
 

        Alaca- Kaldı Traversi Faaliyeti Raporu                               
Tarih : 18-19 Haziran 2011 
Yer : Aladağlar / Niğde 
Rota : Sarı Mehmet’in Yurdu- Mangırcı- Körtekli Tepe- Alaca  AvcıVeli – Akşampınarı- Emli V. 
Tür/Hedef : Travers Denemesi  
Katılımcılar : Aydın Akar, David Wilbur, Nezihe Cantimur, Taha Akkuş, Serap Erdoğan, İlker Şahin, Ozan Şirin  
Hava Durumu : İlk gün parçalı bulutlu, 2. gün sisli parçalı bulutlu, sırtlarda sert rüzgarlı 

Malzemeler : Kamp malzemeleri ve kazma krampon kask.  
Rota Bilgisi :Sarı Mehmetlerden Kaletepe’ye doğru uzanan patikadan B. Mangırcı Vadisine girilir. Körtekli 

tepeye çıkmak için sırt hattında 2-3 derecelik kaya etabı geçilir. K. Alaca geçildikten sonra 
dağın güney yüzüne yan geçiş yapılıp zirveye Güney yüzünden çıkılır. İniş Güney yüzünden 
alçalıp Avcı beline yan geçiş ile devam eder. Kışın çığ riski mevcuttur. 

Faaliyet Süresi : İlk gün 5:30 saat – 2.gün 13 saat 

Alınan İrtifa  : 1877mt 

Kat Edilen Yol  : Tahmini 19km 
 

Harita 1 FaaliyetBoyunca izlenen rota 

 



Faaliyet Planı      :                                                                             
18 Haziran 2011 :  11:00 Sarı Mehmet’in Yurdu 
     17:00 Körtekli Tepe Sırtı Kamp Alanına Varış  
19 Haziran 2011 :     05:00 Kamptan Hareket  
     08:00 Alaca Zirve  
     10:00 Avcı Veli Geçiti  
     12:30 Kaldı Zirve  
     13:30 Zirveden Hareket  
     15:00 Avcı Veli Geçiti  
     18:00 Koca Dölek  
Faaliyet Raporu  : 
 17-Ağustos  Cuma, 
DAG grubu olarak bir otobüse doluştuk ve yola koyulduk. Koca otobüs sadece bize ait olunca yol boyunca sürekli muhabbet ve faaliyet 
değerlendirmesi yapıldı. 3-4 defa Alaca- Kaldı traverse yapıldı desem yalan olmaz . Hatta Vokan Çakır Mangırcı’dan çıkıp Avcı Veli 
Belinde kamp atarsınız 2. Güne çok bir şey kalmaz diye öneri de bulundu ;).  Gece boyu az uyku çok muhabbet şeklinde devam etti.  
18 Ağustos  Cumartesi 
Sabahın erken saatlerinde Niğde’ye ulaşıldı. Kahvaltı ve alışveriş yapıldı. Yürüyüş esnasında tenimizi yakan güneş canımızı sıkmıyor 
değildi. Bakalım dağda bizi neler bekliyordu.  
Saat 12:30 Salim Abinin evinde son hazırlıklar yapıldıktan sonra yola çıkmaya başladık. Kaldı Zirveye gidecek olan ekipten bazılarını da 
alarak Sarı Mehmet’in Yurduna vardık. Mangırcı Vadisinin arkasından Alaca bizi selamlıyordu.  
Atıştırmalıklar hazırlandı, kremler sürüldü ve çıkış başladı . Nedense bana yakın gelmişti Mangırcı Vadisinin ortasında duran kayalar. 
Çık babam çık bitmiyor.  Ormandan çıkışımız yaklaşık 1 saat sürüyor. Vadi boyunca David, Bünyad’dan aldığı tüyolarla etrafta mangır 
bulmaya çalışıyor. Ama nafile Bünyad hepsini topladığını söylememiş hikayenin sonunda biz söylüyoruz. 

 
Neyse soldan devam eden patikayı takip ederek Körtekli Tepenin altına geliyoruz. Ve sırt hattına en uygun gördüğümüz yerden 
giriyoruz. Kısa kaya etapları mevcut ve sırtımızda kamp yükü . Bazılarımız bir daha gelirsek diye saldırsa da sonunda yukarı çıkıp 
devam ediyoruz. Nezihe ve David ön ilerliyorlar ve K. Alaca dolaylarında kamp atmayı planlıyorlar. Ancak arkadan gelen bizlerin 
durumları hakkında pek fikirleri yok . Hızlanıp yetişiyorum ve yeter ilk kamp kurulacak alana kampı atalım diyorum. Arkadan gelenlere 
baktıklarında çok anlayışla karşılıyorlar. 

