bırakıyoruz.) 
 

1. İp Boyu: İlk ip boyu yaklaşık 35 metre , eğim pozitif ve hedef yukarıdaki kovuk.Kovuğa kadar (ilk 
başlarda olmasada) hafif yükseldikten sonra sikkeleri görmeye başlıyorsunuz , kovuğa geldiğiniz de de 
kovuğun içerisinde üç adet sikke  mevcut, kovuğa ulaştığımızda buraya istasyonu kuruyoruz.Buraya 
kadar kaya gayet sağlam , bol tutamaklı ve rahat bir çıkış sağlıyor.( 35 metre, V/V+ derece ) Daha sonra 
diğer raporlardan okuduğumuz gibi eğer  istasyonu kovukta bırakıp ikinci ip boyuna kovuktan devam 
edersek ip sürtünmesinin çok olacağı ve bunun da tırmanışı zorlaştıracağını hatırlıyoruz,dolayısıyla 
kovuktaki istasyonu 2-3 metre sağ tarafta bulunan kum saatine taşımaya karar veriyoruz .Bu yan geçiş 
net tutamak ( ufak krimpler) ve net basamakların olmadığı fakat yan geçiş boyunca iki adet sikkenin 
olduğu bir yüzey .Bu geçişi yapıp istasyonu kum saatine taşıdıktan sonra ikinci ip boyu için 
hazırlanıyoruz. 
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       2. İp boyu:  Kum saatinden sonra ikinci ip boyu için iki adet çatlak hattının olduğunu biliyorduk ve bu 
çatlaklardan solda ki daha sağlam olduğu için sol taraftaki çatlak hattını seçip kum saatinin üstünden 
yükselmeye başladık.Bu ip boyunda ki kayalar da oldukça sağlam ve yer yer sikkeler  mevcut fakat sikkeler 
çok paslı ve eski olduğu için pek güvenmeyip ara ara friend   yerleştirip ilerliyoruz .Çatlak hattının bittiği yerde 
dilek babası gibi herkesin bir perlon bıraktığı baba sizi karşılıyor ve bu babaya istasyonu kuruyoruz.Bu ip 
boyuda gayet sağlam kayadan oluşuyor , yer yer sikkeler olsa da onlara pek güvenmeyip malzeme atıyoruz.( 
45 metre , VI-/VI ) 
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            3. İp boyu: Bu ip boyunda  sırt hattını takip ederek devam edip dikenli kayanın üzerinde , kilit etabın 
başladığı yerdeki rahat setin 1-2 metre üstünde İki adet sikke mevcut bir adette friend ile destekleyip yarı askı 
olan rahatsız bir yerde istasyonu kuruyoruz( 15 metre , V-/V  )  

 
 
   4.   İp boyu :  Buradan sol tarafa doğru yöneliyoruz ve hemen yan taraftaki sikkeye expresle giriyoruz.Boşluk hissinin 
çok olduğu , başlangıçta negatif  fakat  daha sonra hafif pozitif olan bu etabı da tırmanıyoruz. 
    Bu etapta yer yer sikke mevcut , sikkeler paslı ve eski olsa da malzeme atacak kadar enerji lüksü kalmadığı için ara 
emniyetler sikkelerden devam ediyoruz.Yaklaşık 3-4 metresi hafif negatif olan daha sonra hafif pozitifleşen bir 
etap.Çatlak hattı boyunca ilerleyen negatif bölümde , pozitif bölüme göre tutamaklar biraz daha iyi gibi.Çatlak hattı 
bittiğinde  kum saatlerinden oluşmuş ve bir sürü perlonun olduğu yere istasyonu kuruyoruz.(35m,VI+/VII-) 

 



 FAALİYET RAPORU  

 

 
     5. İp boyu: Zirveye kadar sırttan II+/III-  derece devam eden etabı da geçerek zirvenin hemen alt tarafın da 
ki babalara bağlanmış perlonlara kadar devam ediyoruz ve 5-6 metre sonra zirvedeyiz..( 15 metre) 
 

 
 
 
 

       İNİŞ:   Zirve faslından sonra inişe geçiyoruz ve burada ipin takılmaması için dikkatli olmamız gerektiğini 

hatırlıyoruz, önce  zirveden kum saatlerinden oluşan ( kilit etabın bittiği yerde ki istasyon) bolca perlonlu 
istasyona kadar iniyoruz( 15 metre) daha sonra buradan da aşağıda ki dilek babası gibi olan herkesin bir 
perlon bıraktığı babaya iniyoruz( 50 metre).Babaya ip takılmaması  için  uzun bir  perlon bıraktık ve  babadan 
da yaklaşık 40  metre inerek aşağıda ki kum saatine iniyoruz , kum saatinden de zemine iniyoruz( saat 14:00) . 
Normalde 60 metre ip inişi ile yukarıda ki bol perlonu babadan zemine kadar inilebilir fakat biz ip takılmasın 
diye kum saatine kadar inip oradan da  tekrar iniş yapıp zemine iniyoruz ve ipi kayaya takmamanın sevinciyle 
sallana sallana kamp yerimize doğru yol alıyoruz . 
 
 

                                                                                          Herkese İyi Faaliyetler 
                                                                                           Can Güner 
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