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Tarih : 13-14 Ekim 2018 

Zirve  : Aladağlar - Alaca (Lorut Dağı) 3588 metre 

Yeri : Niğde ili, Çamardı ilçesi, Çukurbağ köyü, Emliboğazı, Bölükorman, Direktaş 
Boğazı, Parmakkaya, Avcıveli Beli, Alaca (Lorut) Dağı 

Faaliyet Sorumlusu  : Zekiye KAYA 
Tırmanış Lideri  :  Zekiye KAYA 
Sporcular   :  Süleyman KARAGÖZ 
        Serpil KILINÇKAYA 
     Ahmet HAŞİMOĞLU 
     Oğuzhan MANİSALIGİL 
     Ömer DEMİR      

Mehmet Ali YILDIZ 
Raportör   :  Oğuzhan MANİSALIGİL 

Kamp Malzemeleri  : Çadır (5 Mevsim) x 3 , Uyku Tulumu (Alpinist -18), Mat, 
Termos, Ocak x 3 , LPG Kartuş (230gr) x 3, Pişirme Seti x 1, Çaydanlık x 2 

Kişisel Malzemeler   : Kask, Kafa Lambası, Baton, Sırt Çantası Vb. 

Yiyecek    : Yumurta x 10, Tereyağ, Makarna 1 kg , Ekmek x 4, Poğaça 
x 14, Peynir, Zeytin, Helva ve Atıştırmalıklar. 20 litre su. 

Meteoroloji   :  Ortalama Sıcaklıklar -7 °C, 10 °C 

13 Ekim; Sabah yağmurlu, öğleden önce ve öğleden sonra parçalı bulutlu, akşam ve 
gece açık 

14 Ekim; Sabah açık, öğleden önce açık, öğleden sonra bulutlu, ikindi yağmur ve dolu. 

Rota Bilgisi   : 13 Ekim; Çukurbağ köyünden araçla hareket (11:30) 
Emliboğazı’na varış (12:00), , Bölükormanı girişinde kamp malzemelerinin katırlara 
verilmesi (12:50) (1980m), küçük sırt çantalarıyla yaya olarak kamp alanına hareket, 
Bölükormanı geçişi, yamaç hattı boyunca sağa Direktaş1 Boğazına (Akşampınarı Vadisi) 
yükseliş, Akşam pınarı mevkii geçildi, Parmakkaya üzeri kamp alanına varıldı (15:00) (36 
S 688920 4179745 UTM WGS84 2550m). (Bölükormanı – Kamp Alanı 3,5 Km ) 

14 Ekim; Kamp Alanından ayrılış (04:15), Avcıveli Beli 3165 m (07:10), Alaca (Lorut) 
Zirve 3588m (10:15), Dönüş (11:15), Avcıveli Beli (13:15), kamp alanına varış (15:00) 
(Kamp Alanı – Alaca –Kamp Alanı 10 km), Kampın toplanması ve ayrılış 16.30 bölük 
ormanı sonu buluşma noktasına varış (18:00) (Kamp Alanı – Bölükormanı 3,5 km) 

Zorluk Derecesi  : Doğu Sırtı Üzerinden II Derece  

Maliyet   : 

  

                                                           
1 Parmakkaya’nın eski adı Direktaş’tır. Bulunduğu vadiye de Direktaş vadisi, Direktaş boğazı, Akşampınarı vadisi 
denilmektedir. Yedigöller platosu Karagöl mevkii Direktaş (3510m) ile karıştırılmamalıdır. 
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 Faaliyet 13-14 Ekim tarihlerinde Niğde Aladağlar Kaldı Dağı (3723m) olarak 
planlanmıştır. Olası risk durumları göz önüne alınarak aksi bir durumda diğer bir 
seçenek olarak Alaca Dağı (Lorut 3588m) belirlenmiştir.  

 Kaldı Aladağların en muhteşem zirvelerden biridir. Zirve, Aladağlar’da 
yükseklik sıralamasında Kızılkaya ve Demirkazık’tan sonra üçüncü sırada yer 
almaktadır. 

