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Faaliyet

LAHİTKAYA-GÜZELLER-CEBELLER FAALİYETİ

Faaliyetin Tarihi

16-19 HAZİRAN 2017

Yeri

Süresi

ALADAĞLAR

Güzergâh

EMLİ ORMANI-SULAĞANKELER-SIYIRMA

Kat Edilen Yol

35-40KM

Katılımcılar

1

GÖKBEN GÖRÜROĞLU

8

2

DOĞAN DÜZ

9

3

ERAY ŞUVMAN

10

Alınan İrtifa

4

11

5

12

6

13

7

14

Kullanılan Kamp Mlz.

Temel dağcılık malzemeleri (Bkz. www.dag.org.tr)

Kullanılan Teknik Mlz.

Baton, 3K,---- 50 m ip, perlon, HMS, emniyet kolonu---(KULLANILMADILAR)

Kullanılan Kişisel Mlz.

Tulum,Parmak arası terlik,vb.

Yiyecek

Noddle,Ton balığı,Çerez,Waffle,Yulaf,Süt,Cicibebe
Kamp Alanı
Sulağankeler

Rota Bilgisi

Su kaynağı

Var

Tehlikeler

Yan geçişlerde kayıp düşme, Cebeller kısmında taş düşmesi

Zemin

Çarşak,slab,kar/buz

4GÜN

-

Zorluk Derecesi

Emli ormanından kocadöleğe, ordan düz yukarıya sulağankelere geçerek kamp.
Patikayı takip ederek sıyırmanın oradan sağa girerek çanaktan sağda setin üst kısmından Lahitkaya ve solda Güzeller
kulvarı olmak üzere görünen hat. Sıyırmadan girmezseniz, düz devam ederek Şeytan Rampasının altından sola
Cebeller rotası.

Harita

Güzeller kulvarı

Orta

Türü
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Lahitkaya hattı

Bizim izlediğimiz rota
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Cebeller hattı

Gps Bilgileri

-----------------

Hedeflenen Zaman

--------

Harcanan Zaman

-------

Faaliyet Programı
1.gün
10:00
12:40

Hava
Durumu

Açık/Güneşli

Salim abiyle Emli ormanı

7:00

Hava
Parçalı
3.gün
Durumu bulutlu/Yağmurlu
Kalkış ve kahvaltı
3:30

Sulağankeler kamp alanı

8:00

Lahitkaya için yola çıkış

Dinlenme ve keyif

2.gün

4:00

Lahitkaya Zirvesinin 5mt altı 5:30

Hava
Durumu

Yağmurlu/Rüzgarlı 4.gün

Hava
Durumu

Kalkış ve kahvaltı

3:30

Kalkış ve kahvaltı

Güzeller için yola çıkış

4:00

Cebeller için yola çıkış

5:30

Şeytan rampasına
Yakınken batak
Kardan dönüş

7:00

Kamp alanı

Kulvar girişi

6:00

Kulvar kapısından dönüş

7:30

Kamp alanı-Dinlenme
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ULAŞIM
BİLGİLERİ

İstanbuldan
kayseriye uçak
Salim abiyle dönüş
yolu(150TL)

14:30

Sıyırmaya hareket

16:00

Güzeller çanağında Oturup
Manzara keyfi-Gökbenin
çevreyi tanıması

18:00

Kamp alanı

Kayseri-niğde otobüsü(20TL)

Niğde-çamardı minibüsü(12TL)

Salim abiyle Emli ormanı

Çamardı-niğde minibüs(12TL)

Niğde-Kayseri otobüsü(20TL)

