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Bu rapor Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Çameli'de Trekking Ve Doğal Kamp Alanları
Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Çameli
Kaymakamlığı’na aittir ve T.C Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini yansıtmaz.

ÇAMELİ KIBYRA DOĞA YÜRÜYÜŞ ROTALARI ve KAMP ALANLARI

Çameli Kibyra yürüyüş rotası ve kamp alanları tespit çalışmaları 2014 yılı Eylül ayında Çameli
Kaymakamlığından Selami UYSAL Bey’in tarafımıza ulaşması ile başlamaktadır. Çameli
Kaymakamlığı ile yapılan ön görüşmeler sonucunda GE-KA için yazılacak projenin kapsamının
tanımlanması için proje alanına gidilmesine ve yetkili kişiler ile gerekli görüşmelerin
yapılmasına karar verilmiştir.
Öncelikle Çameli’ne ait yapılacak çalışmaların detayları önce görüşme olarak mail ortamında
paylaşılarak yapılacaklar konusunda ön fikir edinme ve bunun devamında gerekli
dökümantasyon ve ekipmanların toparlanması süreci en hızlı şekilde tamamlanmıştır. Çalışma
sürecinde kullanacağımız ekipmanlar Çameli’ne gitmeden önce hazır hale getirilmiştir.
Çalışma sürecinde kullanacağımız ekipmanlar
1. Görsel verileri toplamak amacıyla fotoğraf makinaları ve kamera cihazları
2. GPS ( Küresel konumlandırma cihazı) (Arazi üzerinde ki rotaların kayıtlarının alınması
için)
3. Arazi yürüyüşüne uygun ekipmanlar
Ayakkabı, sırt çantası, yağmurluk, baton, arazide konaklama için çadır, uyku tulumu vs
4. Dürbün
5. Telsiz
6. Taşınabilir Bilgisayar
7. Bölgeye ait Kaymakamlık makamınca temin edilerek tarafımıza gönderilen 25.000
ölçekli topoğrafik haritalar
Gerekli ekipmanların toparlanması ile 4 kişilik ekibimiz ile 14 Eylül 2014 tarihinde Çameli’ne
doğru yola çıkıyoruz. Ankara’dan Çameli’ne yaklaşık 7 saat süren yolculuğumuz ardından
Çameli’nde Selami UYSAL Bey tarafından karşılanıyoruz. Aynı gün bölgeyi tanımak amacıyla
İlçenin yüksek tepelerinden bir tanesi olan Yaylacık yangın gözetleme kulesine gidiyoruz.
Çameli ilçesinin neredeyse tamamını görebileceğimiz 2141m yüksekliğinde ki Yaylacık Yangın
gözetleme kulesinden Çameli Bölgesini genel olarak tanıma şansına sahip oluyoruz. Yaylacık
zirve noktasından 360 derecelik bir panaroma ile neredeyse her yeri görmek mümkün oluyor.
Özellikle zirvenin güneyinde kalan Akdağ sinsilesi oldukça net bir şekilde görülebiliyor.
Yürüyüş yollarının ve kamp alanlarının en doğru şekilde tespit edilebilmesi için yapılacak ön
çalışmalar çok ciddi bir önem taşımakta. Keza oldukça büyük bir hacime sahip Çameli ilçesinde
yapacağımız yürüyüş rotalarının, nereden başlayıp nereye gideceğine, bölgenin doğal
güzellikleri, köy yaşamı ve tarihi dokusu ciddi bir şekilde yön verecek.
Yürüyüş yollarının şeçilmesinde en önemli kriterlerden bir tanesi de rotaların doğa ile iç içe
olması. Bu öncelikleri geleneksel köy yaşantısı ve tarihi doku ile birleştirerek oldukça güzel,
keyifle yürünebilecek yürüyüş rotaları oluşturmak mümkün.
Yaylacık Yangın gözetleme kulesinde yaptığımız ön çalışma ile bölge hakkında rota tespit
çalışmalarımıza yön verecek bilgileri edinme şansına sahip oluyoruz. Özellikle yapılacak rota
tespit çalışmalarında Selami UYSAL Bey ile yapılacak çalışma ortaklığı Bizim için oldukça
önem taşıyor. Keza Selami UYSAL Bey’in Çameli’li olması bölgesi çok iyi bilmesi Bizlerin
yapacağı keşif çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacak.

İlk günün sonunda Yaylacık zirvesinden Çameli’ne ait güzel panaromik fotolar çekerek, Rota
keşif çalışmaları boyunca konaklama yapacağımız Çameli Düzençam Orman Deposunda ki
misafirhaneye doğru yola çıkıyoruz.
Yapacağımız bu ön keşif çalışma ile yaklaşık 9 gün boyunca Çameli ilçesine ait bütün köyleri,
yaylaları ve yüksek dağ ve tepeleri gezmeyi hedefliyoruz.
Ön keşif boyunca hava şartları da müsaade ettiği sürece Akdağ bölgesi ve bölgede yer alan
yörük yaylalarını görmeyi hedefliyoruz. Keza temmuz ayı olmasına rağmen şiddetle yağan
yağmurlar ve özellikle yüksek kesimlere sıkça düşen yıldırımlardan dolayı orman içinde ve
yüksek tepelerde hareket etmek pekte mümkün olmuyor. Bölgede yoğun olarak bulunan bor
madeni yağan yağmur ile beraber birçok noktaya yıldırımların düşmesine sebep oluyor.
Özellikle keşiflerimiz boyunca gördüğümüz yüksek boylu karaçam(Pinus nigra) ağaçlarının
birçoğunun gövdesinde yıldırım düşmesinden kaynaklanan yarıklar ya da kesik izleri olması
yıldırım ne sıklıkta düştüğüne güzel örnek teşkil ediyor.
Arazide yapacağımız çalışmaları 2 gruba bölünerek daha hızlı sonuçlandırmayı amaçlıyoruz.
Öncelikle araç yolu olan noktaları 2 gün boyunca aracımız ile gezerek gps kayıtlarını alıp bol
bol foto ve videolarını çekiyoruz. Keza araç ile rotaları hızlıca görüyor olmamızdan dolayı
gözümüzden kaçacak detayları çektiğimiz fotoğraf ve videolardan akşam misafirhanede
yaptığımız gün sonu değerlendirme toplantılarında görebilme şansımız olması güzel.
8 günlük arazi keşif çalışmamız sonunda 1250km araç ile 100km civarında yaya olarak
Çameli’ne ait tüm köyleri, yayla ve tepeleri ana hatları ile görüp gps kayıtlarını alıp fotoğraflama
şansına sahip oluyoruz. Bundan sonra ki çalışmalarımız rotların detaylı bir şekilde tespit edilip
harita üzerine işlenmesi üzerine odaklı olacak.
Keşif çalışması ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi Kibyra
Kazı Başkanlığından antik rotalar ile ilgili yardım istedik. Kazı Başkanı Doç.Dr.Şükrü
ÖZÜDOĞRU hocamız bize çok yardımcı oldu. Bu bölgenin tarihini en iyi bilen kişi. Antik
rotaların nasıl belirlememiz gerektiğini ve hangi rotaları takip etmemiz konusunda akademik
danışmanlık yaptılar bize. Doç.Dr.Şükrü ÖZÜDOĞRU hocamız ile yaptığımız istişare
sonucunda bu bölgenin Kibyratis Bölgesi olarak anıldığı öğrendik. Çameli ile Kibyranın iç içe
tarihi geçmişe sahip olduklarını öğrendik. Antik yaya yollarının günümüze yakın bir zamana
kadar hemen hemen aynı yaya yollarının kullanıldığı bilgisine ulaştık. Yerli halkına da yaya
yollarını doğrulattık. Artık Çameli ilçesinde ki rotaların kurgusunu oluşturmamız gerekti.
Özellikle Çameli – Gölhisar ilçeleri içerisinde yer alan Kibyra tarihi kentinin bu yürüyüş
yollarının ana isimlendirme sürecinde önemli olabileceğini düşünerek yürüyüş yollarının adını
Kibyra doğa yürüyüş yolları olarak tariflemeye karar verdik. Bu süreçte yapacağımız rotaların
birbirinin devamı niteliğinde olabilmesi amacıyla Kibyra tarihi kenti ile Çameli Karabayır Köyü
arasında sürekliliğe sahip bir daire çizecek şekilde planlaması ve transit rota özelliği taşımasını
sağladık. Doç.Dr.Şükrü ÖZÜDOĞRU hocamızın da onayını aldık. Böylece Karabayır köyünde
yürüyüşe başlayacak bir yürüyüşçü her gün uygu mesafelerde yürüyerek günün sonunda
kamp yapabileceği ya da köy evlerinde kalabileceği noktalarda konaklayarak ertesi gün
yürüyüşüne kaldığı yerden devam edip Kibyra tarihi kentine kadar ulama şansına sahip
olabilecek.

