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Faaliyet Yıldıbaşı Zirve (3454 m.) Yaz Tırmanış Etkinliği 

Tarih 21-22.07.2012 Yeri Aladağlar / Niğde Süresi 4 saat çıkış / 1.5 saat dönüş Türü Yaz zirve 

Güzergâh 
Demirkazık Köyü – Cimbar vadisi – Arpalık – Tekpınarı – Obayeri kamp alanı – Dipsiz göl – Yıldızbaşı Batı yüzü – Dipsiz göl – 
Obayeri – Tekepınarı – Arpalık – Demirkazık köyü 

Kat Edilen Yol 23 km (Demirkazık Köyü – Yıldızbaşı Zirve) Alınan İrtifa  

Katılımcılar 1 Salih Yıldırım 3 Fatma Şen Yıldırım 

  2 Efe Erenel 4 Haydar Aslantürk 

Kamp Mlz. Çadır,Bivak, Ocak Seti, Uyku Tulumu, Mat, Baton, Kafa feneri, vs. 

Teknik Mlz. 25m yarım ip, çeşitli ebatlarda perlon, 4 adet kilitli   

Yiyecek  Makarna, Ton balığı, Karpuz, bol salata ☺ 

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Oba yeri 

Su kaynağı Arpalık mevkiinde, Cimbar vadisinin hemen bitiminde sağ tarafta kayaların arasında küçük bir göze, 

Tekepınarı su kaynağı, Oba yeri su kaynağı. Arpalık mevkiinde yukarı yamaçta çeşme.  

Tehlikeler Gece ay olmaması dolayısı ile zifiri karanlık dolayısı ile rotanın şaşırılması. Dipsiz göl bölgesindeki 
sürünün köpekleri. 

Zemin  Cimbar vadisi boyunca yer ye büyük 
kaya bloklarından yapılan geçişler. Vadi 

çıkışından Dipsiz göle kadar hafif çarşak 
zeminli belirgin patika. 

Zorluk Derecesi Rotanın uzunluğu dolayısı ile zor. 
Yıldızbaşı batı yüzü çıkışı III/III+ kaya 

tımanışı. Slap yüzey. 
 

Harita 
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Gps Bilgileri -- 

Hedeflenen  3 saat çıkış / 2 saat dönüş Harcanan  5 saat çıkış / 3 saat dönüş 

Faaliyet Programı  

1. Gün 
  Hava Durumu Güneşli  2.Gün Hava Durumu Güneşli  

08:00 Niğde’ye varış 03:00 Kalkış 

11:00 Çamardı otobüsü ile Demirkazık köyüne hareket. 
NOT : 09:30 otobüsünün çok dolu olması nedeniyle 

11:00 otobüsüne binildi. 

04:00 Kamptan hareket 

12:10 Demirkazık köyüne varış  09:00 Zirve Altından dönüş kararı 

12:30 Çukurbağ köyünden Cimbar Vadisine giriş 11:00   Kampa varış 

15:00 Arpalık mevkii su kaynağına varış 15:30 Demirkazık köyüne dönüş 

17:00 Tekepınarı mevkiine varış   

19:30 Oba yeri kamp alanına varış   

    

ULAŞIM 
BİLGİLERİ 

İstanbul-Niğde-İstanbul: Otobüs Firmaları (Ulusoy, Metro, Niğde Aydoğanlar, Niğde İnan)  

Niğde- Demirkazık Köyü- Niğde: Çamardı Koop ile Demirkazık köyüne hareket. Çamardı Koop. Demirkazık köyüne 

genellkikle girmiyor. Niğde de daha otobüse binmeden bunun pazarlığı sıkı şekilde 
yapılmalı. Kişi sayısının fazla olması bu açıdan faydalı olabiliyor. 

 

EK BİLGİ  
 Faaliyet bildirimi için Jandarma: 0388 711 24 66 

 
 

Kocasarp Kuzeybatı Sırtından görünüm 
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AYRINTILAR 
 

 Bu kez Aladağlarda 4 kişiyiz. Hedefimiz Yıldızbaşı. Cuma akşamından keyif ve heyecan ile başlayan yolcuğumuz 

Çamardı Koop. İle yine kabus ve gerilime dönüşüyor. Onlarca yolcuya rağmen her sefer tıka basa dolu. 9 buçuk 

arabasına binemiyoruz bu yüzden. 11 Arabasına da binmeden defalarca Demirkazık köyüne gideceğimizi söylesekte 
araçta Demirkazık diye uzattığımız parayı “Yok abi Demirkazık Köyü’ne girmez” diyen muavin Çamardı Koop . gerçeğini 

yine aklımıza kazıyor. Neyse bağrış, çağrış bizi dönüşte Demirkazık Köyü’ne bırakıyorlar. 

