
Yapılacak Faaliyet Emler Zirve - Yaz zirve 2

Faaliyet Tarihi 25-26 Temmuz 2022

Katılımcılar 1 Yeşim Elmas 6 Hayriye Erim

 

2 Murat Yıldırım 7 Damla Sırbudak

3 Kerem Eryılmaz 8 Doğa Bursalı

4 Azize Çeliktaş 9 Ali Şanbey

5 Akın Orbay 10 Yağmur Alğan

Gps

Bilgileri

https://tr.wikiloc.com/gezi-yuruyus-rotalari/mola-tasi-em

ler-zirve-108671027

Hedeflenen

Zaman

4-5 saat (İniş-Çıkış Zirve

Yürüyüşü İçin) Harcanan Zaman

4 saat 20 dakika (İniş-Çıkış Zirve

Yürüyüşü İçin)

Faaliyet Programı

1.gün Hava Durumu Açık, güneşli 2.gün Hava Durumu Açık, güneşli



Faaliyet Habercisi Cem Atmaca

23.07.2022 11:20 Salim Abi’nin evinden çıkış

23.07.2022 12:55 Karayalak’tan kamp yerine hareket

23.07.2022 17:14 Molataşı kamp yerine varış

23.07.2022 21:00 Mutlak Sessizlik - Dinlenme

24.07.2022 04:13 Zirveye hareket

24.07.2022 06:42 Emler Zirve’ye varış

24.07.2022 07:30 Kamp alanına hareket

24.07.2022 08:32 Molataşı’na varış

24.07.2022 10:10 Kamp alanından Karayalak’a hareket

24.07.2022 12:40 Ulvi ile Karayalak’ta buluşma

14:10 Salim Abi’nin evine varış, dağılma

Malzemeler  

Kişisel Teknik Malzemeler    

Ortak Malzeme İlkyardım malzemesi, çadır, ocak, yakıt,

Kişisel malzeme Uyku tulumu, Kafa Lambası, Mat, Baton, Kask vs…

Kamp Yeri Molataşı



AYRINTILAR

Bu faaliyette ekibin Türkiye’nin dört köşesine dağılmış olmasından dolayı; katılımcılardan Murat ve Azize İstanbul’dan

Niğde otobüsü ile, Yağmur Kayseri’den Niğde otobüsü ile (ve bu iki kanat Niğde otogarda buluşarak), Damla otobüs ile

Ankara’ya geçip Kerem ve Akın ile buluşarak araba ile, Ali, Doğa ve Hayriye İzmir’den araba ile (bir gün önceden ve grubun

kalanından farklı olarak TDF Dağ Evi’ne), faaliyet lideri Yeşim ise Adana’dan Dağ Dibi köyüne ve oradan Kerem’in arabaya

katılarak Çukurbağ’da Salim Abi’nin evine geçti. Azize ve Nazmiye Abla’nın hazırladığı kahvaltıyı hızlıca edip hazırlandıktan

sonra saat 11:20’de traktöre binip yola çıktık. Saat 11:41’de Dağ Evi’nden Ali, Doğa ve Hayriye’yi de aldıktan sonra Karayalak’a

doğru yollandık, 12:34’te oraya varınca da son hazırlıklarımızı yapıp 12:55’te kamp alanına doğru yürüyüşümüze başladık.

Dağcılar - önce



Yürüyüşümüz açık ve güneşli bir havada gerçekleşti. İki su molasından sonra saat 14:24’te kapıya vardık, 14:46’da

kapıyı geçip su molası verdik, bundan sonra da iki tane daha su molası vererek saat 17:14’te Molataşı’ndaki kamp alanına

(3105m) vardık. Yol esnasında bir kişide biraz göz kapanması ve yorgunluk şikayeti olması dışında herkes güzel bir tempoda

ilerledi, varışımız ise toplam 4 saat 20 dakika sürdü. Yorgun ama gururlu bir şekilde kamp alanına kurulduk, telefonu çekenden

Madrigal ile başlayarak müzik açtık ve sohbet eşliğinde yemeklerimizi yiyip dinlendik. Mehmet Bey Molataşı’na hortumla su

çekmiş olması da bizim şansımıza oldu, su için Çelikbuyuran’a kadar çıkmamıza gerek kalmadı. Kamp yerinin hemen yanında

duran kaynak biz oradayken bolca akmasına rağmen buraya ileride yapılacak faaliyetlerden önce suyun olduğunu teyit etmek

muhtemelen iyi bir fikir olur. Saat 20:45 civarında liderimiz Yeşim ertesi sabah için kalkış saati, rota ve hazırlık için

gerekenleri anlattıktan sonra istirahate çekildik, 21:00’da mutlak sessizliğe geçtik.