Ayrıca bu transit rotayı harita üzerinde tariflemek için güney ve batı ifadelerinide kullanarak
yürüyüşün hangi transit rota üzerinde yapıldığını kolaca anlatabilme şansımız oldu. Böylece
Kibyra transit rotamızı batı Kibyra ve güney Kibyra transit rotası olarak ikiye ayırmış olduk.
Tabi Çameli’ne gelip günü birlik ya da ha uzun süreli konaklamalı yürüyecek yürüyüşçüler için
transit rota dışında doğal güzelliklere sahip noktalarda da yürüyüş rotaları açmamız gerekti.
İşte bu rotalara da Trantsit rotadan ayrı bağımsız rotalar isimlerini koyarak batı ve güney
bağımsız rotaları olarak yine ikiye ayırdık.
Bu isimlendirmelerden sonra Çameli’ne gelen doğa yürüyücüleri için transit ve bağımsız olmak
üzere iki farklı kurguya sahip rotalarımızı hazırlamaya rahatlıkla başlayabilirdik.
Arazi keşif çalışmaları ile elde ettiğimiz gps verilerini Google earth ortamında 25.000 ölçekli
Topoğrafik haritalar ile çakıştırarak yürüyüş rotalarının nereden başlayıp nereye devam
edeceğine ait planımızı yaptığımız bir haftalık ofis çalışması ile netleştirdik.
Bunda sonra ki Çameli ziyaretimizde artık harita üzerinde tariflediğimiz rotaları yerinde, uluslar
arası işaretleme yöntemini olan Grande Randonnee dikkate alarak işaretleyip, gps kayıtlarını
güncel bir şekilde alıp çalışmalarımızı somutlaştırmaya başladık.
Burada Sizlere uluslar arası işaretleme yöntemi Grande Randonnee’den bahsetmek istiyorum.
Fransız doğa yürüyüşçüleri tarafından düşünülmüş bu oldukça basit işaretleme yöntemi doğa
da yürüyüşe çıkan amatör ruhlu doğa yürüyüşçülerinin rota boyunca kaybolmadan rahatlıkla
bir noktadan diğerine ulaşmalarını sağlayacak kırmızı ve beyaz renkli boylamalardan oluşan
basit işaretler içermektedir.
İşaretlemelere ait açıklamaları aşağıda görebilirsiniz.

Bu işaretlerin rota üzerinde uygun yerlere uzun süre zarar görmeden kalabilecek şekilde
yapılması gerekiyor. Dolayısı ile kullanılacak boya malzemesi çok önemli. Biz işaretleme
sürecinde kırmızı ve beyaz renkli işaretleri yağlı boya kullanarak yapmayı uygun görüyoruz.

Yağlı boya uzun süre doğanın zorlu şartlarında özelliğini kaybetmeden vazifesini yapabilecek
güçte bir malzeme. Özellikle uygun olmayan malzemeler ile yapılacak işaretler güneşin yakıcı
etkisi altında solup renklerini yitirebiliyor ya da yağmur ve kar ile silinip kayıp olabiliyor.

Tüm Rotalar
Güney Kibyratis Transit Rotaları
TR-GK1-10 Karanfilli Yaylası-Ağlı Yaylası 10,5 km Yük. kaz:[+589m, -589m] Zorluk:3
TR-GK2-10 Ağlı Yaylası-Karkın Yaylası (Kervan Yolu) 6,85 km Yük. kaz:[+529m, -264m] Zorluk:5
TR-GK3-10 Karkın Yaylası-Gursu Köyü 7 km Yük. kaz:[+56m, -600m] Zorluk:2
TR-GK4-10 Gürsu Köyü-Çıralıoluk Kamp Alanı 5,45 km Yük. kaz:[+489m, -48m] Zorluk:3
TR-GK5-10 Çıralıoluk Kamp Alanı-Sofular Köyü-Kızılyaka Köyü (Kuş Muarı) 10,3 km Yük. kaz:[+425m, -599m] Zorluk:3
TR-GK6-10 Sofular Gediği-Kızılyaka Köyü (Antik Yol) 9,77 km Yük. kaz:[+168m, -431m] Zorluk:2
TR-GK7-10 Kızılyaka Kuş Muarı-Ayvacık Köyü 13,8 km Yük. kaz:[+474m, -538m] Zorluk:3
TR-GK8-10 Ayvacık Köyü-Çakmak Tepesi-Gölhisar Gediği 11,8 km Yük. kaz:[+460m, -441m] Zorluk:3
TR-GK9-10 Gölhisar Gediği-Armutlu Yaylası Kamp Alanı 5,65 km Yük. kaz:[+348m, -178m] Zorluk:2
TR-GK10-10 Armutlu Yaylası Kamp Alanı-Kibyra Antik Şehri 12,7 km Yük. kaz:[+330m, -816m] Zorluk:3

Güney Kibyratis Bağımsız Rotaları
GK-BR-01 Karanfilli Yaylası-Akdağ Zirvesi-Karanfilli Yaylası 13 km Yük. kaz:[+962m, -962m] Zorluk:5
GK-BR-02 Karanfilli Yaylası-Akkavak Manzara-Karanfilli Yaylası 8,4 km Yük. kaz:[+473m, -473m] Zorluk:2
GK-BR-03 Karanfilli Yaylası-Akkavak-Karanfilli Yaylası 6,65 km Yük. kaz:[+411m, -413m] Zorluk:2
GK-BR-04 Karanfilli Yaylası-Karamıklı-Karanfilli Yaylası 12,25 km Yük. kaz:[+608m, -608m] Zorluk:5
GK-BR-05 Ağlı Yaylası-Teke Deresi-Ağlı Yaylası 14,4 km Yük. kaz:[+683m, -683m] Zorluk:5
GK-BR-06 Ağlı Yaylası-Tasdelen Çeşmesi-Göktepe Zirvesi 6,4 km Yük. kaz:[+898m, -61m] Zorluk:5
GK-BR-07 Ağlı Yaylası-Karaoluk Vadisi-Akdağ Zirvesi 12,6 km Yük. kaz:[+785m, -785m] Zorluk:5
GK-BR-08 Taşçılar Köyü-Ağlı Yaylası-Anıt Ağaçlar Bölgesi 8,75 km Yük. kaz:[+814m, -419m] Zorluk:5
GK-BR-09 Karkın Yaylası-Yeşil Göl-Göktepe Zirvesi 9,63 km Yük. kaz:[+757m, -198m] Zorluk:5
GK-BR-10 Çıralıoluk Kamp Alanı-Sofular Köyü-Çıralıoluk Kamp Alanı 7 km Yük. kaz:[+341m, -346m] Zorluk:2
GK-BR-11 Sofular Gediği-Asartepe Antik Yel Değirmeni-Sofular Gediği 6,65 km Yük. kaz:[+426m, -425m] Zorluk:2
GK-BR-12 Sofular Gediği-Kurt Tepesi-Sofular Gediği 7,5 km Yük. kaz:[+455m, -371m] Zorluk:2
GK-BR-13 Bıçakçı Köyü-Kızılyaka Kuş Muarı-Göktaş-Bıçakçı Köyü 13,8 km Yük. kaz:[+804m, -803m] Zorluk:5
GK-BR-14 Cevizli Köyü-Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti 6,3 km Yük. kaz:[+840m, -51m] Zorluk:5
GK-BR-15 Elmalı Köyü-İnekbaşı Tepesi-Hasret Çiçeği 13,6 km Yük. kaz:[+803m, -803m] Zorluk:5

Batı Kibyratis Transit Rotaları
TR-BK1-11 Karanfilli Çayı-A.O.Ç-Anıtlı Göl 13,8 km Yük. kaz:[+392m, -664m] Zorluk:3
TR-BK2-11 Anıtlı Göl-Akpınar Köyü 13,3 km Yük. kaz:[+630m, -540m] Zorluk:5
TR-BK3-11 Akpınar Köyü-Ekizoluk Bölgesi 5,8 km Yük. kaz:[+418m, -192m] Zorluk:3
TR-BK4-11 Yörük Evi-Ekizoluk Bölgesi-Kocayayla Kamp Alanı 14,6 km Yük. kaz:[+654m, -592m] Zorluk:5
TR-BK5 -11 Kocayayla Kamp Alanı-Sarıkavak Köyü 7,65 km Yük. kaz:[+94m, -867m] Zorluk:2
TR-BK6-11 Sarıkavak Köyü-Ericek Köyü-Kolak Gölü Kamp Alanı 13,8 km Yük. kaz:[+953m, -723m] Zorluk:5
TR-BK7-11 Kolak Gölü-Göldağ 14,7 km Yük. kaz:[+600m, -610m] Zorluk:5
TR-BK8-11 Yaylapınar Köyü-Göldağı 12,8 km Yük. kaz:[+441m, -664m] Zorluk:3
TR-BK9-11 Yaylapınar Köyü-Kalınkoz Köyü 7,95 km Yük. kaz:[+476m, -176m] Zorluk:3
TR-BK10-11 Kalınkoz Köyü-Elmayanı-Sivri Taş Bölgesi 9,16 km Yük. kaz:[+334m, -255m] Zorluk:2

TR-BK11-11 Elmayani Bölgesi-Kızılcamuar-Çameli 12 km Yük. kaz:[+347m, -760m] Zorluk:3