 

Kaldı 3723m 

 Kaldı’ya en kolay olarak batı sırtı üzerinden ulaşılmaktadır. Söz konusu rota 
Avcıveli Beli geçidinden zirveye doğu yönünde uzanan ana sırtı izlemektedir. Mevcut 
kar buz durumu, meteoroloji, ekip performansı, zamanlama ve benzeri durumlarla 
ilgili oluşabilecek olumsuzluklara karşı diğer bir seçenek olarak Alaca seçilmiştir. 
Alaca’ya ise Avcıveli Beli geçidinden batıya yönelen doğu sırtı rotasından 
ulaşılmaktadır. 
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Aladağlar Haritası 
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 Kütahya’dan Ahmet HAŞİMOĞLU’na ait Renault Kangoo araçla 5 kişi olarak 
12 Ekim saat 23:30 da hareket edildi. Niğde’ye 07:30’da varıldı. Ankaradan gelen 
Mehmet Ali hoca ve Ömer hoca ile Niğde merkezde buluşuldu. Niğde merkez Beykoz 
çorbacısında çorba içildi, sonrasında çay içmek ve sohbet etmek için pastaneye 
gidildi. Çukurbağ köyünden kamp alanına ulaşımı sağlayacak Mehmet bey ile faaliyet 
sorumlusu Zekiye hoca telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgede yağmur olduğu ve 
Çukurbağ’dan ayrılışın biraz daha gecikmesi gerektiği yönünde Mehmet beyden 
tavsiye alındı. Niğde merkezden ekmek ve poğaça alınarak Çamardı Çukurbağ 
köyüne hareket edildi. Çukurbağ köyünde, köy kahvehanesinde Mehmet beyle 
buluşuldu ve Mehmet bey bizi evine davet ederek misafir etti. Mevcut hava durumu 
ve rota hakkında görüşmeler yapıldı ve kamp yeri hakkında ortak görüşe varılınca 
Mehmet bey oğlu Recep’e katırları alarak Emli Vadisi Bölük ormanı mevkiine 
buluşma noktasına gitmesi için talimat verdi. Bizde son çanta yerleşimlerini yaparak 
biraz daha vakit geçirdik. Mehmet beyin Isuzu marka Dmax (pick-up) model aracına 
kamp malzemelerimizi yükledik ve iki kişi aracın kasasına beş kişide (+Mehmet beyin 
küçük oğlan ~5 yaş) aracın içine yerleşip Emli Vadisi’ne doğru 11:30’da harekete 
geçtik.  

 

Yol güzergahında Recep’le karşılaştık ve yanından geçtik. Yaklaşık yarım saatlik 
yolculuk sonunda (12:00) Emli Vadisi milli park girişine ulaştık. 

 

Emli Boğazı 
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Emli Vadisi milli park girişi kamp alanı mevkiinde yaklaşık yarım saat mola 
verdik. Milli park giriş ücreti olarak 35 TL ödeme yapıldı. Recebin buluşma noktasına 
varmasıyla birlikte araca tekrar binip bölük ormanı girişine kadar araçla devam edildi. 
Bölükorman girişinde araçtan kamp yükü indirilerek katırlara yüklenmek üzere 
Mehmet bey ve oğlu Recep’e teslim edildi, küçük sırt çantaları ile saat 12:50’de ekip 
olarak kamp alanına yürüyüşe başlanıldı. Kısa yürüyüş sonrasında Bölükorman 
sonlanmaktadır. Bu yol devam edildiğinde vadi tabanında dağ evi ve ilerisinde 
Kocadölek yaylası ve ilerisinde Sıyırma vadisi görülmektedir. Yol ayrımında sağa 
Direktaş boğazına (Akşampınrı vadisi) dönüp devam ediyoruz, dağ evi solda vadi 
tabanında görülmeye devam ediyor.  Direktaş vadisinde (Akşampınrı vadisi) yavaş 
yavaş yükselmeye vadi boyunca ilerlemeye devam ediyoruz.  

 

Bölükorman Başlangıç 

 

Bölükorman 
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Dağevi ileride Kocadölek Yaylası ve devamında Sıyırma Vadisi 

Akşam pınarı mevkiinde küçük bir mola verip yola devam ediyoruz. Vadinin 
sağ tarafında ise Parmakkaya görülmektedir. 
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Akşampınarı Mevkii 

  

Akşampınarı     Parmakkaya 
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Alaca ve Parmakkaya (http://www.tuncfindik.com) 

 Parmakkaya’yı sağımızda bırakıp patikada devam edip 688920 4179745 
koordinatlı 2550 metre rakımlı 4 çadırlık kamp alanına saat 15:00’da varıyoruz. 

