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Faaliyet Alaca Zirve Denemesi 

Faaliyetin Tarihi 28-29 Temmuz 2012 Yeri Niğde / Aladağlar Süresi 1. gün  
4 saat   10 dakika 

2. gün  
8 saat   10 dakika 

Türü Alpinizm 

Güzergâh Emli Ormanı – Kocadölek – Akşampınarı – Parmakkaya -  Direktaş Vadisi – Avcıbeli Geçidi – Alaca Güney Yüzü 

Kat Edilen Yol  Alınan İrtifa  

Katılımcılar 1 Ayça Kini 8    

  2 Sema Tuzcu 9    

  3  10    

  4  11    

  5  12    

  6  13    

  7  14   

Kullanılan Kamp 
Mlz. 

Çadır, Uyku Tulumu, Mat. 

Kullanılan Teknik 
Mlz. 

- 

Kullanılan Kişisel 
Mlz. 

Baton ve Kask 

Yiyecek Az miktarda yiyecek, bol su ve tang 

Rota Bilgisi Kamp Alanı Direktaş Vadisinden Avcıbeline kıvrılan noktayı biraz geçince bulunan en düzlük alan. 

Su kaynağı Yok. 

Tehlikeler Yeterli miktarda su alınmadıysa susuz kalma ve taş düşme riski. 

Zemin  Çarşak, büyük slablar. Zorluk Derecesi  

 

Harita 
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Gps Bilgileri  

  

Hedeflenen 
Zaman 

1.gün – 6 saat 
2.gün – 9 saat 

(zirveye varış ve kamp alanına 
dönüş) 

Harcanan Zaman 1.gün – 4 saat 10 dakika 
2. gün – 5 saat 40 dakika 
(zirveye varış ve kamp alanına dönüş) 

Faaliyet Programı 

1.gün Hava 
Durumu 

Parçalı bulutlu, yer 
yer yağışlı 

2.gün  Hava 
Durumu 

Parçalı 
bulutlu, 
yer yer 
yağışlı 

3.gün  Hava 
Durumu 

 4.gün Hava Durumu 

07:30 Niğde’ye Varış 04:00 Kalkış     

10:45 Çukurbağ Köyüne Varış 04:30 Hareket     

11:50 Emli Ormandan Hareket 07:45 Alaca sandığımız 
zirve 

    

16:00 Kamp Alanına Varış (Avcıbeli) 10:10 Kampa Varış     

22:00 Yatış 12:00 Kamptan Hareket     

  14:30 Emli Ormana 
Varış 

    

  19:30 İstanbul’a 
Hareket 

    

ULAŞIM 

BİLGİLERİ 

İstanbul’dan 
20:00 İnan Turizm 
(60 TL.) 

Niğde- Çamardı 
Minibüsleri 
(8 TL.) 

  

Niğde’den 
19:30 Ulusoy 
(60 TL.) 

Salim Abi 
Çukurbağ-Emli Orman 
Gidiş-Dönüş 
(100 TL.) 
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AYRINTILAR 

 
Sevgili Ayça ile dağa gitme fikrimiz, facebookta geyik yaparken ortaya çıktıktan sonra acaba bizi zorlamayacak nerelere gidebiliriz diye 
birkaç gün araştırma yaptık. İkimizin de gönlü Aladağlardan yanaydı. Raporlar tarandı, eşe dosta danışıldı, yüzyüze geyikli toplantılar 
yapıldı ve 3588 metre Alaca Zirvesinin bizim için uygun olacağına karar verdik.  
 

 
 
Ayça da ben de ilk defa birilerinin rehberliği olmadan faaliyet yapacağımız için, bizi yön 
bulmada zorlamayacak bir rotayı seçmemiz önemliydi. Zira kamptaki ilk cesur gecemize 
kadar sanıyorum ikimizin de tek korkusu rotayı şaşırıp kaybolmaktı. Yolumuzun üzerinde 
Parmakkaya gibi net bir işaretin olması ve Ayça’nın Avcıbeli bölgesini daha önce görmüş 
olması rotamızın Alaca olmasındaki en büyük etken oldu. 
 
 
 

 
 
Heyecanlıydık. Haftasonu yağışlı gösteriyordu. Niğde yolunda, daha sonra işimize yaramayacak olan B,C ve D planları konuştuk.  
Aslında başımıza gelecek senaryo bambaşka olacağı için, bu planlar sadece beyin fırtınası olarak kaldılar. Yine de her faaliyette, 
özellikle rehbersiz yapılan her faaliyette olabildiğince geniş kurgular yapmak ve oluşabilecek farklı durumların çözümü için neler 
yapılabileceğini önceden konuşmak faydalı olabilir. 
 

 
 
 
28 Temmuz sabahı saat 07:30’da Niğde Otogardaydık. 09:30’daki Çamardı minibüsü saat 
10:45’te bizi Çukurbağ Köyüne bırakmıştı. Perşembe gününden arayıp rezervasyon 
yaptırdığımız Salim Abi, bu sefer jip ile bizi Emli Ormanına bıraktı. Sarımemetlerin Yurdu’na 
girmeden su için mola verdik ve yanımıza kişibaşı 4-4.5 litre su aldık.  
 
