Yapılacak Faaliyet

Davlumbaz Zirve - Yaz zirve 1

Faaliyet Tarihi

25-26 Haziran 2022

Katılımcılar

1

Kaan Ayar

12

Hayriye Erim

2

Omer Salihoglu

13

İlhan Yılmaz

3

MehmetTaha Bastug

14

Murat Yıldırım

4

Azize Çeliktaş

15

Fulya Özcanlı

5

Akın Orbay

16

Fatih Bıyıklı

6

Muharrem Yetgin

17

Fevziye Duygu Aksoy

7

Ayça Karakan

18

Zülay Kavala

8

Murat Şentürk

19

Hüseyin sabri özen

9

Abdulselam Basın

20 Yeşim Elmas

10 Erhan Aytekin

21

11

22 Bahar Güngör

Cem Atmaca

Dilara Ceren Durna

Gps Bilgileri

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/davlumbaz-zirve-106493751
Hedeflenen 5-6 saat (İniş-Çıkış Zirve
Zaman
Yürüyüşü İçin)
Harcanan Zaman
Faaliyet Programı

4 saat (İniş-Çıkış Zirve Yürüyüşü
İçin)

1.gün

Hava
Durumu

KapalıYağmurluı

2.gün

Faaliyet Habercisi

Hava
KapalıDurumu rüzgarlı
Eren Ertuğrul

25.06.2022

09:45 Salim Abi’nin evine varış

25.06.2022

12:00

Arpalık bölgesinden yürüyüşe başlama

25.06.2022

15:30

Obayeri kampa varış

25.06.2022

20:30 Dinlenmeye geçme

26.06.2022

03:49 Zirve Faaliyeti

26.06.2022

8:45

Kamp alanına dönüş

26.06.2022

9:45

Arpalık bölgesine yürüyüş

26.06.2022

12:45

Ulviyle Buluşma

26.06.2022

15:30

İstanbul'a hareket

Malzemeler
Kişisel Teknik Malzemeler
Ortak Malzeme

İlkyardım malzemesi, çadır, ocak, yakıt,

Kişisel malzeme

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

Kamp Yeri

Obayeri

AYRINTILAR
Uzun ve yorucu pandemi günlerinin ardından hevesli ve çalışkan 2022-2023 çiçeği burnunda dağcılar sınıfı olarak Yaz
Zirve-I uygulaması için yola çıktık. Klasik zorlu İst- Niğde-Çukurbağ yolculuğumuzdan sonra Rahmetli Salim Abi’ nin evinde
kahvaltı yaptık. Kahvaltımızı eğitmenlerimizden Yeşim ve Salim Abi’nin eşi Nazmiye Abla hazırladılar. İkisine de çetem adına
teşekkürü borç bilirim. Kahvaltı ve diğer hazırlıklar sonrası Ulvi’nin ayarladığı traktör ve kendisinin kullandığı kamyonetle Arpalık
bölgesine geçildi. Çiçeği Burnundalar Sınıfı olduğumuz için pek acele etmeden yavaş yavaş, tek sıra halinde yürüyüşümüze
başladık. Yürüyüş sırasında grubumuza eğitmenlerimizden Ömer ve Yeşim liderlik ederken yine eğitmenlerimizden Murat, İlhan
ve Kaan -ki kendisini faaliyet liderimizdir- artçı kalarak grubun yürüyüş sırasında kopmasını veya dağılmasını engellediler.
Yürüyüşün tamamında sert ve kuru zeminde rahatça yol aldık ve kamp yeri olarak kararlaştırılan Obayeri’ne takriben üç buçuk
saatte ulaştık. Çadırlarımızı kurup, yemeklerimizi yedik. Bu arada şunu belirtmek isterim grubumuzda ben ve birçok arkadaşımın
irtifa yahut hava durumunun bölge normallerinin altında olmasından kaynaklı başı ağrıdı. Bir ihtimal de dehidrasyon. Saat 17:30
civarında