Batı Kibyratis Bağımsız Rotaları
BK-BR-1 Karanfilli Yaylası-Alaylının Düzü-A.O.Ç 10,5 km Yük. kaz:[+493m, -577m] Zorluk:3
BK-BR-2 Karabayır Köyü-Anıtlı Göl-Karataş Bölgesi 12,75 km Yük. kaz:[+623m, -609m] Zorluk:5
BK-BR-3 A.O.Ç-Kızılbel Bölgesi-A.O.Ç 15,4 km Yük. kaz:[+746m, -725m] Zorluk:5
BK-BR-4 Kirazlıyayla Köyü-Karabayır Köyü 15,4 km Yük. kaz:[+746m, -725m] Zorluk:5
BK-BR-5 Dirmilli Bölgesi-Dikenli Su Bölgesi-Dirmilli 12 km Yük. kaz:[+606m, -606m] Zorluk:5
BK-BR-6 Ekizoluk Bölgesi-Bedenli Ardiç Ağacı 8,4 km Yük. kaz:[+447m, -312m] Zorluk:3
BK-BR-7 Kirazlıyayla Köyü-Kavacık Bölgesi-Sarıkavak Köyü 12,8 km Yük. kaz:[+637m, -752m] Zorluk:5
BK-BR-8 Mınak Bölgesi-Kirazlıyayla Köyü 8,8 km Yük. kaz:[+336m, -277m] Zorluk:3
BK-BR-9 Sarıkavak Köyü-Emecik Yangın Kulesi 10,2 km Yük. kaz:[+850m, -95m] Zorluk:5
BK-BR-10 Sarıkavak Köyü-Emecik Kanyon Boyu-Cevizli Köyü 12,6 km Yük. kaz:[+963m, -578m] Zorluk:5
BK-BR-11 Kolak Gölü Çevresi 12,4 km Yük. kaz:[+692m, -112m] Zorluk:5
BK-BR-12 Kalınkoz Köyü Çevresi 10,1 km Yük. kaz:[+322m, -308m] Zorluk:3
BK-BR-13 Kalınkoz Köyü-Elmayanı Bölgesi-Kalınkoz Köyü 16,4 km Yük. kaz:[+678661m] Zorluk:5
BK-BR-14 Kalınkoz Köyü-Kuş Muarı 8,65 km Yük. kaz:[+370m, -333m] Zorluk:5
BK-BR-15 Çameli-Yenimuar-Çameli 11,8 km Yük. kaz:[+625m, -624m] Zorluk:5
BK-BR-16 Hayri Dev Rotası 10 km Yük. kaz:[+454m, -403m] Zorluk:3
BK-BR-17 Kınıkyeri Köyü-Kibyra Antik Kenti 12,7 km Yük. kaz:[+330m, -816m] Zorluk:3
BK-BR-18 Yaylapınar Köyü-Göldağı-Kapuz Bölgesi 12,8 km Yük. kaz:[+441m, -664m] Zorluk:3

Kanyonlar
K-1 Sarıkavak Kanyonu 7,9 km Yük. kaz:[+0m, -0m] Zorluk:5
K-2 Güngörmez Kanyonu 9,5 km Yük. kaz:[+0m, -0m] Zorluk:5
K-3 Karanfilli Kanyonu 4,5 km Yük. kaz:[+0m, -0m] Zorluk:5
K-4 Emecik Kanyonu 3 km Yük. kaz:[+0m, -0] Zorluk:5
TOPLAM 604,91 km

Kamp Alanları
Güney Kibyratis Rotaları Üzerindeki Kamp Alanları
Ağlı kamp alanı – 36°54’14.21″N 29°13’59.41″E
Akçataş kamp alanı – 37° 2’9.53″N 29°21’1.08″E
Akkavak kamp alanı – 36°52’21.16″N 29°12’20.57″E
Asar kamp alanı – 36°59’20.25″N 29°18’49.61″E
Çakmak 1 kamp alanı – 29°27’51.51″E 29°26’11.85″E
Çakmak 2 kamp alanı – 37° 5’18.89″N 29°26’52.12″E
Çıralıoluk kamp alanı – 36°58’39.33″N 29°19’35.15″E
Gölhisar gediği kamp alanı – 37° 5’59.48″N 29°27’1.31″E
Güney Yaylacık Altı kamp alanı – 36°58’29.00″N 29°18’21.09″E
Güney Yaylacık Altı 2 kamp alanı – 36°58’28.71″N 29°18’7.09″E
Kancık kayası kamp alanı – 36°52’46.58″N 29°14’41.29″E

Karanfilli 1 kamp alanı – 36°52’18.37″N 29°12’2.90″E
Karanfilli 2 kamp alanı – 36°53’20.94″N 29°12’44.21″E
Karaoluk kamp alanı – 36°52’1.39″N 29°14’58.36″E
Karkın 1 kamp alanı – 36°54’16.19″N 29°19’7.96″E
Karkın 2 kamp alanı – 36°54’22.04″N 29°18’4.51″E
Karkın 3 kamp alanı – 36°54’21.34″N 29°18’28.44″E
Kazıklı kamp alanı – 37° 5’35.83″N 29°18’33.16″E
Kuşmuarı kamp alanı – 37° 2’8.64″N 29°21’16.27″E
Sofular Büvet kamp alanı – 36°59’13.56″N 29°20’3.89″E
Tekederesi 2 kamp alanı – 36°54’47.28″N29°13’33.40″E
Yeşilgöl kamp alanı – 36°52’43.64″N 36°52’43.64″N

Batı Kibyratis Rotaları Üzerindeki Kamp Alanları
Akpınar kamp alanı – 36°58’15.24″N 29° 7’23.48″E
Alayındüzü kamp alanı – 36°54’4.14″N 29° 8’54.45″E
Anıtlıgöl kamp alanı – 36°55’37.48″N 29° 7’26.72″E
Armutlu yaylası kamp alanı – 37° 8’21.28″N 29°27’11.90″E
Böğrüdelik kamp alanı – 37° 9’45.37″N 29°27’51.51″E
Dikmen Çevresi Ziya Çeşmesi kamp alanı – 37° 9’8.07″N29°18’31.47″E
Dikmen Çevresi Tulumbalı Su kamp alanı – 37° 8’54.50″N29°19’31.76″E
Ekizoluk 1 kamp alanı – 37° 0’21.57″N 29° 6’37.19″E
Ekizoluk 2 kamp alanı – 36°59’51.42″N 29° 5’36.56″E
Ekizoluk 3 kamp alanı – 36°59’51.42″N 29° 5’36.56″E
Ekizoluk 4 kamp alanı – 36°59’40.40″N 29° 7’34.83″E
Emecik kamp alanı – 37° 1’4.68″N 29°15’44.54″E
Emecik kanyonu kamp alanı – 37° 1’21.32″N 29°14’41.44″E
Eski tarihi bıçakçı yerleşimi kamp alanı – 37° 2’1.05″N 29°19’46.13″E
Göldağı Gündolu kamp alanı – 37° 8’18.24″N29°14’11.86″E
İnekbaşı kamp alanı – 36°54’51.86″N 29°12’16.91″E
Kavacık anıt çınar kamp alanı – 37° 0’53.25″N 29°11’14.60″E
Kocayayla Almalı kamp alanı – 36°59’20.10″N29° 9’41.86″E
Kolak gölü kamp alanı – 37° 5’1.85″N 29°11’42.15″E
Kolak Göldağı kamp alanı – 37° 6’57.24″N29°14’9.34″E
Kızılcamuar kamp alanı – 37° 5’57.17″N29°21’0.07″E
Kızılcamuar 2 kamp alanı – 37° 6’18.01″N29°21’10.34″E
Patırna kamp alanı – 37° 8’53.87″N29°14’14.24″E
Sarıkavak kamp alanı – 37° 2’9.91″N 29°11’25.00″E
Sivritaş kamp alanı – 37° 6’47.74″N29°21’20.41″E
Tavşançukuru 1 kamp alanı – 37° 4’54.77″N 29°19’4.15″E
Tavşançukuru 2 kamp alanı – 37° 5’8.93″N 29°18’48.57″E
Tavşançukuru 3 kamp alanı – 37° 5’11.26″N 29°18’54.29″E
Yenimuar kamp alanı – 37° 6’7.54″N 29°20’2.66″E
Yörükmezarı kamp alanı – 37° 5’37.88″N 29°19’20.27″E
TOPLAM:52 Adet

Rota tanımları
Güney Kibyratis Transit rotaları
TR-GK1-10 Karanfilli Yaylası – Ağlı Yaylası
Bu yürüyüşümüze Karanfilli Yaylası’ndan başlıyoruz. Yürüyüş boyunca tarihi yüzlerce yıllı geride
bırakmış karaçam ağaçları arasından geçiyoruz Bölgede birçok yaşı yüz yılı geçmiş karaçam ağacı
mevcut. Botanik anlamda bölgede yapılacak tanımlamalar ile bu rota üzerinde ki anıt ağıçlar başka
bir proje konusu olarak daha sonra tespit edilebilir ve bölge tabiat parkı olarak tescillenebilir. Bu
rotanın en güzel tarafı, farklı mevsimlerde yürürken doğanın bizlere sunduğu o muhteşem renklerini
görebilme şansına sahip olmak. Rota boyunca Çal Dağı ve Akdağ’ın o muhteşem manzarası
yürüyüşe renk katacak. Yürüyüş boyunca mevsiminde alıç yeme şansınız olacak.
Toplam yürüyüş mesafesi 10,5km toplam yükseklik kazanımı + 589m -589m
TR-GK2-10 Ağlı Yaylası-Karkın Yaylası (Kervan Yolu)
Geçmiş zamanda yörükler develeri ile yaylalara ulaşımı, muhteşem Akdağ’ın eteklerinde tarihi bir
yolda yürüme şansınızın olacağı bu rotadan sağlarlarmış. Onun için bu rotanın adı köylüler
tarafından Kervan Yolu olarak da anılmakta. Tarih ile iç içe Akdağ’ın o muhteşem manzarası
eşliğinde yürüme şansına sahip olmak bu güzel rotada mümkün. Rota boyunca dağ çiçekleri, kekik
ve birçok bitki çayını yine bu rotada toplayabilirsiniz. Uygun bakı noktalarından bölgeye ait Toros
sedirlerini (Cedrus libani) ve Taşçılar köyünü yükseklerden seyredebilme şansınızın olacağı bu
güzel rota sonunda yörük evlerine misafir olma şansına da sahip olacaksınız.
Toplam yürüyüş mesafesi 6,85km toplam yükseklik kazanımı + 529m -264m

