FAALİYET RAPORU
Yıldızbaşı Batı Zirve (3300 mt)
Faaliyet Tarihi
Süresi
Güzergah

Katılımcılar

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

Rota Bilgisi

25 – 26 Temmuz 2015

Yeri

Niğde - Aladağlar

2 gün
Çukurbağ köyü > Traktör ile arpalık mevkii >
Tekepınarı > Oba yeri kamp alanı > Yıldızbaşı Batı
Zirve > Oba yeri kamp alanı > Tekepınarı > Arpalık
mevkii > Çukurbağ Köyü

Türü

Alpinizm

Alınan
İrtifa

~400 mt.

1

Ayşe Ceyda Akçınar

5

Kaan Meriç

2

Demet Yolcu

6

Emrah Kırdök

3

Cüneyt Avcı

7

Bora Akdeniz

4

Mehmet Karaalp

8

Cihatay Diril

Çadır, Ocak
Yok
Kask, Baton, Kafa Lambası
Makarna, Yumurta, Kavurma, Atıştırmalıklar vs.
Kamp Alanı Oba yeri kamp alanı

Su kaynağı

Tekepınarı & Oba yeri kamp alanı ( su azalmış )

Tehlikeler

Slab Kayalar

Zemin

Zirve yürüyüşü boyunca iri ve küçük
çarşak, slab kayalar

Zorluk
Derecesi

Kolay

FAALİYET RAPORU

Harita

Koordinat Bilgileri

37° 50' 54.6" K, 35° 10' 51.2" D (Harita)

Hedeflenen

Yıldızbaşı Zirve

Gerçekleşen

Hedeflenen Zaman

3 saat

Harcanan Zaman

Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu Açık ve güneşli
09:00 Niğde’ye varış

2.gün
03:45

Hava Durumu
Açık ve güneşli
Kalkış

11:30

Çukurbağ köyüne varış

04:45

Kamptan hareket

12:30

Traktörle Arpalığa hareket

06:00

Yıldızbaşı Batı zirvesine çıkış kararı

13:45

Arpalık’tan Oba yerine hareket

07:00

Yıldızbaşı Batı zirvesi

16:50

Oba yerine varış

08:00

Zirve’den hareket

21:30

Yatış

09:30

Dipsiz Göl’e varış

10:30

Dipsiz Göl hareket

11:45

Kamptan hareket

14:00

Arpalık’ta traktörle buluşma

17:00

Niğde’ye hareket

18:30

İstanbul’a hareket

Yıldızbaşı
Batı Zirvesi
2 saat 15
dak

FAALİYET RAPORU
GİDİŞ
ULAŞIM
BİLGİLERİ

DÖNÜŞ
ULAŞIM
BİLGİLERİ

İstanbul – Niğde
Niğde – Çukurbağ Köyü Salim Abinin
evi

Çukurbağ Köyü-Arpalık Mevkii
Arpalık Mevkii - Çukurbağ Köyü
Salim Abinin evi

Özel Araçla
Özel Araçla

Traktör – Salim Abi (0536
365 65 41)
Traktör – Salim Abi (0536
365 65 41)
Özel Araçla

Çukurbağ Köyü – Niğde
Özel Araçla
İNiğde - İstanbul

FAALİYET RAPORU DETAYI
Bu seneki arkadaşlarla birlikte yaptığımız trans faaliyeti sonrasında her şey Aladağları tanımaya
başlamalarıyla birlikte gelişti diyebiliriz. Transta aldıkları keyif üzerine ve transa gelemeyenlerle birlikte
Yedigöller dışında farklı bir vadide bir zirve faaliyeti yapalım diye konuşurken kararımızı Yıldızbaşı’ndan yana
kullanalım istedik ve bu doğrultuda planlarımızı yaptık.
25 Temmuz haftası için 8 kişi müsaittik ve 2 özel araçla gideriz diye otobüs bileti vs. ile uğraşmadık. Aydın ve
David’den gerekli bilgileri edindik. Ayrıca eski raporlardaki rota bilgilerini de GPS’e kaydettik. Cuma akşamı
İstanbul’dan saat 22:45’te her araçta 3 şoför olacak şekilde Kartal’dan yola koyulduk.
Sabah 09:00 gibi Niğde’ye vardık. Salim abiye geçmeden Taha’nın ekibiyle buluşup hep beraber kahvaltı edip
karnımızı doyurduk. Sonrasında ufak bir iki market alışverişiyle birlikte araçlarla çukurbağ köyüne Salim
abi’ye geçtik. Diğer ekipte Çamardı minibüsüyle Salim abiye geldiler. Salim abide son hazırlıklarımızı da
tamamlayarak 2 ekip birlikte traktöre bindik. Taha’nın ekibini sokullu pınara bıraktıktan sonra bizim ekibi
arpalık mevkiine kadar götürdü.