faaliyet liderimiz Kaan kısa bir faaliyet brifingi verdi. Bazı arkadaşlarımız
eğitmenlerimizden izin alarak yakındaki Dipsizgöl’e kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. 6-6:30
civarı gibi eğitmenlerimiz kendi aralarında, sabahki zirve yürüyüşü için mini bir toplantı ve
rota keşfi yaptılar. Bu sırada yağmur ve rüzgar başladı ve yağış aralıklarla gece 01:30’a
kadar devam etti. Saat 20:00 civarı ekibimiz sabahki zirve tırmanışı için dinlenmeye
çekildi.

Saat sabaha karşı 02:30 civarı kalkıp hazırlıklara
başladıktan sonra sayım alıp 03:49 civarı rotaya girdik.
Bu arada önemli bir konuya değinmek isterim. Sayım
esnasında kamp alanında bulunan başka çadır gurubunu
istemeden de olsa uyandırmışız. Kendileri bu durumu
çok nazik bir şekilde belirtip yaptığımız zirve için bizi
tebrik etmeyi de unutmadılar. Eğitmenlerimizin tüm
uyarı ve çabalarına rağmen biraz gürültü çıkarmış olduk.
Kendilerinden özür dileriz.

Eğitmenlerimizden Yeşim’in daha önceden kaydettiği zirve rotamızda hiç
kopma olmadan tek sıra halinde ilerledik. Rotamızın ilk kısmı çok dik
olmayan ve akşamki yağmura rağmen nispeten kuru bir patikaydı. Hava
hala rüzgarlı ve soğuk olduğundan eldivenlerimiz olmasına rağmen
ellerimizin üşüdüğünü hissettik

3.297 metrede zirveye paralel uzanan patikayı
bırakıp zirveyi kesen görece dik bir sırtı tırmanışa
geçtik, takriben 5:40. Hala kopma yok, yekpare
ilerliyoruz.

Ben de dahil olmak üzere tüm ekip ilk defa zirve tırmanışı
gerçekleştirdi. Buna rağmen çok iyi bir tırmanış gerçekleştirdik. Ekip
arkadaşlarım tüm zorluklara rağmen mental olarak sağlam bir duruş
gösterdi ve kimse geri adım atmadı.

VE SAAT 6:30 CİVARI DAVLUMBAZ ZİREVE!!!!!
Ekip yorgun ama gururlu çünkü kopma olmadan, eksiksiz zirvedeyiz.
26.06.2022

Saat 6:55 civarı ekip inişe geçti. Kamp yerine 8:45 civarında varıldı.
İniş esnasında zorlandığımı fark eden eğitmenlerimizden İlhan
benimle kalarak ve doğru iniş tekniklerini bana gösterek gruba
yetişmemi sağldı. Ayrıca raporda kullandığım resimleri benim için
çekti. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

Çadırlarımızı toplayıp, son hazırlıklarımızı yapıp kamp alanından ayrılıyoruz. Saat 9:45 Arpalık bölgesine doğru yürüyüşe
başladık. Hava düne göre daha sıcak ama artık iyice yorulduk. Benim baş ağrılarım ara ara devam etti. Dönüş yolunda başka
ekiplerle karşılaştık ve selamlaştık, köpekleriyle koşanlar da vardı. Saat 12:45 Ulvi ile Arpalık bölgesinde buluşuldu. Yine
traktör ve kamyonet ile bu sefer TDF’nin konuk evine doğru hareket ettik. Üstümüzü değiştirdik, çantalarımızı bizi İstanbul’a
götürecek olan araca yükledik ve yola çıktık, saat 13:45. Faaliyet liderimiz Kaan bizi bir kebapçıya oradan da dondurmacıya
götürdü �. Saat 15:30 civarı İstanbul için yola koyulduk ve 02:00 İstanbul’a vardık
Acemi Dağcı Cem