 
 

 
 
Saat 11:50’de Emli Ormandan gökgürültüleri eşliğinde hareket ettik. Saat 12:30 gibi 
ormanı geçmiş, Kocadölek’e varmıştık ve Akşampınarı sapağında sağ tarafta Parmakkaya 
görünmüştü. Saat 13:00’da Akşampınarı’ndaydık. Bu bölgede çadırlar için etrafı taşlarla 
örülmüş düzlükler vardı. Bu bölgede su da bulunmasına rağmen, suya ulaşmak için sol 
taraftaki kayalıkların yakınına yürümek gerekliymiş. Zira kamp alanından su 
görünmüyordu. 
 
 
Saat 14:00’da Parmakkayanın hizasındaydık. Parmakkaya’ya yaklaştıkça bütün muhabbet 
‘Davulun sesi uzaktan hoş gelir, hiçbirşey göründüğü gibi değildir’ vs. üzerine oldu. 
Parmakkayanın uzaktan ihtişamlı görünüşü, yaklaştıkça ‘buna nasıl tırmanılır?’ dedirtti. 
 
 
Direktaş Vadisine girdiğimizde yağmur yağmaya başlamıştı. Bir ara şiddetli rüzgara da 
maruz kalınca acaba nereye sığınabiliriz diye düşünmeye başlamıştık ki, yağmur rüzgarı 
bastırdı ve 15-20 dakika sonra o da durdu. İki gün boyunca fonda gökgürültüsü sesleriyle,  
az yağışlı, en iyisi de yakıcı güneşe maruz kalmadan, iyi denebilecek bir havada 
faaliyetimizi gerçekleştirdik. 
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Saat 15:45’te Direktaş Vadisini geçmiş ve Avcıbelini görür olmuştuk. 5 dakika boyunca çadır kurabileceğimiz uygun bir yer aradıktan  
sonra, saat 16:00da çadırımızı kurmuştuk. Peynir-ekmek, domates ve tang ile karnımızı doyurup, karşıda Eznevit-Karasay, 
Parmakkaya, Kızılkaya Çarşağı manzarasını izleyerek uykuya daldık.  
 
 

 
 
 
Hava kararmadan uyumamız iyi oldu. Zira gece, çadırın içinde, çeşitli sesler duyarak 
başlattığım paranoya nöbetine Ayça da dahil oldu ve çok az uyuyabildiğimiz bir gece 
geçirdik. Bu yüzden de saat 03:00’te çalan alarma aldırmayarak 04:00’da uyanarak, 
04:30’da yola çıkabildik.  
 
 
 
 

 
 
Saat 05:50’de Avcıbeline varmıştık. Bu noktadan etrafı izlemek bütün korku ve 
yorgunluklarımızı aldı ve bizi oldukça neşelendirdi.  
 
Yalnız bu neşemiz saat 07:45’te Alacaya uzanan sırttaki Avcıbeline yakın olan yüksekliğe 
varıp (Alaca sandığımız) sonra Alacayı fark ettiğimiz  ilk anda bitti. 2-3 dakikalık bir 
şaşkınlık anından sonra ise tek neşemiz ve eğlencemiz arkamızda yükselen gerçek Alaca’yı 
gördüğümüz anı hatırlamak oldu. 
   - Bi dakka bi dakka! Burası Alacaysa orası neresi? 
   - Nerde benim haritam 
   - Ben de şu babanın altına bakim defter var mı  
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Avcıbeline varınca sağdaki patika sizi Doğu kayalıklarının paralelinde ilerletiyor. Ancak bizim hatamız kayalıklar tamamen bitmeden,  
(yeteri kadar ilerlemeden) yukarı çıkan başka bir patika da görünce, kayalıklara doğru yükselmek oldu. Oysaki kayalıklar bitene kadar 
güneye ilerlemeli ve şuan o noktaya gidemediğim için bilemediğim güney sırtından yukarı yükselmeliydik. Buradaki en önemli ipucu 
sanırım kayalıkları geçmeden Alaca Zirveyi göremeyeceğinizi bilmek. Biz de ancak vardığımız zirvede görebildik kendisini.  
 
Saat 08:00 olmuştu, biz yine de zirve fotoğraf ve videolarımızı çektik. Zirve için itinayla taşıdığımız muzlu pudingi de yedikten sonra  
Alaca’ya devam etmeme kararı aldık. Zira oldukça irtifa kaybetmemiz ve sonra tekrar baya bir irtifa almamız gerekecekti. Bu da 
zaman demekti. Koşa koşa bir faaliyet yapmaktansa, keyifli bir faaliyet yapmış olmayı istedik ve saat 08:30’da zirveden biraz 
üşümüş olarak hareket ettik. Dönüş yolunda, tırmandığımız çarşak ve kayalıklar çok daha tehlikeli bir hal almış olsa da Saat 09:15’te 
Avcıbelinde, saat 10:10’da ise kamptaydık. Saat 12:00’a kadar dinlenme ve toparlanmanın ardından harekete geçtik ve saat 14:30’da 
Emli ormana varmıştık. Kampta yaklaşık birer litre suyu dönüş yolunda ağırlık yapmaması için döktüğümüzü de belirtmek isterim. 
 
Saat 16:00’da orada olması gerekirken 14:30’da Salim Abinin jipini görmek yüzümüzü güldüren bir diğer şey oldu. Biz araca 
yerleşirken fondaki gökgürültüsü sesleri artmakta, şimşekler çakmaktaydı. 
 

 
Alaca Hatırası (sağda Alaca solda biz) 

Hazırlayan: Sema Tuzcu 


