
 FAALİYET RAPORU  

 

Faaliyet Medetsiz Zirve (Bolkarlar)   

Faaliyetin Tarihi 25-26 Temmuz 2015 Yeri Ulukışla (Niğde) Süresi İki Gün Türü Alpin  

Güzergâh Darboğaz Köyü-Maden Yayla-Karagöl(kamp)-Koyunaşağı Geçidi-Medetsiz Zirve  

Kat Edilen Yol  Alınan İrtifa    

Katılımcılar 1 Fatma ŞEN YILDIRIM 2   Fatma Gül YILDIRIM 
 

  3-11 Yolumuz Dağlara ekibinden 8 kişi (Ankara)    

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır, ocak  

Kullanılan Teknik Mlz. Kask, baton  

Kullanılan Kişisel Mlz. Uyku tulumu, mat, ilkyardım seti  

Yiyecek Tabi ki makarna, çeşitli atıştırmalık, ekşi elma  

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Karagöl  

Su kaynağı Gölün kıyısında gürül gürül akan bir kaynak var  

Tehlikeler Kuvvetli rüzgar olduğunda sırtta denge kaybedilebilr.  

Zemin  Kaya, yer yer iri çarşak Zorluk Derecesi Kolay 

Kamp alanında vadi tabanını takiben geçide ulaşılıp, geçitten sırt hattını takip edilir. Vadi tabanındaki rotada 
sıklıkla yerleştirilmiş babalar bulunmaktadır. 

Harita 

 

 

GPS Bilgileri 

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=702743 
(Bu faaliyette oluşturulmuş olan rota değildir. Faaliyet sırasında takip ettiğimiz ve 
beğendiğimiz bir rota olduğu için bunu paylaşıyorum. Bizim rotada birtakım gereksiz 
hareketler mevcut.) 

 

Hedeflenen Zaman 12 saat Harcanan Zaman 6 saat çıkış-7 saat iniş  

Faaliyet Programı   

1.gün 
  Hava 
Durumu 

Açık, rüzgarsız 2.gün  
Hava 
Durumu Az bulutlu, hafif rüzgarlı  

06:15 Ankara’dan hareket 02:30 Yola çıkış  

11: 00 Darboğaz Köyü’ne varış 05:15 Geçit  

11:30 Ulukışla’da vakit geçirme 08:30 Zirve  

13:40 Ulukışla’dan hareket 09:15 İniş başlangıcı  

14:40 Maden Yayla’ya varış 10:40 3.300 m.’de ufak bir kaza  

15:10 Maden Yayla’dan hareket 13:00 Geçit  

16:10 Kamp alanına varış 16:00 Kamp yerine varış  

ULAŞIM 

BİLGİLERİ 

Ankara’daki ekip dolmuş kiralamıştır.  

