FFAALİYET RAPORU
Faa
aliyet
Tarih

Güzzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar
Kam
mp Mlz.
Tekknik Mlz.
Yiye
ecek

Ro
ota Bilgisi

Alacca Zirve (3 m.)
m Bahar Tırm
manış Etkinl iği
Aladaağlar / Niğde Süresi
4 saat çıkış / 1.55 saat dönüş

Yeri
Y
Türü
30-31.03
3.2013
Bahar
Çukurbağ Köyü
ü – Emli vadisi – Direktaş vadissi – Avcıbeli Geçidi – Alaca Güney Yüzü – Alaaca – Alaca Gün
ney Yüzü – Avcıb
beli Geçidi –
Direktaş vadisi – Emli vadisi – Çukurbağ Köy ü
Alınan İrtifa

1

Salih Yıldırım

2

Effe Erenel

Bivak, Ocak Seeti, Uyku Tulumu, Mat, Baton, Kafa feneri, vs..
25m yarım ip, çeşitli ebatlarda perlon, 4 adeet kilitli, Sikke, Çekiç,
Ç
Kazma Krrampon
Birkaç Eti Form
m, Biraz kuruyemiş
Kamp Alanı
Avcıbeli geçid i üstünde bivakk.
Su kaynağı

Kar eritilerek

Tehlikeler

Avcıbeli geçid ine yakın hava sıcaklığına bağlı değişken kar vve çığ koşulları. Avcılbelinde kar
k
balkonları
Güneşin etkisii ile yumuşak irri taneli kar, Zorluk
Z
Derecesii
Rotanın uzzunluğu, Rota boyunca
b
iz
Gece sert
açılması do
olayısı ile zor saayılabilir

Zemin

Harita

Gp
ps Bilgileri
He
edeflenen

Yaaklaşık 1300m

-Harcanan
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FFaaliyet Pro
ogramı
2.Gün

Ha
ava
Du
urumu

Niğde’yee varış

05:00

Kaalkış

11:0
00

Çukurbaağ Köyüne varış

05:30

Kaamptan harekett

12:3
30

bitiminden hareeket
Orman b

09:00

Zirrve

20:0
00

Avcıbeli bivak yerine vaarış

15:00

Orrmana Varış

22:3
30

Yatış

16:30

Çu
ukurbağ köyüne
e dönüş

1. Gün
08:0
00

Hava
Durumu

Parçalı bulutlu

İsttanbul-Niğde-İstanbul:

ULAŞIM
LGİLERİ Niğde- Çukurbağ Köyü- Niğde:
BİL

Parçalı bulutlu - Kapal ı

Otobüs Firm
maları (Ulusoy, Metro,
M
Niğde AAydoğanlar, Niğde İnan)
Çamardı Koo
op ile Çukurbağ
ğ köyüne harekket
Faaliyet bild
dirimi için Janda
arma: 0388 7111 24 66