Salim Abi anısına kapıya İDADİK tarafından asılmış plaka Kapıdan geçiş, bol ve düzensiz çarsaklı bir yol



Molataşı Kamp alanı, günbatımı tam karşımızda Molataşı’ndaki su kaynağı

Ertesi sabah saat 3:30’da zirveye çıkış planımıza uygun biçimde kalktık, ufak bir kahvaltı, çay, hazırlanma ve genel

ayılma sürecinden sonra saat 04:13’te sayım alıp zirve çıkışına başladık. Çıkışımız açık ve bol yıldızlı fakat soğuk bir havada

olsa da, yürüyüşe başladıktan yaklaşık 15 dakika sonra katman molası verdik. Ayrıca hepimiz zirveye çıkış sırasında eldiven

kullanma ihtiyacını duyduk. Dik bir çıkışla başladığımız yürüyüşümüzde Saat 04:52’de Çelikbuyuran Pınarı’nda (3352m) bir su

doldurma molası verdikten sonra yeni ay ve gün doğumunun eşliğinde Çelikbuyuran Aşıtı’na doğru ilerlemeye devam ettik.



Aşıta doğru tırmanırken Çelikbuyuran Aşıtı’ndan zirveye giden yol ve liderimiz Yeşim

Gün ağarırken Çelikbuyuran Aşıtı’na vardık, geniş ve nispeten düzlük bir bölge olmasından ve gündoğumunun da etkisiyle

bol bol fotoğraf ve selfie çektik, sonrasında da çok oyalanmadan zirvenin eteğinde bir su molası verip son tırmanışa doğru

ilerledik. Aşıta kıyasla daha dikleşen yolda genelde düzensiz çarşak üstünden, mümkün olduğu zaman da slab üstünden

yürüdük. Arada bir iki tane daha nefeslenme ve su molası vererek saat 06:42’de zirveye vardık (3721m). Kimse gruptan ciddi

bir ayrılma yaşamadan toplamda 2 saat 29 dakikada zirve yaptık. Saat 7:30’da zirveden kamp alanına dönmek için yola

koyulduk. Çıkışımıza göre nispeten daha hızlı hareket ettiğimizden dolayı yaklaşık 20 dakika içinde zirveden aşıta varmıştık,

üstüne de eğitmenlerimizin bize uygun bir inişte çarşak sörfü öğretmesi üstüne 8:14’te Çelikbuyuran Pınarı’nda ufak bir mola

verip 08:32’de kamp alanına dönmeyi başardık. Son yolumuzdan önce uzun bir yemek ve toplanma molasını hak ettik.



Çarşak sörfü öğrenme sırasında iki eğitmen ve bir dağcı. Yeşil ok sabah Zirve gururu

çıktığımız rotayı, kırmızı ok ise çarşak sörfü için indiğimiz yeri belirtiyor.

Ekipçe karnı tok ve sırtı pek bir şekilde eşyalarımızı toplayıp saat 10:10’da Ulvi’ye de 12 civarı orada olacağımızı haber

vererek Karayalak’a doğru yola çıktık. Bu yolda iki günün yorgunluğu ve sırtımıza yüklendiğimiz yüklerden dolayı (burada

güneşin de tam tepede ve apaçık olmasının katkısı vardır) bol mola vererek inişimizi gerçekleştirdik. Kapıya varana kadar

tempoyu biraz yüksek tutmaya çalışsak da özellikle kapıdan itibaren birçoğumuz karışık çarşak zeminden dolayı ya tökezledi

ya da düştü. Hepimiz inerken mesafe bırakmayı ve batonların hayati önemini uygulamalı öğrendik diyebiliriz. Fakat çarşaklı

bölgedeki yavaşlığı kapıdan sonraki son düzlükte kısmen telafi ettik ve bu noktada ikiye ayrılmış ekip saat 12:40’ta tam takım

Ulvi’nin traktörüne bindik.



Buradan sonra parça parça gelen grup yine parça parça dağıldı; Ali ve Doğa TDF Dağ Evi’nde indi, kalan ekip köy evine

vardıktan ve üst baş değiştirdikten sonra Yeşim ve Azize otobüs ile Adana’ya, Murat, Yağmur ve Hayriye Niğde otogarı’na,

Kerem, Akın ve Damla ise Ankara’ya doğru yola çıktı.

Dağcılar - sonra