 



 
Ancak kamp atacak yer bulma sıkıntısı çekiyoruz. Bivak yerine çadır getirirsen tabi böyle olur!. Gerçi bivaktan vazgeçme nedenimiz 
yağma ihtimali idi. Biraz daha yükselip bir yer seçiyoruz sonunda ama çadır kurmak için 1 saat çalışmak zorunda kalıyoruz. Saat 21 
dolaylarında Taha ile çadırımız kurmuş bulunuyorduk . David-İlker-Nezihe 3lüsü çadırı çoktan kurmuş keyife geçmişlerdi. Ozan ve 
Serapta bitirmek üzere idi. Başladık yemek çorba felan fıstık. Planlanandan geç kampa varmıştık ve yorulmuştuk. Bir de 
beklediğimizden fazla kar olduğunu dikkate alırsak bizim Kaldı Zirve yalan olduğu ortadaydı. Sabah 6 da hareket edecek şekilde 
kalkılmasına karar verdik. Manzara ya karşı kahvaltı yaptık ve Lorut’a doğru yola çıktık. Manzaradan öyle etkilenmemek elde değildi. 
Ancak kışın buraların çok daha güzel olduğunu düşünmekteyim (Kalmasın Alaca 5 Yolcusu). 

  
K. Alaca ile B. Alaca arasında bulunan geçide geldiğimizde biranda bulutun içinde kaldık. Rotayı kestiremediğimizden ve kar kulvarları 
mevcut olduğundan bekleme kararı aldık. Beklemekle vücudumuzu bir güzel soğuttuk üzerine sert rüzgarlar esmeye başlamasın mı? Ohh 
mis . Bulut çekilir gibi olunca kar kulvarını (batı kulvarı) kesip karşıya geçtik. Opps Geçtik ama bir kar kulvarı (güneybatı kulvarı) 
daha vardı.  Hadi bari hazır kramponlar takılı bu kulvarı da keselim dedik :p. Güney yüzüne çıkacağımızı tahmin ediyordum bu 
kulvardan sonra ancak bir küçük kulvar daha mevcuttu. Bu kulvar güzel göründü ve Nezihe-David-Taha-Serap-İlker kar kulvarından 
yukarı çıkmaya başladılar. Kramponu olmaması nedeni ile kulvara girmesine karşı çıktığımız Ozan ve ben de gene yan kesip Güney 
yüzünden rahat bir çıkış yaptık. Ozan zirveye vardığında kulvardakiler daha kulvar bitimine yeni gelmişti. Uzun yorucu ama zevkli bir 
kulvar olduğu yüzlerinden okunuyordu ;) 

                                              Güney Yüzünden Zirve 
 
Zirvede bulunan kar birikintisi nedeni ile defteri bulamadık. Aslında korniş nedeni ile çok da aramadık. “Telefon makinesi” ile fotoğraflar 
çekmeyi ihmal etmedik. Sırt rotasını incelemek için doğu sırtına doğru ilerledim. Karşıda Kaldıbaşına doğru devam eden diğer ekibi 
gördüm. Aşağısı tamamen karlar altındaydı ve ekibin çoğunun kış eğitimi yoktu. Kaldıbaşı’nda kaya çıkmışlardı ve görüş kaybolmuştu. 
Telsizle irtibata geçildi. Durum bilgisi alındı. İlk aldığımız bilgi Hasan ve birkaç kişinin devam edeceği geri kalan grubun dönüşe geçeceği 
idi. Sonrasında herkesin dönüşe karar verdiği bilgisi geldi. Avcı Veli belinde buluşacaktık.  
 
 
 



 

  
 
 Diğer ekipten önce indik. Avcı Veli beli tamamen karlar altında ve hala kornişli idi. Nasıl çıkıldığı hakkında fikir 
yürütürken izlerini gördük. Bana göre riskli bir çıkış yapılmıştı. İnişi kazmasız yapmak çok daha tehlikeli olacağından çift 
kazma ile emniyet almak için hazırlıklara başladık. Bizde 30mt lik ipimiz vardı ve ancak yarısına kadar iniş yapılabilirdi. 
Diğer ekipte uzunluğunu bilmediğimiz bir ipin varlığından haberimiz vardı. Tekrar telsiz irtibatı kuruldu veee ipin üzerine 
kaya düştüğünü, bu nedenle 10mtsini kestiklerinin bilgisini aldık. Yapacak bir şey yoktu artık. Sistemi kurduk ve ilk David’i 
ipin sonuna gönderdik. İpten çıkan kişilerin kaymaması ve rahat olmamaları amacıyla orda baya üşüdüğünü düşünüyorum. 
(Yazık lan ihtiyar adam).  

  
Yavaş yavaş insan sayısı aldı ancak bizler üşümeye başladık.  İşin kötüsü suyumuz da bitmişti . Sona Sinan K. bırakıp 
topukladık. Yol boyunca kontrollü kaymanın zevkini tattım. Nerdeyse bütün yolu kayarak indim. Diğer grubun kampına 
vardığımda az kişi daha ulaşmıştı. Çadırları bir yandan toplamaya hazır hale getirmeye başladık.  Traktör köye gene iki tur 
atacaktı. İlk grubu hazırladıktan sonra harekete geçtik. Ormanın içine girdiğimizde Eznevit’in diğer tarafında şimşekler 
çakıyordu. Salim abi ile buluştuk ve çantaları indirdik. İndirmez olaydık. Sağanak yağmur başladı . Traktörün altın biraz 
dinmesini bekledik. Salim Abinin evinde diğer ekiple buluşup geldiğimiz otobüs ile yola devam ettik.  
 
Neyseki Hepimiz sağdık ve Hepimiz Salim’dik. 
 
Fotolar :  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.225544777463237.67544.109174002433649 
 


