
DEDEGÖL DAĞI YAZ ZİRVE TIRMANIŞI FAALİYET RAPORU

Tarih: 21-22 Mayıs 2011
Yer: Dedegöl Dağı/Isparta
Rota: Melikler Yaylası-Dedegül Zirvesi
Tür: Zirve Faaliyeti
Ekip: Sinan KUTLUTAN (L), Nedim İPEKEL, David WILBUR, Candan ŞEN, Gülay 

YURT, Pınar KARABACAK, Barış ÖZTÜRKLER, Fatma ÇAKIR 
ÖZTÜRKLER, Barış YALÇINKAYA, Can ANGUN, Ferhat 
YARDIMCI, Levent ÇIRIK, Çiğdem ÖZTÜRK, Esra İYİDOĞAN, 
Haydar ASLANTÜRK, Efe ERENEL, Ayça KİNİ, Salih YILDIRIM, 
Ebru KARAYEL, Serap ERDOĞAN, Erdem ÖZSOYSAL, Soner 
AKBAL, Olcay GÜZEL, Erhan ALTINSOY, Murat ŞENTÜRK, Hülya 
GÖK, Alexander LOMANOV

 Hava: Güneşli, az rüzgarlı, zaman zaman bulutlu.
Malzemeler: Kask, baton.
Faaliyet süresi: 06:30 kamp alanından çıkış. 11:00 zirveye varış. 12:00 zirveden ayrılış. 

14:30 kamp alanına varış.

Rota Bilgisi:

Melikler Yaylasındaki kamp alanının güneyindeki belirgin zigzag patikadan tırmanışa 
başlanır. Kısa sırt hattının soluna geçilir. Kaya bloklarının arasından sol tarafa geçilerek 
belirgin patikadan yükselmeye devam edilir. Kayalık etaptan (II) sol tarafa doğru yükselerek 
devam edilir. Slab kayaların bitmesi ile ulaşılan geniş düzlüğü geçip, çarşaktan yükselmeye 
devam edilir. Sol taraftaki boşluğa yakın olarak yükselmeye devam edilir. Eğimin azalması ile 
soldaki zirve noktasına ulaşılır. Dönüş aynı rotadan yapılır.

Detay:

20 Mayıs 2011 Cuma akşamı İstanbul’dan yola çıkarak son molamızı Eğirdir’de, alışveriş ve 
çay molası olarak kullandıktan sonra Melikler Yaylası’na geçerek kamp alanına vardık. 
Çadırlarımızı kurduktan sonra saat 14.30 civarı ekibin bir kısmı şenlik programında yer alan 
kanyon geçişine katılmak üzere kamptan ayrıldı. Geri kalanların bir kısmı da kısa süreli 
trekking yapmayı tercih etti. 

Kanyona gidenler, oldukça serin olmasına ve güçlü akıntısına rağmen nehir içinden 
ilerlemeye çalışırken hem keyifli vakit geçirmiş hem de duyarlılıkları ve grup içi ve dışından 
olan katılımcılara gösterdikleri destekle dikkat çekmiş ve takdir toplamıştır. 

Diğer grup ise kamp yakınlarında yaptıkları ve yaklaşık iki saat süren trekking sırasında 
buldukları bir kayayı çok sevmiş, benimsemiş ve DAGoSapiens olarak adlandırarak DAG’a 
mal etmiştir.

Akşam saatlerinde tüm ekip bir araya geldikten sonra pişirilen çeşit çeşit makarna ve şenlik 
alanında dağıtılan yemekler birlikte tüketilirken keyifli sohbetler ettik. Kamp alanının 
güneyindeki zirve, bulutların dağıldığı zamanlarda kendini iyiden iyiye açığa vururken, ilk 
zirve tırmanışını yapacak biz yeni üyelerde de heyecan gittikçe artıyordu. 



Şenlik organizatörü Etudosd’un tüm katılımcılara, şenlik programı ve zirve tırmanışı ile ilgili 
yaptığı bilgilendirmenin ardından DAG üyeleri olarak tekrar bir araya gelerek tırmanışta grup 
olarak uygulayacağımız planı konuştuk. 

22 Mayıs 2011 Pazar sabahı saat 06:20de herkes kahvaltısını yapmış ve tırmanış için 
hazırlıklarını tamamlamıştı. 06:30’da 27 kişilik bir ekip olarak Dedegül zirve tırmanışına 
başladık. Kamp alanının güneyindeki patikadan başlayan tırmanış, zorluk derecesi basit 
olarak nitelendirilse de, ilk tırmanışını yapan birçok üye için dik ve bol taşlı olması sebebiyle 
zorlayıcı oldu. Hülya arkadaşımız bir süre sonra kendini iyi hissetmediğinden kamp alanına 
geri döndü. 26 kişi olarak devam ettiğimiz tırmanış yirmişer dakikalık iki mola ile birlikte 
toplam dört buçuk saat sürdü. 2998m yükseklikteki zirveye varıldığında, etraftaki bulutların 
oluşturduğu muhteşem manzara ve ilk zirve deneyimiyle bir anlamda sarhoş olan üyeler 
sevinçlerini değişik şekillerde ifade etmeye çalıştılar (ör: Apaçi dansı) Ziyaretçilerin duygu ve 
düşüncelerini yazmaları için zirvede bırakılan deftere bizden de birinin yazması gerekiyordu 
elbette. Sinan’ın “yazısı güzel olan biri yazsın” demesi karşılıksız kalınca görev bana düştü 
(Halbuki yazım berbattır benim). Zirvede kaldığımız yaklaşık bir saatin sonlarına doğru hep 
birlikte fotoğraflar çektirip inişe başladık.

İniş rotasında ilerlerken ekip üyelerinden bir kısmı yamaçtaki karın cazibesine daha fazla 
dayanamayarak kendilerini karın üstüne atıp kaymak suretiyle 15dakikalık iniş süresini 2 
dakikada aşmış oldular. Bununla yetinmeyip bir de zirveye snowboardlarını taşıyan 
kayakçılarla dalga geçtiler, ne gerek var ki oraya kadar onu taşımaya diye. İnişte karlı etaplar 
geçildikten sonra verilen 20 dakikalık molanın ardından ekip hızlı-yavaş gidecekler olarak 
ikiye ayrıldı ve böylece iniş tamamlandı. 

Kamp alanına geldikten sonra Sinan’ın tırmanış sırasında üyelerin herhangi bir sıkıntı 
yaşaması durumunda onlarla ilgilenirken üşütme ihtimalini düşünerek kat kat giyinmesi 
sebebiyle sıcak çarpmasına maruz kaldığını öğrendik. O dinlenip kendini toparlamaya 
çalıştığı sıralarda biz de çadırlarımızı toparlayıp gitmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. 

Kamp alanından ayrılarak Eğridir’e vardık. Göl kenarında hep birlikte keyifle yemek yedikten 
sonra gül ürünleri alışverişimizi de yaparak İstanbul’a doğru dönüşe geçtik.

Ayça KİNİ



Kamp alanı

DAGoSapiens Kayası