TR-GK3-10 Karkın Yaylası-Gursu Köyü
Karkın Yaylası’ndan başlayarak Gürsu Köyü’ne doğru devam eden bu rota üzerinde ihtişamı ile
göz dolduran Gürsu (Kapuz) Kanyonu’nu görebiliyoruz. Oldukça derin bir vadi oluşumuna sahip
Gürsü Kanyonu’nu yürüyüş boyunca farklı açılardan izleyerek bin bir çeşit dağ çiçeği arasında
yürümek bu rotanın en keyif verici tarafı. Yürüyüş boyunca yörük evleri ile de karşılaşabileceğiniz
bu güzel rotada evlere misafir olmak ve yöresel yiyeceklerden tatmak mümkün. Yörüklerin o
muhteşem misafirperverliğini bu rota üzerinde yürüyerek yaşayabilmek mümkün.
Toplam yürüyüş mesafesi 7km toplam yükseklik kazanımı + 56m -600m

TR-GK4-10 Gürsu Köyü-Çıralıoluk Kamp Alanı
Gürsu Köyü’nden başlayan yürüyüşümüz boyunca köy içindeki meyve ve sebze bahçeleri içinde
yürüyerek mevsiminde bu güzel yiyeceklerden tatma fırsatı bulabilmek çok güzel. Çevresinde
Yaylacık, Karkın, Karatoru dağları bulunan yürüyüş rotamızda yaz mevsimi boyunca şırıl şırıl akan,
kaynakları Akdağ olan derelere girmek ve su keyfi yapmakta mümkün. Ayrıca Gürsu Köyü, konumu
itibari ile eko turizme oldukça uygun köylerimizden bir tanesi. Eko turizm kapsamın yapılacak bir
sonra ki proje için bu köyde konaklamaya müsait oldukça güzel geleneksel evler mevcut.

Toplam yürüyüş mesafesi 5,45km toplam yükseklik kazanımı + 489m -48m

TR-GK5-10 Çıralıoluk Kamp Alanı-Sofular Köyü-Kızılyaka Köyü (Kuş Muarı)
Çam ve ardıç ormanları arasında Akdağ manzarası eşliğinde yürüyebileceğiniz bu güzel rotada
geçmişten kalan antik kalıntılar ile de karşılaşmak mümkün. Eski Bubon taş eserlerin üretim yeri
olan bölgede aynı zamanda harika kamp alanlarında keyifle, doğa ile iç içe güvenli bir şekilde çadır
konaklaması yapmak da mümkün.
Toplam yürüyüş mesafesi 10,3km toplam yükseklik kazanımı + 425m -599m

TR-GK6-10 Sofular Gediği-Kızılyaka Köyü (Antik Yol)
Çam (Pinus nigra) ve sedir (Cedrus libani) ormanları içinden geçen bu rotamızda geçmişten
günümüze gelen antik kalıntıları yer yer görme şansımız olacak. Rota üzerinde antik yel
değirmeninin yer alması rotanın çekiciliğini bir kat daha arttırmış. Rota şehrin gürültüsünden uzak
oldukça sessiz ve keyifle kamp yapılabilecek güzel kamp alanlarına sahip. Rotanın üzerinde yer
alan panaromik seyir terası ise yürüyüşçülere gün doğumu ve batımında ayrı bir manzara seyir
keyfi yaşatabilecek kadar güzel.
Toplam yürüyüş mesafesi 9,77km toplam yükseklik kazanımı + 168m -431m

TR-GK7-10 Kızılyaka Kuş Muarı-Ayvacık Köyü
Çam (Pinus nigra) ve ardıç (Juniperus excelsa) ağaçları yürüyüş boyunca bizlere eşlik ediyor bu
rotamızda. Göktepe Zirvesi’ne ulaşılmasıyla birlikte bizi bekleyen panaroma ziyafeti ise yürüyüşün
en renkli bölümlerinden. Harika manzaralar seyredebileceğiniz Göktepe’den Çameli’ni kuşbakışı
görmek mümkün. Özellikle zirveden gün batımı ve gün doğumunu seyretmek yürüyüşün en keyif
dolu anlarından biri.
Toplam yürüyüş mesafesi 13,8km toplam yükseklik kazanımı + 474m -538m

TR-GK8-10 Ayvacık Köyü-Çakmak Tepesi-Gölhisar Gediği
Ayvacık Köyü’nden başlayan yürüyüş rotamız üzerinde yer alan kamp alanları, bakı terasları ve
piknik alanları bu rotanın içeriğini oluşturmakta. Özellikle rota üzerinde yer alan Çakmak kamp alanı
isteyenlerin kamp yapabilecekleri doğa ile iç içe şehrin gürültüsünden uzak vakit geçirebilecekleri
harika bir yer. Bu rotada ayrıca orman yangın gözetleme kulesinden harika panaromik fotolar
çekmek mümkün olacak.
Toplam yürüyüş mesafesi 11,8km toplam yükseklik kazanımı + 460m -441m

TR-GK9-10 Gölhisar Gediği-Armutlu Yaylası Kamp Alanı
Kamp ve piknik alanlarının yer aldığı bu rotamız üzerinde yine çam(Pinus nigra) ve ardıç (Juniperus
excelsa)ağaçları arasında yürüme şansımız olacak. Doğa ile iç içe keyifle ve güvenle konaklayıp,

piknik yapabileceğimiz bu rotada, şehrin gürültüsü ve kalabalığından uzakta keyifle vakit geçirmek
mümkün .
Toplam yürüyüş mesafesi 5,65km toplam yükseklik kazanımı +348m -178m

TR-GK10-10 Armutlu Yaylası Kamp Alanı-Kibyra Antik Şehri
Kamp ve piknik alanlarının yer aldığı rota başlangıcında yürüyüşümüz ile beraber çam(Pinus nigra)
ve ardıç(Juniperus excelsa) ağaçları arasından geçerek Kibyra antik kentine ulaşıyoruz. Kibyra
antik kenti geçmişten günümüze gelmiş tarihin en güzel örneklerini içeren bir yerleşim. Özellikle
korunmuş amfi tiyatroları, stadyum yapısı kesinlikle görülmeye değer nitelikte. Keyifle gezilecek bu
tarihi kent rotaya ayrı bir anlam katıyor.
Toplam yürüyüş mesafesi 12,7km toplam yükseklik kazanımı +330m -816m

Güney Kibyratis Bağımsız Rotaları
GK-BR-01 Karanfilli Yaylası-Akdağ Zirvesi-Karanfilli Yaylası
Çameli ilçesini kurulduğu ovanın devamında ilçeyi batıdan doğuya doğru kuşatan Akdağ sinsilesi
batı Torosların başlangıcı sayılmakta. Bu rotamız en güzel zirve rotalarından bir tanesi. Rota zor
olsa da uygun ekipman ve kondisyona sahip herkesin rahatlıkla yürüyebileceği nitelikte. Zor olsada,
ulaşılan 2400m Akdağ zirvesinden seyredilecek manzaranın ise tarifi mümkün değil. Ancak
yaşamak lazım… Rota boyunca birbirinden güzel çiçek, kekik türleri ve envayi çeşit çay türleri ile
mevsiminde karşılaşmak mümkün. Ayrıca silisyum kuartz minarellerini de yürüyüş yolu üzerinde
bolca görülebilmek mümkün. Yürüyüş boyunca yörük evlerini ziyaret etme ve yörük yaşamına dahil
olabilme şansınız da olacak bu güzel rotada… Kışın bölgede yağan yoğun kar bu rotada dağ kayağı
yapılabilmesine de olanak sağlayacaktır.
Toplam yürüyüş mesafesi 12,7km toplam yükseklik kazanımı +962m -962m

GK-BR-02 Karanfilli Yaylası-Akkavak Manzara-Karanfilli Yaylası
Rotamızın bu bölümünde Ege ve Akdeniz’de nadir görünen muhteşem akkavak(Populus terimula)
ormanları ile içi içe olma fırsatınız olacak. Özellikle sonbahar mevsiminde rengarenk kavak
yaprakları arasında o muhteşem Akdağ manzarası eşliğinde keyifle yürümenin mümkün olduğu bu
rotanboyunca mevsiminde dağ çilekleri, kekik türleri ve dağ çaylarını görüp toplayabilme şansı var.
Ayrıca rotanın yakınında, Akdağ’ın eteklerindeki yörük evlerini ziyaret edebilir harika yörük
yemeklerinden tadabilirsiniz. Yörüklerin özellikle ilkbaharın sonunda dağlarda ki karların erimesi ve
sıcaklıkların artmaya başlamasıyla sürülerini yükseklerde yeşeren taze otlaklara sağması yürüyüş
boyunca bir birinden güzel fotoğrafların çekilmesi için harika görseller sunuyor.
Toplam yürüyüş mesafesi 8,4km toplam yükseklik kazanımı +473m -473m