Kayseriden İstanbula uçak

AYRINTILAR
Perşembe gecesi 00:10da uçağımız İstanbuldan Kayseriye hareket etti.Havaalanından otogara Havaş(10TL) ile geçtik.
Vardıktan sonra 5:15e kadar otogarda bekledik. Bekleme süresi içerisinde otogarda bulunan Asmalı Konak
Restorantta yemek yiyelim dedik ama demez olaydık, ÖNERMİYORUZ, gözlerini para bürümüş, Az çorbaya bile
8TL para istediler, siz düşünün. 5:15te otobüsümüze binerek Niğde için yola çıktık ama bazı arkadaşlarımızın
gözü kalmış olacak ki Niğde otogara 5dakika mesafede otobüsümüzün tekerleği patladı, keyfimizi bozmayarak
taksi çağırıp, eski otogara geçerek Çamardı minibüsüne bindik. Sağ olsun Salim abi bizi yol üzerinden alarak
evine götürdü ve bir güzel karnımızı doyurdu. Hemen arkasından dağ aracıyla yola çıkarak Emli ormanının
ortalarına kadar gittik. 10:00 gibi eşyalarımızı ve botlarımızı ayarlayıp Sulağankeler kamp alanı için yola çıktık.
İlk gün planımız olmadığı için salına salına, etrafa bakarak ve keyfini çıkararak Kocadöleğe geldik, sularımızı
tazeleyerek uzunca bir molanın ardından yukarıya Sulağankeler kamp alanına doğru hareket ettik.
İlk olarak tek çadırlık alanın bulunduğu alt kısma ulaştık arkasından soldaki setimsi patikadan üst sete çıkarak
asıl kamp alanına vardık. Biraz dinlendikten sonra Gökben ve Doğan çadırı kurarken ben(Eray) su almak için
gözüme kestirdiğim kaynağa doğru hareket ettim.
Gözüme kestirdiğim kaynak saçma bir yerde olduğu için bir setin üzerine tırmanıp suları doldurdum
ama inemediğim için yukarıya devam ederek başka bir patika bulup sert bir inişle aşağıya
indim.Dönüş yolunda daha güzel ve rahat bir su kaynağı görerek asıl su kaynağını belirledim. Akşama kadar
muhabbet edip, Güzeller ve Lahitkayayı arkada Kaldıyı izleyerek ertesi günün planını yaptık ama ne yazık ki
Gökben’in kramponunda olan sıkıntı Lahitkaya ve diğer zirvelere gelmesini engelleyecekti.
Sabah 7:00da güzelim tulumlarımızdan çıkıp, serin havaya ama bir o kadar da güzel manzaraya kapımızı araladık.
Güzelce kahvaltımızı yapıp Lahitkaya için yola çıktık. Sıyırma girişine gelmeden kar başladığı için ve kramponsuz
yürünemeyeceği için Gökben geri dönme kararı aldı. Doğan ve ben(Eray) devam ederek sıyırmanın içerisinden
çanağa ulaşıp biraz molanın ardından Lahitkaya için gözümüze kestirdiğimiz rotadan hareket ettik.
Rotada bulunan setin üzerine çıktığımızda solumuzda kalan büyük bloğa yakın gittiğimiz için ve önümüzde
arkasını göremediğimiz bir kayalık ve kar çıkınca solda gözümüze kestirdiğimiz bacadan yukarıya bağlanmayı
düşündük. Yükseldikten sonra sola yan geçiş ardından tekrar yükselip sağa yan geçişlerle
yanlış yere girdiğimizi anlayıp altta gerçek rotaya bağlanmak için sağdan kar ve kayalı inişle asıl hatta bağlandık.
Zirve öncesi olan ince geçişten geçerek yukarıya baktığımızda kopan kayalar ve oluşan çok fazla çarşak
nedeniyle zirvenin altından geridönüş kararı alarak sıyırmalık üzerinden kamp alanına vardık.
Günün keyfini çıkarıp Gökbene krampon tak-çıkar ve düşüş çalıştırarak günü kapatıp yatışa geçtik.
Sabah 3:30da kalkarak kahvaltının ardından 4te ben(Eray) ve Doğan, Güzeller zirve için yola koyulduk. 5:10da
Kulvar girişine gelerek uzunca molanın ardından 5:30da kulvara giriş yaptık. 6:00da kapı denilen kısımda
iki derin çatlak ve baştan sona çatlak görerek ve riskli olacağını düşünerek, geridönüş kararı aldık. Kampa
dönüp dinlendikten sonra yürüyüş ve manzara amaçlı Gökbenin daha önce gitmediği sıyırma ve
Güzeller kulvarının altına yürüdük. Dönüşümüz biraz geç olsa da güzel bir yemek yapıp ertesi günün planını
ortaya koyduk.
Sabah 3:30da ben(Eray) ve Doğan kalkıp kahvaltımızın ardından 4:00da Cebeller için yola çıktık ama sıyırmadan
sonra çoğu yer batak kardı ve Cebel rotasını gördükten sonra zaman planlaması yaparak Salim abiyle
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anlaştığımız saate yetişemeyeceğimizi netleştirip, geri döndük.
Dinlenip, kampı toparladıktan sonra Salim abiyle buluşmak için dönüş yolunda yer yer koşar adım hareket
ettik ama manzara fotoğrafı da çekmeyi ihmal etmedik.
Zirvesiz geçen üç günün ardından içimizde kalan tek şey Cebellere zaman yüzünden gidememekti ama
DAĞ HER ZAMAN AYNI YERİNDE BİZİ BEKLİYOR.