 

Kamp Alanı 

Alaca 

Parmakkaya 
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 Üç çadırdan oluşan kampımızı kurup, liderimiz Zekiye hoca tarafından 
hazırlanan iki tava tereyağlı yumurtayı gömüp çaylarımızı içip ve çekirdeğimizi 
yedikten sonra, uyum tırmanışı yapmak ve çevreyi gün yüzüyle görmek amacıyla 
Avcıveli Beli istikametine saat 16:30’da yürüyüşe çıkıyoruz. Uyum tırmanışını 2750 
metre civarında sonlandırıp kısa bir mola verdikten sonra kamp alanına 18:30’da 
vardık.  

 

Uyum Tırmanışı Mola Yerinden Manzara 

 Kampa döndükten sonra akşam yemeği olarak liderimiz Zekiye hoca tereyağlı 
acı toz biberli makarna hazırladı. Yanında acı biber turşusuyla afiyetle yemeğimizi 
yedik. Tırmanış lideri sabah hareket saatinin 04:00 olduğunu bildirdi. Süleyman bivak 
yaparak gecelemeyi tercih etti. Diğer çadır arkadaşım Ahmet HAŞİMOĞU ile kalk 
saatini 03:00 olarak belirledik. Uyku tulumuna girip uzandığımda ise saat 20:30’u 
gösteriyordu.  

 Tırmanış (14 Ekim 2018) 

 Saat 03:00’da uyandık, çanta hazırlığı, sıcak su hazırlığı, kahvaltı yapıldı. Saat 
04:15’de tırmanışa başlanıldı. Tırmanış öncelikli olarak Kaldı Zirve planlandığı için 
yanımıza emniyet kemerleri, karabinalar, perlonlar, yardımcı ipler ve 60 m yarım ip 
alındı. Saat 07:10’da Avcıveli beline varıldı. Yiyecek ve fotoğraf molası verildi. 
Kaldı’ya mı yoksa Alaca’ya mı çıkılması konusunda lider tarafından değerlendirme 
yapıldı. Alaca zirve olarak karar verildi. Saat 07:30’da Avcıveli beli geçidinden batıya 
doğru Alaca doğu rotasına girildi. Saat 10:15’te 3588 rakımlı Alaca zirveye varıldı. 
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Avcıveli Beli Geçidine Çıkarken 

 

Avcıveli Beli Geçidi (Güney) 
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Alaca Tırmanışı 

Zirvede rüzgar yoktu ve hava güneşliydi. Hatıra fotoğrafı çekinildi, zirve defteri 
imzalandı ve yiyecek molası verildi. 

 

Zirve Defteri 
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Zirve Rotası 

 

Dönüş 
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Saat 11:30’da dönüşe geçildi, dönüşte hava bulutlu ve arazi yer yer sisliydi. 
Saat 13:15’te Avcıbeli’ne varıldı. Saat 14:30 civarı gök gürültüsü ve ardından hafif 
dolu yağışı başladı. Saat 15:00’da kamp alanına varıldı. Bu sırada yağmur hızlandı. 
Herkes çadırının içinde çantalarını hazırladı. Yağmurun hafiflemesinin ardından kamp 
kaldırılarak sırt çantalarıyla yaya olarak 16:30’da bölük ormanı buluşma noktasına 
inişe geçildi. İniş 2 saat 3,5 km sürdü ve 18:00 da buluşma noktasına varıldı. 
Buluşma noktasında Mehmet Şenol aracıyla bekliyordu. Sırt çantalarımız araca 
yüklendikten sonra harekete geçildi. Mehmet beyin evine varıldı ve kendisi akşam 
yemeği için bizi misafir ettiler. Öncelikli olarak ıslak kıyafetleriizi değiştirdik. Ardından 
yufka ekmeği eşliğinde tarhana çorbası içtik. Mehmet Şenol’a, sevgili eşine ve 
çocuklarına bizi misafir ettikleri için teşekkür edip, aracımıza çantalarımızı yerleştirip 
20:30 da Kütahya’ya doğru yola çıktık. Saat 05:00’da Kütahya’ya varıldı. 

Başta Zekiye Kaya olmak üzere katılım gösteren tüm sporcu arkadaşlarıma 
teşekkür eder zirvelerde tekrar buluşmayı dilerim. 

 

Raportör: Oğuzhan MANİSALIGİL 
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