GK-BR-03 Karanfilli Yaylası-Akkavak-Karanfilli Yaylası
Rotamızın bu bölümünde Ege ve Akdeniz’de nadir görünen muhteşem akkavak ormanları ile içi içe
olma fırsatınız olacak. Özellikle sonbahar mevsiminde rengarenk kavak yaprakları arasında o

muhteşem Akdağ manzarası eşliğinde keyifle yürümek mümkün olacak bu rotada. Rota boyunca
mevsiminde yenebilecek dağ çilekleri, kekik türleri ve dağ çaylarını görüp toplayabilme şansı var.
Ayrıca rotanın yakınında, Akdağ’ın eteklerinde ki yörük evlerini ziyaret edebilir harika yörük
yemeklerinden tadabilirsiniz.
Toplam yürüyüş mesafesi 6,65km toplam yükseklik kazanımı +411m -413m

GK-BR-04 Karanfilli Yaylası-Karamıklı-Karanfilli Yaylası
Çameli ilçesinin çam ağaçları ile meşhur rotalarından bir tanesi de bu rotamız… Rota boyunca
doğanın sesini dinlemek isteyen yürüyüşçüler için sessizlik, Çal Dağı ve Akdağ manzaraları
eşliğinde keyifle yürünebilecek bir rota… Rota üzerinde, mevsiminde kırmızı alıç(Crataegus
oxycantha) yeme fırsatınız da olabilir. Yine 1000 yılı aşmış devasa gövdeleri ile yürüyüş rotası
üzerinde sizleri karşılayacak kara çam (pinus nigra) ağaçları da bu rotanın üzerinde… Rotanın
devamında Ağlı Yaylası’nda keyif yapma şansınızın olması da ayrıca güzel. Ağlı yaylası Çameli
ilçesi sınırları içerisinde çoğunlukla Dalamandan gelen geçmiş zamanda yörük olarak bu yerleri
kullananların zaman içinde yerleşik yaşam düzenine geçtikleri yayla evlerinin olduğu şirin bir yer.
Yaz mevsimi boyunca yayla evlerinde ki haraketliliğe şahit olmak mümkün bu güzel yaylada.
Toplam yürüyüş mesafesi 12,25km toplam yükseklik kazanımı +608m -608m

GK-BR-05 Ağlı Yaylası-Teke Deresi-Ağlı Yaylası
Teke Deresi, Çameli ilçesindeki en ihtişamlı kanyonlardan bir tanesi. Rota boyunca asırlık çam
ağaçları arasında yürüyerek harika bakı noktalarından Akdağ zirvelerini ve vadinin o ihtişamlı
görüntüsünü seyretmek mümkün. Rota boyunca mevsiminde bir çok çiçek, kekik türleri ve
içilebilecek bitkisel çay türleri görebilmeniz mümkün. Vadi içinde sarp kayalıklar üzerinde boy
gösteren Mavi Toros Sedirlerini (Cedrus libani) bu yürüyüş boyunca yakından görebilme şansına
sahip olacaksınız. Arzu edenler için rota üzerinde doğa ile iç içe kamp yapabilme şansı da olacak.
Toplam yürüyüş mesafesi 16,3km toplam yükseklik kazanımı +836m -839m

GK-BR-06 Ağlı Yaylası-Tasdelen Çeşmesi-Göktepe Zirvesi
Ağlı Yaylası’ndan başlayan yürüyüşümüz ile Akdağ eteklerinden küçük adımlar ile yükselerek
Taşdelen çeşmesinde yörük çadırlarında vereceğimiz mola ile Akdağ’ın o buz gibi suyundan içip
yolumuza devam edeceğiz bu rotamızda. Yaz mevsimi boyunca Tasdelen obasında keçileri ve
koyunlarını otlatan çobanlar ile karşılaşmak ve demli bir çaylarını içmek mümkün. Taşdelen
obasından sonra Gök Tepe zirvesine ulaşmak isteyen yürüyüşçüler bu rotada teknik bilgi ve beceri
gerektirmeden rahatlıkla yürüyebilirler. Yürüyüşün sonunda zirve noktasında insanın bütün
yorgunluğunu unutturacak manzarası ile karşılaşmak yürüyüşü yapanlar için harika bir hediye
olacak. 2400m Göktepe zirvesinden Fethiye, Baba Dağı, Akdeniz ve Çameli’ni kuş bakışı görmek
mümkün. Zirvenin o muhteşem büyüsüne kapılıp oradan ayrılmak istemeyebilirsiniz. Rota boyunca
rengarenk çiçekler eşliğinde zirveye ulaşmak ise yürüyüşe ayrı bir keyif katacak. Ayrıca bölge kış
mevsimi boyunca dağ kayağı tutkunları için inanılmaz güzel fırsatlar sunuyor. Kamp alanından
yörükler ile kamp yapıp yörük yaşamını daha yakından görme şansına da sahip olabilmek mümkün
bu rotada.

Toplam yürüyüş mesafesi 6,4km toplam yükseklik kazanımı +898m -61m

GK-BR-07 Ağlı Yaylası-Karaoluk Vadisi-Akdağ Zirvesi
Ağlı Yaylası, Akdağın irili ufaklı bir çok zirvesine ulaşmak için önemli bir odak noktası. Bu noktada
yaylada yaşayan köylülerden gerekli yardımları alıp 2300m üzerinde ki zirvelere ulaşmak olası. Bu
rota üzerinde yaz mevsimi boyunca yaşayan yaylacıların o muhteşem misafirperverliklerinden
Sizler de payınızı alabilirsiniz. Kamp yapmak isteyenler içinse, Karaoluk mevkii herkezden uzak,
doğa ile baş başa kamp yapabileceğiniz Akdağ içinde harika bir yer. İki dağ arasında eylül ayında
bile akan şırıl şırıl akarsular, yemyeşil, rengarenk bitkilerle dolu muhteşem vadi ve düzlükler.
Toplam yürüyüş mesafesi 12,6km toplam yükseklik kazanımı +785m -785m

GK-BR-08 Taşçılar Köyü-Ağlı Yaylası-Anıt Ağaçlar Bölgesi
Çameli’ne adını veren asırlık çam ağaçlarını bu rota üzerinde görme fırsatınız olacak. Özellikle Ağlı
Yaylası’na yakın mevkide binlerce anıt ağaç rota üzerinde yürüyecek yürüyüşçüleri bekliyor olacak.
Bölgede 1000 yaşının üzerinde olduğu tahmin edilen bir çok kara çam (Pinus nigra) türüne
rastlamak mümkün. Ayrıca mevsimine göre rengarenk çiçeklerin arasında keyifle yürüyüp
kekik(Thyme sp.) ve adaçayı(Salvia sp.) toplayabilceğiniz harika bir rota.
Toplam yürüyüş mesafesi 8,75km toplam yükseklik kazanımı +814m -419m

GK-BR-09 Karkın Yaylası-Yeşil Göl-Göktepe Zirvesi
Karkın Yaylası’ndan başlayacak ve Akdağ eteklerinde gerçekleşecek bu yürüyüş iki dağın arasında
harika bir vadiden yeşil göle kadar uzanılır. İlkbahar ve yaz mevsimi boyunca yemyeşil çayır
alanlarının yükseklerden göl gibi görünmesi bu bölgeye yeşil göl adının verilmesine sebep olmuş.
Yeşil göl mevkiinde hala yörükler ile karşılaşmak ve evlerine misafir olmak mümkün. Rotanın
devamında Göktepe Zirvesi’ne kadar dağın patikalarında doğa ile iç içe doğanın sesini dinleyerek
yürüme şansına sahip olmak ve Göktepe Zirvesi’nde (2400m) Bizleri bekleyen o muhteşem
Fethiye, Akdeniz ve Babadağ manzaraları ile keyifle vakit geçirmek mümkün. Rota boyunca Karkın
Yaylası’ndan başlayıp Göktepe Zirvesi’ne kadar rengarenk yüzlerce dağ çiçeği ile karşılaşmak yine
bu rotanın en güzel yanlarından bir tanesi. Kış mevsimiyle beraber gölgeye yağan yoğun kar ile
birlikte rota üzerinde dağ kaya yapma fırsatlarının olması da kayak sever doğa sporcuları için
kaçırılmayacak güzellikte bir fırsat sunmakta.
Toplam yürüyüş mesafesi 9,63km toplam yükseklik kazanımı +757m -198m

GK-BR-10 Çıralıoluk Kamp Alanı-Sofular Köyü-Çıralıoluk Kamp Alanı
Çam ve ardıç ormanları arasında Akdağ manzarası eşliğinde yürüyebileceğiniz bu güzel rotada
geçmişten kalan antik kalıntılar ile de karşılaşmak mümkün. Eski Bubon taş eserlerin üretim yeri
olan bölgede aynı zamanda harika kamp alanlarında keyifle, doğa ile iç içe güvenli bir şekilde çadır
konaklaması yapmak da mümkün.
Toplam yürüyüş mesafesi 7km toplam yükseklik kazanımı +341m -346m

GK-BR-11 Sofular Gediği-Asartepe Antik Yel Değirmeni-Sofular Gediği
Çam ve sedir ormanları içinden geçen bu rotamızda geçmişten günümüze gelen antik kalıntıları
yer yer görme şansımız olacak. Rota üzerinde antik yel değirmeninin yer alması rotanın çekiciliğini
bir kat daha arttırmış. Rota şehrin gürültüsünden uzak oldukça sessiz ve keyifle kamp yapılabilecek
güzel kamp alanlarına sahip. Rotanın üzerinde yer alan panaromik seyir terası ise yürüyüşçülere
gün doğumu ve batımında ayrı bir manzara seyir keyfi yaşatacaktır.
Toplam yürüyüş mesafesi 6,65km toplam yükseklik kazanımı +426m -425m

