Doruk Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü
Aladağlar Tırmanış Faaliyet Raporu
Tarih

: 25 Temmuz- 31 Ağustos 2020

Güzergah

: İzmir - Niğde - İzmir

Faaliyet

: Aladağlar Tırmanışı

Faaliyeti Düzenleyen

: Doruk Dağcılık Kulübü İzmir

Faaliyet Sorumlusu

: Bilal GÜLER

Rota
: Karayalak Kamp Alanı - Karasay - Eznevit - Çelikbuyduran Kamp Alanı - Emler
- Hürtepe - Ortadağ - Yedigöller Kamp Alanı - Direktaş - Dksk - Okşar - Süner - H4 - Yedigöller Kamp Alanı

Teknik Malzemeler
Çantası, GPS

: Baton, Kafa feneri, Tam İp, Ara ve Ana Emniyet Malzemeleri, Kask, İlk Yardım

Kamp Yeri

: Haritadaki GPS Koordinatları
: 86490 / 88730 ( Karayalak )
: 89400 / 85950 ( Çelikbuyduran )
: 92300 / 85700 ( Yedigöller )

Toplam Mesafe

: 60 Km

Sporcular

: Bilal Güler, Özkan Aslan, Arzu Özkan

Özel Not
yapılmıştır.

: Kulübümüzün 15. yılında 10 zirve sözü verdiğimiz tırmanış

programı

25 Temmuz Cumartesi ( 1. gün )
Gece yarısı 00:00 de İzmir Konak Meydanında bir araya gelerek Niğde Aladağlar'a doğru yola çıkıldı.
26 Temmuz Pazar ( 2.gün )
Yolculuk toplamda 8.5 saat kadar sürdü.
Niğde Merkez’da Simit Sarayı'nda sabah kahvaltısı molası verildikten sonra aracımız ile saat 12:30 da 2100
rakımdaki Karayalak'daki ilk kamp alanımıza vardık.

Burada Mehmet Şenol ile birlikte rota ve zirveler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
Akşam yemeğini saat 20:00 de yedikten sonra 21:30 da çadırlarımızda sessizliğe çekildik.
27 Temmuz Pazartesi ( 3. gün )
Sabah 05:00 te kalktık çadırlarımızı toplayıp kamp yükümüzü katırlara vermek uzere hazırladık. Saat 06:00
da Karasay ve Eznevit zirveleri için Yalakderesini takip ederek zirve yolculuğuna harekete geçtik. Mola
taşına vardığımızda saat 10:30'u gösteriyordu. 15 dk lık dinlenmeden sonra Kızılkaya'nın altından geçerek
Karasay beline vardık. Karasay zirveye ulaştığımızda saat 12:50 idi. 10 dk lık fotoğraf ve video molasından
sonra 13:20 de Eznevit zirveye ulaştık. Burada da 10 dk lık molanın ardından gelirken kullandığımız rotadan
dönüşe geçtik.Saat 14:00 te ikinci kamp alanımız Çelikbuydurana ulaştık. 3350 rakımda kampımızı kurduk. (
kamp alanındaki şiddetli fırtına nedeni ile çadırlarımızı güçlükle kurduk )
28 Temmuz Salı ( 4. gün )
Sabaha kadar uyutmayan fırtınaya rağmen sabah kahvaltısı için hazırlığımızı çelik gibi su ile yaptık.
Kahvaltımızın ardından çadırlarımızı toplayıp 08:50 de yüklerimizi katırlara bırakarak 09:00 da Emler Hürtepe - Ortadağ zirveleri için harekete geçtik. 10:30 da 3723 mt yüksekliğindeki Emler zirveye ulaştık. Çok
şiddetli fırtına nedeni ile zirvede bir iki fotoğraf çekilerek hemen Hürtepe için sırttan devam ettik. Saat
11:10 da Hürtepe zirveye vardık. Yine çok kısa fotoğraf molasının ardından Yedigöller kamp alanında
bulunan Ortadağ zirvesi için harekete geçtik. Saat 12:45 te Ortadağ zirvede idik. Üçüncü kamp alanımıza
vardığımızda saat 14.00 ü gösteriyordu.
Yedigöller kamp alanına geldğimizde Çelikbuyduranın aşırı soğuk suyunun ardından makul soğukluktaki
suyuna ve dağ evindeki tuvalet ve duş alanına mutlu olduk. Burada karşılaştığımız yörük çadırındaki sıcak
kanlı insanlar ile kaynaşıp hem yiyecek temin etme hem de aile ortamında sohbet şansı bulduk. Ertesi
günkü Direktaş zirve hazırlığını akşamdan yapıp saat 21:00 de çadırlarımıza geçtik.
29 Temmuz Çarşamba ( 5. gün )
Sabah saat 08:00 de kahvaltımızı yaptıktan sonra 09:00 da zirve yolculuğu için harekete geçtik. Direktaş
rotasının girişine vardığımızda saat 10:00 u gösteriyordu. Bulunduğumuz yerde yaklaşık yarım saat Direktaşı
izleyip inceleyerek bu zorlu tırmanış için kendimizi motive ettik.10:30 da tatlı bir eğimle tırmanışa başladık.
İlk teknik tırmanış olan duvara vardığımızda tek sırt çantası rehberde olmak üzere teknik malzeme ip ve
sularımızı aldık diğer çantaları ve batonları burada bıraktık. Toplamda 4 noktada emniyet sistemi kuruluydu.
Bunlardan ilk üçü tek sikke ve çift sikkeden oluşan perlon ve yardımcı iple kurulu olan emniyet sistemiydi,
diğeri kaya babasından oluşan tek perlonlu emniyet sistemiydi. Biz buna ek olarak güçlendirmek amaçlı
aynı yere yardımcı ipten ikinci bir emniyet noktası oluşturduk. Zirveye vardığımızda saat 14:30 u
gösteriyordu. Bu zorlu tırmanışı başarı ile tamamlamanın verdiği mutluluk ile dinlenip foto ve videolarımızı
çektikten sonra saat 15:00 de iniş için harekete geçtik. Toplamda 4 ip inişi yaparak saat 17:00 de
çantalarımızı bıraktığımız yere vardık. Kamp alanına 18:30 da indik ve dinlenmeye çekildik. 21:30 da
çadırlarımıza geçtik.
30 Temmuz Perşembe ( 6. gün )
Sabah 06:00 da kalktık. DKSK - OKŞAR - SÜNER - H4 zirveleri için hazırlığımıza başladık. Kahvaltının ardından
çok sıcak bir havada 07:00 de yürüyüşümüze başladık. Havanın sıcak olması ve esmeyen rüzgar nedeni ile
bugünkü zirve tırmanışlarının bizi zorlayacağı sabahın ilk saatlerinde belli oldu. Güneyden rota ya girdik,
Yıldırım tepenin altından, yan patikadan uzun bir yürüyüşle OKŞAR beline vardık. (burada telefon çekiyor).
İlk olarak 09:15 DKSK zirvesine ulaştık. Burada çok fazla vakit kaybetmeden OKŞAR zirvesine vardık. Foto ve
video molasından sonra emli vadisi ve yedigöller manzarası eşliğinde saat 10:30 da SÜNER TEPE'ye vardık.
Burada notumuzu yazdıktan sonra H4 zirvesi için yürüyüşe devam ettik. saat 11:00 i gösterdiğinde son
zirvemiz olan H4 ü fotoğrafladık ve 20 dakikalık moladan sonra kamp alanı için yürüyüşe geçtik. Aynı rota
üzerinden dönüşe geçtik ve 13:45 te kamp alanına vardık.

