ALADAĞLAR KALDI DAĞI YAZ ZİRVE TIRMANIŞI FAALİYET RAPORU
Tarih:
Yer:
Rota:
Tür:
Ekip:

18-19 Haziran 2011
Aladağlar-Niğde
Kaldı Klasik
Zirve Faaliyeti
Sinan KUTLUTAN (L), Gülay YURT, Yeşim ELMAS, Ebru
KARAYEL, Barış ÖZTÜRKLER, Fatma ÖZTÜRKLER, Gökhan
ÖZTORUN, Funda ÖZTORUN, Öner AÇIKEL, Saliha YILMAZ, Salih
YILDIRIM, Ayça KİNİ, Can ANGUN, Olcay GÜZEL, Hasan
ÇETİNKAYA, Alexander LOBANOV, Peyman IŞIKLI, Savaş
ŞAVAŞ, Soner AKBAL

Hava:

Cumartesi güneşli, az rüzgarlı,
Pazar zaman zaman bulutlu ve yağmurlu.

Malzemeler:

Kask, baton, ip. kazma, 1 buz vidası, 3 sikke, yeterli miktarda perlon ve
pursik, 30m yarım ip, kamp malzemeleri

Faaliyet süresi:

04:30 kamp alanından çıkış. 11:30 Kaldı Başı dönüş kararı. 14:00 kamp
alanına varış.

Not:

Ekiptekilerin tecrübe ve kondüsyon yetersizliği nedeniyle Kaldı
Başı’nda dönüş kararı alındı.

Rota Bilgisi:
Akşampınarı Kamp yerinden avcı beline dogru belirgin patika izlenerek avcı beline çıkılır
buradan kaldıbaşına kadar Yoncalıtaş rotası izlenir. Zirve denememiz Kaldıbaşında kaldı.
Rotanın devamı bir sonraki tırmanışa inşallah 
Detay:

17 Haziran 2011 Cuma akşamı İstanbul’dan yola çıkarak son molamızı Niğde’de, alışveriş
ve bir kebapçıda kahvaltı molası olarak kullandıktan sonra 12:30 itibari ile Salim Abinin
köyüne vardık.

Salim Abinin traktöründen Emli Vadisi Ormanında indik ve saat 16:30 gibi kamp alanına
doğru yürüyüşe geçtik.

Saat 19:30 da Parmakkayanın biraz ilerisinde 2.500m yükseklikteki karlı düz yüzeyde
çadırlarımızı kurduktan sonra yemeklerimizi yiyip uyku moduna geçtik.

Sabah saat 04:30 itibari ile hazırlıklar tamamlandı. Ebru kendini iyi hissetmediği için kamp
alanında kalmaya karar verdi. 18 kişi zirveye doğru yola çıktık.

Rotada beklenilenden fazla kar vardı. Avcıbeli’ne çıkış sol orta bölümdeki kornişin neredeyse
olmadığı bölümden yapıldı. Avcıbeline vardığımızda saat 07:45 i gösteriyordu.

Uzun bir moladan sonra Avcıbeli-Yocalıtaş sırt rotasını izleyerek saat 10:15 civarı Kaldıbaşı’
na tırmanmaya başladık. Kaldıbaşı’ na tırmanış ekibin tecrübe ve kondüsyon durumu için
zorlayıcı görünüyordu . Yoğun taş düşme vardı ve tehlikeli olmaya başlamıştı.Top sahasından
sonra Kaldı ya doğru rotada sert kar olması ve saatin geç olması nedeniyle dönüş kararı alındı.

3550 metrelik Kaldıbaşından 3734 metrelik Kaldı Zirvesini selamladıktan sonra saat 11.30 da
dönüşe geçildi.

12:30 da Avcıbelinde Alaca Zirvesi yapan ekip ile buluşuldu ve kamp alanına iniş beraber
yapıldı. Avcıbelinden ip açıldı ve ip inişi yapıldı.
14:00 itibari ile kamp alanına varıldı ve hızla toparlanıp yola çıkıldı. Salim Abi bizi traktörü
ile bıraktığı yerden aldı ve medeniyete kavuşturdu.
Kaldı hep orada, bizi bekliyor…
Can ANGUN