GK-BR-12 Sofular Gediği-Kurt Tepesi-Sofular Gediği
Çam, ardıç ve sedir ormanları içinden geçerek yürüyeceğiniz bu rota her yaştan yürüyüşçü için
oldukça rahat yürüme fırsatı sunmaktadır. Kurt tepesine ulaşıldığında rotanın sunduğu o harika
panaromik görüntüyü gün doğarken ve batarken mutlaka görmek gerekiyor.
Toplam yürüyüş mesafesi 7,5km toplam yükseklik kazanımı +455m -371m

GK-BR-13 Bıçakçı Köyü-Kızılyaka Kuş Muarı-Göktaş-Bıçakçı Köyü
Çam ve ardıç ağaçları yürüyüş boyunca bizlere eşlik ediyor bu rotamızda. Göktepe Zirvesi’ne
ulaşılmasıyla birlikte bizi bekleyen panaroma ziyafeti ise yürüyüşün en renkli bölümlerinden. Harika
manzaralar seyredebileceğiniz Göktepe’den Çameli’ni kuş uçuşu görmek mümkün. Özellikle
zirveden gün batımı ve gün doğumunu seyretmek yürüyüşün en keyif dolu anlarından biri.
Toplam yürüyüş mesafesi 13,8km toplam yükseklik kazanımı +804m -804m
GK-BR-14 Cevizli Köyü-Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti
Çamelinin Akdağ zirvelerinden sonraki en yüksek noktasına (Yaylacık Dağı 2141m) yürüyerek
ulaşabilmek işte bu rota ile mümkün olabiliyor. Özellikle Çameli ve yakın çevresini en iyi şekilde
izleyebileceğimiz 360 derecelik bir panaroma sunan Yaylacık zirvesine ufak adımlar ile ulaşıp bu
harika manzaranın keyfini çıkartmak yürüyüşün en büyük hediyesi Bizler için. Yaylacık orman
yangın gözetleme kulesinde görevli İmdat abinin sıcak bir çayını içmek ise yürüyüşe renk katan
keyif…
Toplam yürüyüş mesafesi 6,3km toplam yükseklik kazanımı +840m -51m

GK-BR-15 Elmalı Köyü-İnekbaşı Tepesi-Hasret Çiçeği
1847m yüksekliğindeki İnekbaşı Tepesi belki de Çameli’nin tamamını panaromik bir şekilde
görebileceğimiz harika bir rotanın üzerinde. Elmalı Köyü’nden başlayan yürüyüşümüz ufak adımlar
ile yükselerek Üçoluk Yaylası mevkiinden İnekbaşı’na ulaşıyor. Rotanın üzerinde görülebilecek
üvez ağaçları (Sorbus sp.) ve hasret çiçekleri (Sedum sempervivum) bu bölgeye has bitki türleri.

Özellikle hasret çiçekleri yaz mevsimi boyunca zirvenin altında bolca görülebiliyor. Ayrıca uygun
mevsimde bolca alıç (Crataegus sp.) meyvesi toplamak da mümkün. Zirveden harika bir Akdağ
panaroması görmek mümkün.
Toplam yürüyüş mesafesi 13,6km toplam yükseklik kazanımı +803m -803m

Batı Kibyratis Transit Rotaları
TR-BK1-11 Karanfilli Çayı-A.O.Ç-Anıtlı Göl
Dalaman çayının kaynaklarından bir tanesi olan Karanfilli çayının tertemiz akan berrak suları
boyunca ilerleyeceğimiz bu harika rota boyunca kavak (Populus sp), piren , söğüt(Salix sp.) ve çam
(Pinus sp) ağçaları yürüyüşümüze eşlik edecekler. Anıtlıgöl kamp alanında arzu edenler için harika
bir kamp keyif yapma şansı olacak.
Toplam yürüyüş mesafesi 13,8km toplam yükseklik kazanımı +392m -664m

TR-BK2-11 Anıtlı Göl-Akpınar Köyü
Çameli’nin muhteşem doğası ve her yerden fışkıran su kaynakları bu rotamız üzerinde de fazlasıyla
dikkat çekiyor. Akarsu kenarında çam ağaçlarının gölgesinde pırıl pırıl akan derenin o güzel sesini
dinleyerek yapacağınız yürüyüşün keyfini tarif etmek mümkün değil. Bu rotayı yürüyerek bu güzel
keyifleri yaşamanız mümkün olacak.
Toplam yürüyüş mesafesi 13,3km toplam yükseklik kazanımı +630m -540m

TR-BK3-11 Akpınar Köyü-Ekizoluk Bölgesi
Akpınar Köyü’nden başlayan rotamız muhteşem çam ağaçları arasında geçerek Sakırgalık
Yaylası’nda son buluyor. Bu rotanın en güzel tarafı rota sonunda Sizleri bekleyen Yörük Bayram
abinin evinde misafir olabilmeniz. Yörüklerin o muhteşem misafirperverliklerinin en güzel örneğini
bu rota üzerinde yaşayabilme ve yörük yaşamına dair çok güzel kesitlerin görülebileceği bu rota
ayrıca eko turizm açısından yürüyüşçülerimiz için güzel olanaklar sunuyor.
Toplam yürüyüş mesafesi 5,8km toplam yükseklik kazanımı +418m -192m

TR-BK4-11 Yörük Evi-Ekizoluk Bölgesi-Kocayayla Kamp Alanı
Akdağ manzaralı yürüyüş rotamız sedir(Cedrus sp.) ve çam(Pinus sp) ağaçlarının sunduğu o
muhteşem görüntüler eşliğinde devam ediyor. Bölgede yaşayan karakulak ile karşılaşma
şansınızın da olduğu bu rotada Kocayayla kamp alanında yıldızlara yakın, ilkbahar ve yaz
mevsiminde rengarenk çiçekler arasında harika bir kamp keyfi yapma şansınız da olabilir.
Toplam yürüyüş mesafesi 14,6km toplam yükseklik kazanımı +654m -592m

TR-BK5 -11 Kocayayla Kamp Alanı-Sarıkavak Köyü
13,5 metre çapında asırlık dev bir çınar (Platanus orientalis) ağacının Sizleri karşılayacağı bu
rotamız da mutlaka görülmesi gereken rotalardan. Çam ağaçlarıyla bütünleşen Çameli rotalarından
bir tanesi olan yürüyüş rotası üzerinde yer alan asırlık çınar görenleri hayretler içinde bırakacak
büyüklüğü ile rotaya ayrı bir değer katıyor. Arzu eden yürüyüşçülerin rota üzerinde kamp yapma
şansları da var.
Toplam yürüyüş mesafesi 7,65km toplam yükseklik kazanımı +94m -867m

TR-BK6-11 Sarıkavak Köyü-Ericek Köyü-Kolak Gölü Kamp Alanı
Sarıkavak Köyü’nden başlayıp, Ericek ve Kolak köylerinde geçen rotamızın bir süre Dalaman Çayı
manzarası eşliğinde devam edip muhteşem Kolak gölünde son buluyor. Dileyen yürüyüşçüler için
Kolak gölünün o muhteşem doğasında kamp yapma fırsatları var. Özellikle kamp alanındaki çınar
ağaçlarının altında Kolak gölünün o muhteşem kokusunu içine çekerek kamp ya da piknik
yapmanın keyfine doyum olmayacaktır.
Toplam yürüyüş mesafesi 13,8km toplam yükseklik kazanımı +953m -723m

TR-BK7-11 Kolak Gölü-Göldağ
Kolak Gölü’nden başlayan yürüyüşümüz 1515m Göldağ kamp alanında bitiyor. Çam ağaçları
arasında ufak adımlar ile yükselerek ulaştığımız Gökdağ mevkiinden biraz uzaktaki Tığlı Tepeden
(1597m) harika gün batımı ve doğuşunu seyredebilme şansımız olacak. Rota üzerinde eko turizme
uygun köy evlerinde konaklama şansınız da bulunmakta.
Toplam yürüyüş mesafesi 14,7km toplam yükseklik kazanımı +600m -610m

TR-BK8-11 Yaylapınar Köyü-Göldağı
Yaylapınar Köyü’nden başlayan yürüyüşümüz çam ağaçları eşliğinde Gölcük kapuzuna kadar
harika bir orman rotasından devam ediyor. Kapuza (Kanyon) ulaştığınızda Sizleri bekleyen
manzaraya şaşırmamanız lazım. Keza Çameli içindeki yürüyüş yollarının büyük bir kısmı her daim
Bizleri şaşırtabilecek kadar güzel ve süprizlerle dolu. Kapuzdan sonra rota güzel bir iniş ile yine
Yaylapınar Köyü’nde bitiyor.
Toplam yürüyüş mesafesi 12,8km toplam yükseklik kazanımı +441m -664m

TR-BK9-11 Yaylapınar Köyü-Kalınkoz Köyü
Rota Yaylapınar Köyü’nden başlıyor. Muhteşem çam ormanlarının kokusu eşliğinde ufak adımlarla
yükseliyor. Rotanın sonunda bizi bekleyen kamp alanında günün bütün yorgunluğunu tatlı bir keyfe
dönüştürmek mümkün oluyor.
Toplam yürüyüş mesafesi 7,95km toplam yükseklik kazanımı +476m -176m

