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Faaliyet Lahitkaya Klasik ( Dogu Yuzu / Guney Sırtı)   

Faaliyetin Tarihi 13 – 14 Eylul 2014 Yeri Aladaglar Süresi  Türü Klasik  

Güzergâh 
 

 

Kat Edilen Yol  Alınan İrtifa    

Katılımcılar 1 Derya Atceken 8    
 

  2 Arzu Guler 9     

  3  10     

  4  11     

  5  12     

  6  13     

  7  14    

Kullanılan Kamp Mlz. Cadır,uyku tulumu, mat, ocak vb.  

Kullanılan Teknik Mlz. -  

Kullanılan Kişisel Mlz. Baton, Kask, Kafa Feneri  

Yiyecek Noodle, kahvaltılık, atıştırmalık, çay, kahve  

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Sulagankeler  

Su kaynağı Yok - bulunamadı  

Tehlikeler   

Zemin  Patika, Zirveye yaklastıkca slab kayalar Zorluk Derecesi Kolay 

 

Harita 

 

 

Gps Bilgileri   

   

Hedeflenen Zaman Zirve Yürüyüşü: 4 saat Harcanan Zaman Zirve Yürüyüşü:6 saat  

Faaliyet Programı   

1.gün 
  Hava 
Durumu 

Acık 2.gün  Hava 
Durumu 

Acık 3.gün  Hava 
Durumu 

 4.gün Hava 
Durumu 

  

08:30 
Nigde’ye varış ve kahvaltı 

06:15 Sulagankeler Kamp 
Hareket 

 
 

 
 

 

09:30 Nigde’den hareket 09:45 Lahitkaya Zirve      

DönüşYol

u 
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11:00 Salim abinin Evine varıs 13:00 Sulagankeler varıs      

12.00 Cip’e binis 16:00 Traktorle hareket      

12:40 Emli Vadisi Traktor yolu sonu 17:30 Nigdeye Hareket      

12:45 Yuruyus başlangıcı 20:00 Otobuse binis      

13:30 Kocadolek varıs        

16:30 Suagankeler kamp        

         

ULAŞIM 

BİLGİLERİ 

İstanbul- Niğde: Ulusoy Turizm Çukurbağ- Emli Ormanı: Salim Abi   

Niğde- Çukurbağ: Çamardı Koop.     

AYRINTILAR 
 

 

Gecen sene Fatma ve Derya ile yapmış olduğumuz Uludag faaliyetinin tadı damağımızda kaldığından bu sene 2. 
Kızkıza Faaliyetimizi yapma kararı aldık Fakat maalesef son dakika önemli bir isi çıktığından Fatma bu 
faaliyette bizimle birlikte olamadı.. 

Lahitkaya Klasik rotası hakkında araştırma yaparken cok fazla veriye ulaşamadık , raporlardan anladığımız 
kadarıyla daha cok geleneksel tırmanış yapılmış, klasik faaliyet yapanlar ya gerçekten cok az veyahut rapor 
yazmamışlar : ) 

Cumartesi saat 12:40 ‘ta Salim Abi bizi Emli Vadisi Traktor yolu sonuna bıraktı, çantalarımızı sırtımıza alıp vakit 
kaybetmeden  yuruyusumuze başladık, 45 dakikalık ormanın içinden gecen kısa bir yürüyüşten sonra 

Kocadolek’e vardık, burdan sonra Sulagankelere devam ettik, Sulagankelere 
kampımızı attığımızda saat 16:30 olmustu, rotayı iyi bilmediğimizden cok 
mola vermeden fakat yavaş yavaş ve etrafa bakınarak yuruyorduk, su 
bulamama ihtimalimize karşılık tum su ihtiyacımızı da çantamızda taşıdık, 

Sulagankelere vardığımızda kamp alanını tam olarak anlayamadık, yürürken 
solumuzda kalıyordu ve yurudugumuz yerden net gozukmuyordu, burda 
Derya emin olabilmek icin Sinan’ı arayarak yerimizi teyit etti, doğru 
yerdeydik, sola yuruyup biraz yukarı cıktıgımızda kamp alanımız bulmuştuk, 
ama suyu bulamadık, neyse ki yanımızda yeterince su vardı. 