Faaliyetimizin son gününü göl kenarında keyifli vakit geçirerek, yörük çadırındaki büyüklerimiz ve diğer
illerden gelen kamp arkadaşlarımız ile sohbet ederek serbest zaman etkinliği şeklinde tamamladık.
31 Temmuz Cuma ( 7. gün )
Ertesi sabah katırlar geleceği için erkenden kalktık.Kahvaltımızı yapıp çadırlarımızı ve kamp yükümüzü
toplayıp dağ evine bıraktık. Saat 08:30 da ilk kamp alanımız olan Karayalak'a doğru yola çıktık ve Saat 12:30
da vardık. Bizden 1 saat sonra katırlar ile beraber kamp yükümüz geldi. Kamp alanında bulunan arkadaslarla
bayramlaşıp vedalaştıktan sonra saat 14:00 te eşyalarımızı aracımıza yükleyip İzmir'e doğru hareket ettik.

Önemli Notlar;
•

Karayalak kamp alanına araç ile ulaşım mümkün, su bulunmakta, kamp alanı temiz ve düzgün bir
zemine sahip

•

Yaz mevsiminde Yalakderesi kurumuş vaziyette ortalama 2100 rakımdan 1300 mt irtifa alarak
Kızılkaya ve Emler altındaki Çelikbuyduran'a yaklaşık 2 saat civarı varılabilir.Bu iki kamp alanında
yeterince su bulunmakta.

•

Çelikbuyduran aşırı rüzgarlı ve zemin tamamen kaya ve taşlardan oluşmakta. Bu nedenle çadırların
gerdirmeleri kazıklarla değil ipleri taşlara dolayarak sabitlenmekte. Suyu aşırı soğuk.

•

Yedigöller kamp alanı Çelikbuydurana göre daha ılık ve rüzgarsız bir havaya sahip.

•

Bu bölgede yüzülebilecek olan tek göl Ortadağ'ın yanındaki Karagöldür.

•

Faaliyetimiz boyunca zirve hatlarına bir çok patika oluşmuş ve birden fazla baba yerleştirilmiştir,
zaman zaman yanlış patikalar zirve tırmanışlarını hem geciktirmiş hem de zorlaştırmıştır. Bu yüzden
yürüyüşe başlarken geniş açıyla gidilecek olan rota gözlemlenmelidir .