EK
K BİLGİ
AYRINTILLAR
Açıık, yer yer paarçalı bulutlu
u, Pazar akşa
amüzeri kap alı olması be
eklenen bir hafta
h
sonundda yine yolla
ardaydık Efe ile. Bu
kez rotamız Avccıbeli üzerind
den Alaca Güney Klasik. Aynı hafta sonu
s
Dag’ın bir diğer ekkibinin de aynı rotayı planlamış
masının lojistik avantajı ille saat 13:00
0 civarında ddiğer ekipten
n ayrılarak orman
o
yolu bbitiminden yürümeye
y
baaşladık.
olm
Koccadöleğe kad
dar oldukça rahat az karlı patikalard an geçerek Direktaş vad
disine yönelddik. Vadi girişinden itibarren bir
kar ayak derinliği civarında batmaya başladı. Şanslıyydık ki bu du
urum nerede
eyse Avcıbelii altına kadar ara ara köttüleşse
de nerdeyse aynı şekilde deevam etti. İyi bir tempo iile ara vermeksizin Avcıb
belinin altınddaki çanağa kadar
k
devam
m ettik.
Çan
nağa yaklaşırrken kar durrumu biraz değişti.
d
Muhhtemelen çan
nağın fazla güneş
g
almıyoor olmasından, kar dahaa önce
taneli ve batak hale geldi. Bu durumda Avcıbeli
A
balkkonlarına girm
mek veya aşm
mayı denem ek için geceyyi bekleyebilir veya
çanakta bivaklaayabilirdik. Her
H ikisi de birbirinden ffena bir düşşünce gibi geldi ki kenddimizi Avcıbe
elini Cıngılklıbeşiğe
bağğlayan uzun ssırta uzanan ve çanağa en
e yakın ve yyatık kayalık hatta tırmanırken bulduuk. Burası da
aha önce gird
diğimiz
veyya birilerinin girmiş olabileceğini tahm
min ettiğimiz bir rota değğildi fakat o şartlarda en ggüvenli seçenekti.
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Gird
diğimiz kayaalık hattı geççmemiz 2 saatten fazla sürdü. Etabıın orta yerin
nde tamameen kararan hava
h
işleri daaha da
zorllaştırdı. Yanıımızda teknik kazma olm
maması ve yuumuşak kar sebebiyle krrampon takm
mamış olmamız sebebiyle rota
üze
erinde emniyyet alarak ilerlemeyi terccih ettik. 2 faarklı noktadaa tek sikke ile
e emniyet allarak ilerlem
meye çalışmamız ve
25m
m lik yarım iple bunu yapıyor olm
mamız ve dee bu sikkele
eri çakabileccek sağlam kaya parçaları bulmak üzere
dakkikalarda kayya bloklarını eşelememiz
e
sebebiyle dee tırmanış bitmek bilmed
di. Efenin üzeerinde tek ka
atman teknikk ceket
vard
dı. Kararan hava adrenaaline rağmen ısı kaybın ı artırıyordu
u ve bir an evvel
e
sırta bbağlanmalıyd
dık. Tabi bu arada
alışılageldiği üzeere yine su içecek vakit bulamamıştı
b
k. Üstüne üsstlük elimdekki sikkelerdeen birini purssikle bağlamaadığım
için düşürdüm vve sadece 2 sikkemiz
s
kalm
mıştı. Ve sannırım tamda bu sırada yükseklik olaraak Avcıbelinin
n üzerindeyd
dik. Efe
kayyalık etabın son noktasınd
daki istasyon
ndan sırta dooğru ilerleyen kar etaba girdiğinde
g
akklımıza şu soru gelmiş vee bir an
göz göze gelerek aynı şeyi düşünmüştükk. “ Peki ya b u sırt bir balkonsa veya kılçıksa?”
k