TR-BK10-11 Kalınkoz Köyü-Elmayanı-Sivri Taş Bölgesi
Kalınkoz’dan geçen bu rota boyunca çam ağaçları Bizlere eşlik ediyor. Kalınkoz Köyünde kahvede
verilecek harika bir çay molasında çayımızı yudumlarken çektiğimiz güzel fotoğraflara bakarak
hafızamızı tazeleyebileceğiz. Rotanın devamında harika bir çeşmeden buz gibi akan dağın kaynak
sularını kana kana içme şansımız olacak.
Toplam yürüyüş mesafesi 9,16km toplam yükseklik kazanımı +334m -255m

TR-BK11-11 Elmayani Bölgesi-Kızılcamuar-Çameli
Bu noktadan sonra rotamızı ilçe merkezine çeviriyoruz. Çameli’ne oldukça yakın olan bu yürüyüş
parkuru yine çam ağaçlarının serinliğinde yürüyüş yapıp, keyifle Akdağ ve Yaylacık zirvelerini
görebileceğimiz harika bir manzara sunuyor Bizlere. Özellikle yürüyüş esnasında 1622m rakımlı
bakı noktasından Çameli panaromasını seyretmek yürüyüşün en keyifli anlarında biri olabilir.
Toplam yürüyüş mesafesi 12km toplam yükseklik kazanımı +347m -760m

Batı Kibyratis Bağımsız Rotaları
BK-BR-1 Karanfilli Yaylası-Alaylının Düzü-A.O.Ç
Karanfilli Yaylası’ndan başlayan yürüyüşünüz boyunca muhşem dokusuyla kalem gibi yetişmiş çam
ağaçları ve kavak ağaçları arasından geçeceğiz. Mevsimine göre rengarenk çiçeklerin
yürüyüşümüze renk kattığı bu doğa rotamızda isteyen Alaylının düzündeki kamp alanında doğa ile
iç içe kamp yapabilme şansına sahip olacak.
Toplam yürüyüş mesafesi 12km toplam yükseklik kazanımı +347m -760m

BK-BR-2 Karabayır Köyü-Anıtlı Göl-Karataş Bölgesi
Karabayır Köyü yakınlarında başlayan yürüyüş tertemiz akan çay kenarında derenin o dinlendirici
sesi eşliğinde kavak, piren, söğüt ve çam ağaçları arasında devam ediyor. Rota üzerinde yer alan
şelaleler ve göller rotaya ayrı bir renk katıyor. Bu rotanın diğer bir özelliği at köpüğü efsanesinin
bölgede anlatılıyor olması. Kısaca efsane: “Küçük Beldibi ile büyük Beldibi arasında kalan bir
akarsu üzerinde yer alan kaya üzerindeki at izi ve karşısındaki beyazlıkların efsaneye göre bir
savaşta büyük bir kişinin (evliya veya peygamber olduğu söyleniyor) düşmana karşı savaştığı bu
yerde atın şaha kalkıp gitmediği ve ağzından köpükler çıktığı rivayetleri antik dönemlerden
günümüze anlatılır olmuştur.”
Toplam yürüyüş mesafesi 12km toplam yükseklik kazanımı +347m -760m
BK-BR-3 A.O.Ç-Kızılbel Bölgesi-A.O.Ç
AOÇ’den başlayan yürüyüşümüz çam ormanları içinden geçerek yine aynı noktada bitiyor. Rota
üzerinde yer alan krom madenlerinden bir tanesini görebilme şansınız olacak bu yürüyüş
parkurunda. Çameli doğal güzellikleri kadar krom madenlerinin çokluğu ile de ismini duyurmuş bir
ilçemiz. Meraklı yürüyüşçülerimiz için uygun koşullarda Krom madenlerini ziyaret edebilmek bu rota
üzerinde mümkün olabilcek.

Toplam yürüyüş mesafesi 12km toplam yükseklik kazanımı +347m -760m

BK-BR-4 Kirazlıyayla Köyü-Karabayır Köyü
Kirazlıyayla’dan başlayan yürüyüşümüz Güngürmez Kanyonu’nu üst kotlardan izleyerek çam
ağaçları arasından geçerek Karabayır Köyü’nde sonlanıyor. Rotanın en önemli özelliği Kirazlıyayla
ve Karabayır köylerinde eko turizm için uygun evlerin yer alması ve yürüyüş için bu bölgeye gelecek
doğa severlerin geleneksel köy yaşantısını bu evlerde kalarak keyifle yaşama şansı bulmaları.
Geleneksel köy yaşantısı özellikle günümüzde şehirde yaşan bir çok insan için görülmeye değer
güzellikler içeriyor ve buda Çamelinde ki yürüyüş rotalarının bir çoğunun çekiciliğini bir kat daha
arttırıyor.
Toplam yürüyüş mesafesi 15,4km toplam yükseklik kazanımı +746m -725m

BK-BR-5 Dirmilli Bölgesi-Dikenli Su Bölgesi-Dirmilli
Karabayır Köyü Kızılalan mahallesinden başlayan yürüyüşümüz Çam ormanları içinden ufak
adımlar ile yükselerek Oyuk Dağı istikametinde devam ediyor. 1618 metrelik yükseklikteki zirve
noktasında ulaştığımızda Çal Dağı ve Akdağ’ı panaromik olarak görmek mümkün oluyor. Zirvenin
devamında Dikenli deresini takip ederek dere boyunca rengarenk çiçeklerin eşliğinde
yürüyüşümüzü tamamlıyoruz.
Toplam yürüyüş mesafesi 12km toplam yükseklik kazanımı +606m -606m

BK-BR-6 Ekizoluk Bölgesi-Bedenli Ardiç Ağacı
Ekizoluk bölgesi Çameli yürüyüş rotaları içerisinde mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Özellikle
2000-3000 yaşları arasında olan Bedenli ardıç ağacının geçmişten günümüze gelen en eski anıt
ağaçlardan birisi olduğu düşünülürse bu ağacı görmek için bu rotada yürümek ayrı bir anlam
kazanmış oluyor. Rota boyunca sedir ve çam ağaçları yürüyüşümüze renk katıyor. Bedenli ardıcın
bulunduğu konumun sunduğu manzara keyfiyse anlatılmaz yaşanır denecek cinsten. Bölge kamp
yapmak isteyen kampçılar içinse bulunmaz güzelliklerde bir fırsat sunuyor. Harika bir doğanın
içinde yıldızlara yakın bir kamp alanı düşünmek kamp alanını tarif etmek için yeterli olacaktır.
Toplam yürüyüş mesafesi 8,4km toplam yükseklik kazanımı +447m -312m

BK-BR-7 Kirazlıyayla Köyü-Kavacık Bölgesi-Sarıkavak Köyü
13,5 metre çapında asırlık dev bir çınar ağacının sizleri karşılayacağı bu rotamız da mutlaka
görülmesi gereken rotalardan. Çam ağaçlarıyla bütünleşen Çameli rotalarından bir tanesi olan
yürüyüş rotası üzerinde yer alan asırlık çınar görenleri hayretler içinde bırakacak büyüklüğü ile
rotaya ayrı bir değer katıyor. Arzu eden yürüyüşçülerin rota üzerinde kamp yapmaları mümkün.
Toplam yürüyüş mesafesi 12,8km toplam yükseklik kazanımı +637m -752m
BK-BR-8 Mınak Bölgesi-Kirazlıyayla Köyü

Dalaman Çayı kollarından biri olan bu rotada çay boyunca birbirinden güzel çınar ağaçları içinde
yürüme keyfi yaşayacaksınız. Özellikle çayın verdiği serinlik ve suyun dinlendirici etkisini bu rotada
yürürken fazlasıyla yaşamak mümkün olacak…
Toplam yürüyüş mesafesi 8,8km toplam yükseklik kazanımı +336m -277m

BK-BR-9 Sarıkavak Köyü-Emecik Yangın Kulesi
Bu rotada Sarıkavak Köyü’nden başlayan yürüyüş boyunca ardıç ve çam ağaçları ile beraber
1485m yükseklikteki Emecik tepesine keyifle yürüyebiliyorsunuz. Emecik zirvesinde Bizleri
bekleyen enfes manzara ve zirveden Dalaman Çayı’na kadar uzanan 750m’ye yaklaşan devasa
uçurumu ile rota Emecik’i ziyaret edenleri şaşkınlık içinde bırakacak kadar etkileyici güzellikler
sunuyor. Zirvedeki yangın gözetleme kulesinden çekilecek Çal Dağı ve Akdağ panaromaları ise
yürüyüşe ayrı bir renk katacak.
Toplam yürüyüş mesafesi 10,2km toplam yükseklik kazanımı +850m -95m