Cadırımızı kurup yemeğimizi dısarda afiyetle yedik, daha sonra dinlenmek 
icin çadırımıza girdik, gece meraklanıp dışarısı nasıl gözüküyor diye 
baktığımızda apaydınlık neredeyse gunduz gibi olduğunu gorduk, cok 
sanslıydık Aladagları gece olmasına ragmen gunduz gözüyle goruyorduk, ve 
manzara muhteşemdi.. 

Sabah 06:15 ‘de kamptan zirve icin hareket ettik. İlk olarak Sıyırma Boğazını 
geçip  Lahitkayanın doğu yüzüne doğru yürüdük. Rota konusunda sözel 
olarak öğrenebildiğimiz birkaç şeyden biri Güzeller batı çanağı solumuzda 
kalınca sağa doğru dönüp yükselmemiz gerektiği ve yükselirken zaman 
zaman kayalardan çıkacağımızdı. Rotanın neresi olduğunu kestirmeye 

calıstık,bir ara yeterince yurudugumuzu dusunup artık yükselmemiz gerektiğine karar verdik fakat maalesef 
bunun cok doğru bir karar olmadığını yakın zamanda anladık, cunku patika tamamen bitmişti ve sürekli II – III 
derece kaya tırmanışı yapıyorduk. Dönüşte anlayacağımız üzere  Güzeller batı çanağını solumuza alınca öyle 10 
dk falan değil de yarım saat yürümemiz gerekiyormuş. Biz erken davranıp sağa dönünce rotamızdan baya 
sapmış ve rotamızı oldukça zorlaştırmıştık. Bu sekilde bir sure devam ettik neyse ki yanımızda GPS vardı ve 
yanlış yolda olsak da Zirveden çok uzakta olmadığımızı biliyorduk. Biraz yükseldikten sonra önümüzdeki 
yükseltinin zirve olabileceğini düşünüp heyecanlandık ve hızlıca yükseltinin zirvesine çıktık. Ancak zirve diye 

1. Sulagankeler kamp Alanı ve arkada 
Lahitkaya 
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düşündüğümüz yere çıkınca gerçek zirveyi karşımızda nerdeyse 1-2 saatlik uzaklıkta görünce oldukça moralimiz 
bozuldu. Ben bir ara zirve yapamayacağımızı dusunup kaygılanmaya başladım fakat Derya bana gerekli 
motivasyonu vermekte gayet başarılı oldu.  Bulunduğumuz yerden önce biraz alçalıp sonra tekrar yükselerek 
doğru rotaya bağlanabildik. Burada babalar ve zaman zaman belirginleşen patika bizi mutlu etti. Dik bir şekilde 
yükselmeye başladık ve zaman zaman yaklaşık II-III dereceli kaya tırmanışları yaptıktan sonra saat 09:45 te 
zirveye vardık.  

 

2. Zirve Selfie                    3.Derya kibritle zirve defterine yazıyor  

Zirvede yaklaşık 15-20 dakika oturup biseyler atıştırdıktan sonra donuse geçtik. Artık doğru yolu bildiğimiz için 
inişimiz oldukça rahat oldu. Zirveden Güzeller batı çanağına doğru inip sola dönerek patikadan yürümeye 
başladık ve kolayca Sıyırma Boğazına ulaştık. Bir yandan da rotamızı olduğundan çok daha zor hale getirmiş 
olduğumuzu görüp bol bol hayıflandık. 13:00 de Kamp alanımza vardık, hızlıca kampımızı toplayıp donus yoluna 
devam ettik, zira Salim abi bizimle birlikte Hasim, Can, Salih ve Efe yi de alacaktı ve kimseyi bekletmek 
istemiyorduk 15:00 da Salim abinin bizi alacağı yere ulaştık henüz kimse gelmediğinden köpeklerle bakışmalı 
bekleştik  

NOTLAR : 

1. Kişi bası 3,5 litre su tum faaliyet icin yeterli olmuştur.  
2. Kamp alanı (Sulagankeler yükseklik):2.576 m. 
3. Lahitkaya Zirve :3150 m. 

 

 

Arzu Guler 

09.06.2015 

 