Sırta doğru eğimi azalsa daa aynı adren
nalini veren etap ta Efe
e devam etti. Gecenin kkaranlığından
n olacak etraafa hiç
bakkınmadan tekk kazma ile geçici
g
bir em
mniyet noktassı kurdu ve akabinde
a
bende sırta ulaaştım. Bu sırada elimizdeeki ipin
ucu
u ucuna denkk gelmesi ile sanırım günün en şanslı anı idi. Sırta ulaştığımda
a birlikte etraafa bakındık ve oldukça güvenli
g
ve geniş
g
bir sırtt hattındaydık. Avcıbeli bivak
b
alanım ızı henüz gö
öremiyorduk ama o an sıırta ulaşmış olmanın gurruru ile
başka da bir şey düşünmü
üyorduk. İpii toparlayıp sırttan aşağğı Avcıbeli yönüne
y
ilerl emeye başladık. Aşağı yönde
diyo
orum çünkü gerçekten yu
ukarıdaydık.
Avccıbeline ulaşııp derin bir bivak
b
çukur kazdığımızdaa saat 9 a yaaklaşıyordu. Gecenin olaağan bitmesini beklemekk bizim
için tabiki süprrizdi ve beklenen oldu. Ocak çalışm
mıyordu. Ocaağı faaliyet sonrası
s
temiizlememenin
n bedeli 1 liitre su
yap
pmak için(kayynatmak değğil dikkat ) 1 saatten ffazla süre çaabalamak ve
e susuz yatm
maktı. Üstüne
e üstlük yanımızda
min
nimalist olacaağız hedefi ille aldığımız birkaç
b
etiform
m bisküviden
n fazlası da olmadığından
o
n yatarken daha
d
mı açtıkk yoksa
dah
ha mı susuz hatırlamıyorrum  Gece
enin belki dee tek ve günün tüm çile
esine değenn yanı Kaldı sırtlarından geceyi
gün
ndüz gibi ayd
dınlatan ayı izlemekti.
i
Ha
atta gece birr ara her ikim
mizde yanım
mızdan kafa laambası ile biri
b geçiyor saanarak
uyaanmışız.
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Sab
bah karşı 5 gibi uyandığımızda hava iyice ay aza çekmiştti. Gece açık ve hafif rüzgarlı geççmişti fakat bivak
çukkurumuzun d
derinliği bizi bu rüzgardan gerçekteen iyi korum
muş ve rahatt bir gece geeçirmiştik. Fazla
F
oyalanm
madan
toparlandık. Zaaten oyalanaacak ne yiye
ecek nede ssu kaynatacaak yakıt olduğundan çaabuk hazırlan
ndık. Avcıbeelinden
Dire
ektaşa doğru
u bakıp diğeer ekibi görm
meye çalıştıkk. Çok uzaklardan ışıkları görünüyoordu. Bir ara beklesek mi
m diye
düşşündük fakatt yola koyulm
maya karar ve
erdik. Yürüyyüşe direk kazma, krampo
on ile başladdık.
Alacca Güney Yü
üzü oldukça uzun
u
ve çığ için çok uyguun eğimli bir yüzey. Kar eğer
e
yeterincce sert, ve ya
ağış söz konu
usu ise
tüm
m yüzey deree gibi akabilir. Yol boyu
unca da düşşmüş çığların
n yanından bazen
b
üzerinnden geçip devam ettikk. Rota
boyyunca birkaçç gün evvel tur
t kayakçıla
arının açtığı izler hem çıığ konusunda tedirginliğği azalttı hem
m de Alaca zirveye
z
kad
dar güvenli b
bir yürüyüş yolu oluşturmuştu. Günney yüzü bo
oyunca sağd
da görünün tüm zirveler Alaca zirve hissi
uyaandıracaktır. Burada Zirveye çıkan do
oğru yüzeyi bulmak ilk kez
k gidiliyorssa ise oldukçça zor olabilir. Doğru rotta tüm
gün
ney yüzü bittikten sonra yukarı
y
devam
m eden genişş bir yüzey. Rotada
R
herha
angi bir vadiyye veya kulva
ara girilmiyo
or.
3 saaate yakın ço
ok ağır tempoda bir yürüyüşü bitirip, Zirveye Efen
nin doğum gü
ününü kutladdığımızda Gü
üney vadilerd
den sis
yükkselmeye başşlamıştı. Diğer ekipten henüz
h
ses seeda yoktu. Yarım
Y
saatlik oyalanmadaan, fotoğraf molasından sonra
inişe geçtik ve G
nün ortaların
nda diğer ekkip ile karşılaaştık. Sinan bitkin halimiizden sezmişş olacak ki bize
b bir
Güney yüzün
term
mos dolusu ssıcak çikolataa vererek yen
niden hayat dönmemizi sağladı.
s
Aksi takdirde aşaağı nasıl inerdik bilemiyo
orum.
Sıcaak çikolatanıın gazı ile önce Avcıbeliine varıp, geeri geri inişle Avcıbelinin
n en balkonnsuz neredeyyse dik 15-2
20m lik
ken
narından dikkkatle çanağa indik. Isınan
n hava ile dahha da batan karda olabild
diğince hızlı ddüşe kalka ormana
o
ulaştık
Faaliyetten bazıı fotoğrafları raporun devvamında bul abilirsiniz. Dahası
D
için “w
www.dag.orgg.tr” yi ziyare
et edebilirsiniz.
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