http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=702743
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AYRINTILAR 
Faaliyeti Ankara’da yaşayan partnerim Fatma Gül’ün aktivitelerine katıldığı Yolumuz Dağlara ekibiyle 
gerçekleştirdik. İstanbul’dan 19:10 hızlı treniyle gece Ankara’ya ulaşıp, sabah erken saatte hareketle 11:00’de 
Darboğaz Köyüne ulaştık. Güneşin yakıcı etkisinin geçmesini Ulukışla’da aylaklık yaparak beklemeye karar 
verdik. Yemek yemek, Pazar alışverişi, çay bahçesinde sohbet, tavla, dondurma keyfi derken; güneşin bize 
zulmetmeyeceği vakit gelince Darboğaz Köyü’ne hareket ettik.  
Darboğaz Köyü’nde okulun karşısındaki yoldan mesire yeri tabelasını takip ederek Maden Yaylasına gidiliyor. 
Köyden çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra karşılaşacağınız yol ayrımında tırmanmaya devam edeceğiniz yolu 
seçmeniz gerekiyor, aksi takdirde Madenköy’e inen yola girmiş oluyorsunuz. Toplam bir saatlik yolun ardından, 
Maden Yaylasına (mesire alanı) vardık, yaylanın önünde otel olarak inşaat edilmeye başlanmış ancak yarım 
bırakılmış bir inşaat karşıladı bizi 
Kamp yükümüzü yüklenip yayladan dağa doğru giden vadilerden sağdakine girerek Karagöl’e yürümeye 
başladık. Yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından kamp alanımız Karagöl’e vardık. Yayladan Karagöl’e inşaatın 
önünden devam ettiğinizde girilen arka yolu kullanarak araçla da ulaşabiliyorsunuz ancak bunun için bir arazi 
aracı gerekiyor. 
Kampı kurduktan sonra 15 dakika yürüyüş mesafesinde bulunan Çinili Gölü ziyaret ettik. Karagöl’e gitmişken 
burayı da görün muhakkak, çok güzel rengi olan ve Karagöl’den daha çok yüzme iştahı uyandıran bir göl. 
Turistik faaliyetimizin ardından kampa dönüp vakitlice yattık. 
01:30 civarında uyanıp 02:30’da, planladığımız saatte hareket ettik. Yayladan göle gelinen yolu geriye doğru 
yürüyüp gölün yanından sağa kıvrılarak rotaya giriyorsunuz. Vadi içinden ilerleyen ve her yerde baba bulunan 
bir yol olduğu için rotayı bulmak zor değil ancak tabi ki gece karanlığında bence GPS olmalı 
Gölden hemen sonra girilen küçük vadiden yükselip daha büyük olan ve Koyunaşağı geçidini görebileceğiniz 
vadiye çıkıp, iri çakıllardan oluşan zeminde iki buçuk saatlik bir yürüyüşle geçidin aşağısına vardık. Tempomuz 
çok yüksek değildi ve molalarımız da uzun değildi. Geçide görece dik bir rotadan çıktıktan sonra geçitte yemek 
molası verdik. Buradan sonra Zirveye son dönüşe kadar rotayı görebiliyorsunuz. Ekip çok kompakt değildi, 
birkaç kişi geçitten sonra sola yükselip sırta kadar çıkıp oradan devam etti. Sırta çıkmak o anda gereksiz 
yükselmek gibi gelmişti bana ancak daha aşağısından gitmeyi seçen benim bulunduğum grup yürümek için 
düzgün zemin arayışında biraz vakit kaybetti ve sırtı tercih etmek şu anda bana daha mantıklı görünmekte. Bir 
grup da daha aşağıdan ilerlemeyi seçti ki bunu hiç önermiyorum çünkü önce irtifa kaybedip, sonra bir o kadar 
yükselmeniz gerekiyor. Bu üç rota da ileride birleşiyor ve herkes sırttaki patikadan devam ediyor. 
Sırt yeterince geniş, yani kılçık gibi boşluk hissi uyandıran bir durumu yok. Bir iki geçişte sert rüzgar olursa belki 
risk oluşturabilecek yerler mevcut; rüzgarın durumuna göre hamlelere dikkat etmekte fayda var. Biz hafif 
rüzgarlı bir havada tehlikesiz bir tırmanış gerçekleştirdik ve parça parça zirveye ulaştık. 
Zirvede bulunan defter kabı gerçekten etkileyici, baya büyük plastik suya dayanaklı bir sandık koymuşlar.  
Ekiplerin birleştiği noktadan kısa bir mesafe sonra devam etmeme ve bulunduğu yerde dönüşümüzü bekleme 
kararı alan arkadaşımızı uzun süre yalnız bırakmamak için zirve keyfini çok uzatmayıp zirveden hep beraber 
hareket etik. Henüz bu arkadaşa varamadan 3.300 metrede Cemal düşüp ayak bileğini kötü bir şekilde burktu. 
Elastik bandajla bileğini sarıp yükünü dağıtarak iyi kötü devam etti. Yürümekte zorlandığı için oldukça yavaş 
hareket ederek inmeye devam ettik. İri taşlarda yürümek daha zor geldiği için Cemal ve 3 refakatçi vadinin 
tabanına inip (irtifa kaybedip tekrar yükselerek) geçide ulaştı. Geçitten sonra yine 3 refakatçi ile Cemal’i arkada 
bırakıp ekibin kalanı kampa devam etti; ekibin geri kalanının Cemal’e yardımı dokunamıyordu maalesef. 
Uzun inişin ardından kampta kısa bir dinlenme sonrasında toplandık ve Ulukışla’da yemek molasının ardından 
Ankara’ya dönüşe geçtik. 
Herkes farklı duyguları vardı faaliyetler ilgili; Medetsiz sevdiğim bir dağ oldu benim için. Karagöl kenarında 
piknik yapmaya gelip torpil patlatan yetişkin erkek grubunu göz ardı edersem, keyifli kamp alanıyla tekrar 
ziyaret edilesi bir bölge olarak kayıtlarımda yerini aldı 

  Fatma Şen Yıldırım, Ağustos 2015 
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ARAÇ YOLU 
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SIRT HATTI 