BK-BR-10 Sarıkavak Köyü-Emecik Kanyon Boyu-Cevizli Köyü
Ege ve Akdeniz bölgesinin en güzel kanyonlarında bir tanesini olan Emecik Kanyonu etrafında
yapacağımız bu yürüyüşle Emecik Kanyonu’nun o muhteşem doğasını görebilme şansına sahip
olacağız. Çam ve Ardıç ağaçları yürüyüşünüz boyunca Size eşlik edecekler.
Toplam yürüyüş mesafesi 12,6km toplam yükseklik kazanımı +963m -578m
BK-BR-11 Kolak Gölü Çevresi
Çameli ilçesinin görülmeye değer rotalarından birisi olan Kolak Gölü özellikle çınar ağaçları altında
kuracağınız çadırınız ile doğayı en iyi şekilde hissedebileceğimiz kamp alanlarında bir tanesi. Kolak
Gölü’nün hemen yanı başında yosun kokuları, çınar ağaçları altında gece yıldızlara bir adım daha
yakın olabileceğiniz bu güzel rota yürüyüşünü ölümsüzleştirecek harika fotolar çekmeniz mümkün.
Çevre köylerde eko turizm kapsamında köy evlerinde konaklama fırsatı da bulabileceksiniz bu
yürüyüş esnasında.
Toplam yürüyüş mesafesi 12,4km toplam yükseklik kazanımı +692m -112m
BK-BR-12 Kalınkoz Köyü Çevresi
Kalınkoz Köyü’nün o muhteşem doğasını bir iki rotaya sığdırmak mümkün değil. Kalınkoz’dan
başlayan ve çam ormanları içinde devam eden yürüyüşümüz boyunca birçok çeşmenin buz gibi
sularından içip keyifle yürüme şansına sahip olabileceğiniz harika bir rota Kalınkoz. Çameli’nin en
büyük köylerinden bir tanesi. Yakın çevresi özellikle köylülerin tarım alanları ile çevrili. Kalınkoza
geldiğinizde bölgenin o mis kokulu domateslerinden de tatmanız mümkün.
Toplam yürüyüş mesafesi 10,1km toplam yükseklik kazanımı +322m -308m
BK-BR-13 Kalınkoz Köyü-Elmayanı Bölgesi-Kalınkoz Köyü
Çameli merkezinin hemen yanı başında olan bu rota ulaşımın kolaylığı ve çam ağaçları ile kaplı
harika bir doğa örtüsü içinde yürüme fırsatı sunduğu için tüm doğa yürüyüşçülerinin yolunu mutlaka
düşüeceği rotlardan bir tanesi.Rota üzerinde yörük mezarlarından geçerek Kalınkoz köyü
yakınlarında yürüyüşümüzü bitiriyoruz.

Toplam yürüyüş mesafesi 16,4km toplam yükseklik kazanımı +678m -661m
BK-BR-14 Kalınkoz Köyü-Kuş Muarı
Kalınkoz Köyü’nden başlayan rota ardıç ve çam ormanları içinden geçerek devam ediyor. Rota
üzerinde bolca kaynak suyu bulup içme şansınız var. Kamp yapmak ve doğa ile bütünleşmek
isteyen doğasever yürüyüşçüler içinse yine güzel bir kamp alanı rota üzerinde mevcut.
Toplam yürüyüş mesafesi 8,65km toplam yükseklik kazanımı +370m -333m
BK-BR-15 Çameli-Yenimuar-Çameli
Çameli merkezden başlayan yürüyüşümüz ufak adımlar ile yükselerek harika bir orman içinde
geçerek 1890mlere kadar devam ediyor. Arzu eden yürüşçülerin zirve yakınına kamp yapabilme
şansı da var bu rota üzerinde. Özellikle Çameli merkeze çok yakın oluşu ve araç ile belli bir noktaya
kadar rahatlıkla ulaşılıp sırt çantaları ile kamp alanına ulaşmak mümkün. Devamında binlerce
yıldızın altında herkesten uzak doğa ile iç içe harika bir kamp sizleri bekliyor olacak.
Toplam yürüyüş mesafesi 11,8km toplam yükseklik kazanımı +625m -624m

BK-BR-16 Hayri Dev Rotası
Çameli’ne değer katan önemli kişilerden birisi Hayri Dev, cura ve çam düdüğü üstadı. 82 yaşında
harika bir insan, özellikle Çameli’ne sadece Hayri Dev’i görmeye gelen binlerce kişi olduğu
düşünülürse bu rotanın Hayri Dev hocamız için yapılmış olmasının sebebi anlaşılır. Çameli’nden
başlayan rota Tavşançukuru’ndaki kamp alanına kadar yükselerek devam ediyor. Kamp alanından
devam edecek doğa sever yürüyüş dostları yürüyüşün sonunda Hayri Dev’in evinde harika bir
müzik ziyafeti çekme şansına sahip olabilir.
Toplam yürüyüş mesafesi 10km toplam yükseklik kazanımı +454m -403m

BK-BR-17 Kınıkyeri Köyü-Kibyra Antik Kenti
Kamp ve piknik alanlarının yer aldığı rota başlangıcında yürüyüşümüz ile beraber çam ve ardıç
ağaçları arasından geçerek Kibyra antik kentine ulaşıyoruz. Kibyra antik kenti geçmişten günümüze
kalmış tarihin en güzel örneklerini çeren bir yerleşim. Keyifle gezilecek bu tarihi kent rotaya ayrı bir
anlam katıyor.
Toplam yürüyüş mesafesi 12,7km toplam yükseklik kazanımı +330m -816m

BK-BR-18 Yaylapınar Köyü-Göldağı-Kapuz Bölgesi
Yaylapınar Köyü’nden başlayan yürüyüş çam ağaçları eşliğinde Gölcük kapuzuna kadar harika bir
orman rotasından devam ediyor. Kapuza (Kanyon) ulaştığınızda sizleri bekleyen manzaraya
şaşırmamanız lazım. Keza Çameli içindeki yürüyüş yollarının büyük bir kısmı her daim bizleri
şaşırtabilecek kadar güzel ve süprizlerle dolu. Kapuz’dan sonra rota güzel bir iniş ile yine
Yaylapınar Köyü’nde bitiyor.
Toplam yürüyüş mesafesi 12,8km toplam yükseklik kazanımı +441m -664m

Kanyonlar
K-1 Sarıkavak Kanyonu
Sarıkavak Köyü’nden başlayan ve Kirazlıyayla’ya kadar devam eden bu harika kanyonda Emecik
Tepesi’nin o muhteşem kaya ve bitki duvalarının yanında geçerek (750mlik kaya duvarları) kısmen
çayın içinde kısmen dışında ilerleyerek rotamızı tamamlıyoruz. Rota boyunca uygun ekipman ile
rahatlıkla yürüme şansınız olacak. Özellikle küçük havuzlarda yüzme keyfi yaşamak isteyenler için
kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor Sarıkavak Kanyonu. Kanyona yaz mevsimi boyunca rahatlıkla
girmek mümkün. Keza su seviyesi ve hava şartlarının trekking yapmaya en uygun olduğu zaman
dilimi yaz mevsimi.
Toplam yürüyüş mesafesi 7,9km
K-2 Güngörmez Kanyonu
Kirazlıyayla’dan başlayan ve 9 km boyunca eşsiz bir doğa içinde kısmen suyun içinde yürüyerek
Karabayır Köyü’nde biten bu rotayı özellikle yaz mevsimin sıcaklarından bunalmış trekkingciler için
önereceğiz. Rota boyunca birbirinden güzel küçük boyutlarda birikmiş havuzlarda yüzebilme şansı
sunan, bazı noktalarda dar vadilerden geçerken boyuna kadar suya batabilceğiniz bu güzel kanyon
rotasını başından sonuna kadar sıkılmadan keyifle yürüyebilcekseniz. Yürüyüş esnasında suda
yürümeye uygun ayakkabı ve kıyafet kanyon geçisinden daha fazla keyif almanızı sağlayacaktır.
Toplam yürüyüş mesafesi 9,5km
K-3 Karanfilli Kanyonu
Yaz mevsiminin yakıcı sıcaklarından kaçmak için bölgede ki kanyon rotalarını tercih etmek
mümkün. Karanfilli Kanyonu bu rotaların en güzellerinden bir tanesi. Doğa ile iç içe akan tertemiz
dere yatağı içinde uygun ekipman ile keyifle yürüme şansına sahip olabilirsiniz bu kanyonda.
Rengarenk çiçeklerin ve vahşi yaban hayatını rahatlıkla gözlemleyebileceğiniz bu rotada trekking
için yaz aylarını tercih etmek doğru bir tercih olacaktır.
Toplam yürüyüş mesafesi 4,5km
K-4 Emecik Kanyonu
Ege ve Akdeniz bölgesinin en güzel kanyonlarında bir tanesini keşfetmeye hazır olun. Teknik bir
zorluk içermeyen bu kanyon da yürüyüş boyunca biribirinde güzel bir çok irili ufaklı şelale görme
şansınız olacak. Kısmen akan suların üzerinden atlayarak geçeceksiniz, kısmen kayalardan
tırmanıp kanyonun sonunda sizi bekleyen ve 10mden dökülen şelaleye ulaşacaksınız.
Toplam yürüyüş mesafesi 3km
Yukarı da tanımlı, Çameli ilçesi sınırları içinde yer alan yürüyüş rotaları ve kamp alanları, özellikle
doğa ile iç içe olmayı hedefleyen tüm yürüyüşçülerin rahatlıkla kendi başlarına yürüyebilmeleri için
Grande Randonnee’den işaret sistemine göre işaretlemiş ve uygun noktalarda tabelalar ile
desteklenmiştir.
Ayrıca seçilen rotlar üzerinde yürüyüşler, kamp aktiviteleri ya da tırmanış aktiviteleri yapmak
isteyen yürüyüşçüler, Çameli Kaymakamlığından gerekli dokümantasyonu elde edilebilir, İnteraktif
ortamdan http://kibyratistrekking.com/ istedikleri rota bilgilerine ulaşabilirler.