Arpalık Mevkii… Traktörden inip yürümeye başladığımız yer…
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Arpalık mevkiinden 1 saatlik yürüyüşle Tekepınarı kamp alanına vardık. Hatta giderken öyle yürümüşüz ki
Tekepınarındaki su kaynağını geçip patikaya kaptırıp yürümeye devam edercesine. Tekepınarındaki su
kaynağını ise ancak dönüş yolunda fark edebildik 

Tekepınarına indiğimiz yer...
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Tekepınarında durmadığımız için mevcut sularımızla oba yerine kadar yürüdük. Allahtan yeterince suyumuzu
arpalıktaki yalaktan almıştık. Oba yerine giderken yolda gri kayaların vadiye düştüğü yerde kaya dibinde
gölgelik bir alan bulduk da biraz mola verdik. Oba yeri kamp alanına vardığımızda saat 17:00 olmuştu. Toplam
3 saatte arpalıktan oba yerine varmış olduk.
Oba yerinde bizi Zübeyir çoban ve ailesi karşıladı. Çadırlarımızı düzlük alana kurduk ve yemek yapmadan önce
dinlenmeye geçtik. Ne de olsa 10 saate yakın araba kullanıp sonrasında yapılan yürüyüş insanı yoruyor ister
istemez.
Bu arada bir on beş gün öncesine göre oba yerindeki su iyice azalmış ve aldığımız su üzerinde de ufak siyah
birikintiler olduğundan tülbentle süzerek kullandık. Bunu da önemli bir not olarak belirtmek isterim.
Akşama doğru makarnalarımızı yaptık yedik. Biraz sohbet muhabbet sonrası 21:30 kesin sessizlik ile uykuya
geçtik. Sabah karşı 03:45’te kalkıp saat 04:45 de zirve yürüyüşümüze başladık. Dipsiz göle kadar inmeden
aşağıdaki resimde çizmeye çalıştığım şekilde belli bir süre çarşakdan hafif hafif yükseldikten sonra slap
kayalardan devam ederek karşımızda görünün ilk tepeye vardık.

Çıktığımız o tepenin arkasında yıldızbaşı batı tam karşımızda duruyordu. Yıldızbaşı biraz daha gerideydi ve
çıktığımız konum itibariyle Yıldızbaşı Batı zirvesine daha yakındık. O zaman önce Yıldızbatı’ya çıkalım ve
zamanımız kalırsa Yıldızbaşı’na geçelim diye karar verdik.
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Resimde görüldüğü şekilde çarşağı ve devamında son 150 mt. slab kayaları takip ederek önce işaretli noktaya
sonrasında da yan geçişle sabah 07:00 de zirveye ulaştık. Zirve de dinlenirken arkadaşlar Yıldızbaşı içinde
niyetlendi ama dönüş saatimizi zora sokmamak adına asıl niyetlendiğimiz Yıldızbaşı’nı bir dahaki sefere
bıraktık.

YILDIZBAŞI BATI ZİRVESİ

FAALİYET RAPORU

1 saat kadar zirvede keyif yaptıktan
08:00 gibi zirveden ayrılarak çarşak kısımları tercih ederek inişe geçtik. Yaklaşık 1 saat sonra dipsiz göle indik.
Tırmanış ve bu kadar sıcak hava sonrası göl keyfini hak ettik diye düşünüyoruz.

Dipsiz göldeki keyiften sonra 11:00 de
kamp alanındaydık kampımızı toparlayıp 11:45 de arpalığa doğru yürümeye başladık. Salim abiyle saat
14:00’da arpalıkta buluşacaktık. Tam da söylediğimiz saatte arpalığa ulaştık. Salim abi her zamanki gibi
erkenden gelmiş bizleri bekliyordu  Bizi arpalıktan aldıktan sonra sokulludan da Taha’ları alarak iki ekip
sıkıntısız bir şekilde saat 16:00 gibi Salim abinin evine vardık. Sonrası klasik hikaye diyebilirim. Üst-baş
değişimi ve Salim abinin eşinden gene o harika ekşi ayran… Saat 17:00 de köyden ayrılıp yemek için çarşıya
sonrasında da 18:30 gibi İstanbul’a doğru yola koyulduk. Bu arada araç kullanan tüm arkadaşlara ayrıca
teşekkür etmek isterim ki, kazasız belasız evde başlayan faaliyetimizi evde bitirebildik.
Her ne kadar amacımız Yıldızbaşı olsa da Yıldızbaşı Batı zirvesi için de yeni dönem ekibi tebrik ediyorum.
Sevgiler,
Ayşe Ceyda Akçınar