Cimbar Vadisi belki ilk kez kullandığımız bir rota olduğu için bilinmeze atılan her adımı ile belki de yüksek duvarlar 
arasındaki dar geçitlerde büyüttüğü çayırları ile bizi çok keyifilendirdi. Vadide yol siz 2 noktada şaşırtıyor. Vadide 

ilerleme prensibi, “sağdaki vadiyi takip et” şeklinde. Aksi takdirde kendinizi Cimbar-2 vadisinde bulabilirsiniz. Fakat 

sağı takip ederken dikkat edeceğiniz önemli nokta sağdan giden kolun çıkmaz sokak olabileceği. Ama bu kolay 

anlaşılabiliyor. Bilmediğiniz bir kola ayrıldığınızda ve biraz ilerlediğinizde bunu kolayca fark edebiliyorsunuz. 

Cimbar vadisinin bitişinde, Arpalık’ta su bulunduğu okuduğum bir rapordan aklımda kalmıştı ve bu nedenle de köyden 

hareket ederken yanımıza fazla su almamıştık. Nitekim vadinin kanyon kısmı bitip Arpalığa ulaştığımızda dereyi 

bulmuştuk. Fakat su kaynağının nasıl bir yer olduğu yazmıyordu. Bende gayet kendinden emin “İşte su. Şimdi dereyi 

takip edip kaynağı bulalım” diyerek başladım kaynağı aramaya. Buldum da. Su da gayet temiz, tadı iyi ve berraktı. Ama 

aslında Arpalık su kaynağının bulduğumuz göze olmadığını arkamızdan gelen gruptaki rehber söyledi. Arpalık su 

kaynağı sırtımızı Cimbar’a verdiğimizde sağ tarafımızın oldukça yukarısında kalan bir çeşmeydi. Neyse biz bulduğumuz 

su kaynağından emin sularımızı doldurup yola devam ettik.  

Tekepınarın’da yarım saat kadar oyalanıp saat 7 buçuk gibi oba yerine ulaştık. Mevsimin yaz günleri uzun olması 

sayesinde hava kararmadan kampa ulaşmış olmanın keyfi ile kurduğumuz zengin sofrada (karpuzdan dolayı ☺) dağlar 

kızı Seyhan’ın da katılımı ile iyice bir karınları doyurduk. Seyhan bizden önce çıkmış ve oba yerine bizden önce 

varmıştı.  

Sonrasında yatış ve 3 kalkış ile 4 de yola koyuluş. Yine zifiri karanlık bir gecede yola çıkıyorduk. Dipsiz göle kadar 

belirgin patikada yol aldıktan sonra tarif aldığımız şekilde Dipsiz gölün solundan yükselmeye başladık. Ama aslında 

Dipsiz gölün solundan hemen yükselmiyor olmamız gerektiğini, solundan hemen yükselip girdiğimiz duvar ile anladık. 

Dipsizin solunda birde rotanın tarifinde geçen ters üçgen şeklinde büyük kaya bloğu var. Bu da aslında bizi yanıltan 

şeydi. Gece zifiri karanlıkta kaybolan mesafe hissimiz ile de bu üçgeni görünce Dipsizin solundan, ters üçgenin alt 
kenarından yükselmeye başladık. Yükseldikçe dikleşen duvar bir nokta da bizi ip açmaya zorladı. Girdiğimiz bir baca 

etabında Efe ve Haydar ipsiz geçip yukarıda oluşturdukları 2 sikkeli istasyon ile Fatma’yı yukarı aldılar. Son olarak ta 

ben etabı tırmandım. İşte tamda o anda arkada Yıldızbaşı’nı gördüm. Kimse farketmemişti. Aslından tamamen 

bambaşka bir yerlerdeydik. Dipsiz ile Yıldızbaşı arasında saçma sapan bir tepeye tırmanmak için 2 saat harcamıştık.  

Saatin henüz erken olması sebebiyle daha fazla oyalanmadan, zirveye doğru devam ettik.  Güneybatı istikametini 

takiben ama batı rotasına yakın bir çizgide ara ara molalarla yükselmeye başladık. 3350 metre de ise artık zamanın 

daralması ile dönüş kararı aldık. İniş için riskli olabilecek Güneybatı yerine doğrudan Batı rotasına yönelip inişi 

tamamladık. Ardından kampa dönüş ve 15:30 Demirkazık köyü. Dönüşte Cimbar yerine Arpalık’tan traktör yolunu 

kullandık. Zira Cimbar’dan dönmek aşırı yıpratıcı olacaktır.  

Bu faaliyette edinilen önemli bir tecrübe gece karanlığının yanıltıcı etkisi oldu. Normal bir kafa lambası ile önünüzü 

görebilirsiniz ama rota bulmak için çok daha iyi bir cihaza ihtiyacınız vardır. Ve de sıklıkla nerede olduğunuzu GPS den  

kontrol edin. 

Salih&Efe 2012 

DAG – Doğa Aktiviteleri Grubu 

İstanbul 


