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DEDEGÖL YAZ ZİRVE TIRMANIŞI (2998 m)
Isparta,Eğirdir23-24 Mayıs 2015
Yeri
Dedegöl Dağı
Süresi 2 günlük
İstanbul-Eğirdir-Melikler Yaylası Kamp Alanı-Dedegöl Zirve- Aynı Yoldan Dönüş
Alınan
10.5 km
İrtifa 1700 m’den 2998 m’ye (1298 m)
1
Sinan Aliş
24
Erhan Tanrıkulu
2
Hasan Çetinkaya
25
Esra Gök
3
Ceyda Eruysal
26
Gizem Yılmaz
4
Arzu Bucan
27
Gökçen Işık
5
Barış Öztürkler
28
Gökçen Demirci
6
Servet Çataltepe
29
Gökhan Aytaç
7
Abdullah Karaca
30
Günay Aydos
8
Akın Hoş
31
Hamdi Erden
9
Alara Ergin
32
Hande Gürsel
10 Alpay Kaptaş
33
Kaan Meriç
11
Ayşegül Aydın
34
Kadir Çapkın
12 Ayşegül Dost
35
Mehmet Karaalp
13 Bahar Karatüfek
36
Mustafa Coşkunsu
14 Bora Akdeniz
37
Rumeysa Gönenç
15 Burcu Duyguluoz
38
Sema Alagöz
16 Cengiz Yıldırım
39
Sevil Doğan
17 Ceren Şeref
40
Şermin Erden
18 Cihatay Diril
41
Turgay Türkoğlu
19 Cüneyt Avcı
42
Yasemin Kayalıoğlu
20 Deniz Kuyular
43
Yiğit Battal

Türü

Klasik Dağ
Tırmanış

21
22
23
Kullanılan
Kamp Mlz.
Kullanılan
Teknik Mlz.
Kullanılan
Kişisel Mlz.
Yiyecek

Rota Bilgisi

Doğan Ruben
Ebru Kaya
Emrah Kırdök

44
45
46

Yosun Ezgi Demirci
Zeynep Diril
Zuhal Coşkunsu

Çadır, Uyku Tulumu, Mat, Ocak v.s.
-------Kamp ve yürüyüş malzemeleri (Baton, Kask, Tozluk vs.)
Yemek: ETUDOSD’un katkısıyla düzenlenen 19. Dağcılık Şenliği kapsamında ilk gün akşam yemeği (Etli kuru fasulye,
tavuklu pilav, irmik helvası) ve ikinci gün öğle yemeği (gözleme ve ayran) verildi.
Kahvaltı ve yürüyüş için atıştırmalıklar (sandviç, çay, gofret, çikolata, meyve, kuruyemiş vs.)
Yeteri kadar içme suyu
Kamp Alanı
Melikler Yaylası Kamp Alanı
Su kaynağı
Melikler Yaylası kamp alanındaki çeşme
Tehlikeler
Tepeye varırken karlı alan / Rota yolunda çarşak zemin
Zemin
Genellikle çarşak zemin, ara ara Zorluk Derecesi
Kolay
karlı zemin

Gps Bilgileri

Hedeflenen
Zaman

9-10 saat

Harcanan Zaman

Hareket: 04.15
Kamp Alanına Varışlar: 12.30-15.00 arasında (Toplamda
9-11 saat)

Ulaşım Bilgileri ve Faaliyet Programı
22 Mayıs Cuma akşamı saat 22.00’de İstanbul’dan Isparta’ya hareket
1.gün

2.gün

08.00 Eğirdir’ e Varış
11.00 Melikler Yaylası Kamp
Alanına Varış
14.00 Dinlenme
18.00 Şenlik Yemeği
22.00
Yatış

03.00 Kalkış
04.15 Hareket
08.45 Dedegöl Zirve
14.00 Kampa Varış
16.00 Kamptan Alanından
Hareket
17.00 Eğirdir’e Varış
01.30 İstanbul’a Varış (gece)

FAALİYET PROGRAMI AYRINTILARI
DAG 2015lilerin ilk dağcılık faaliyetinin ayrıntılarını büyük bir gurur ve mutlulukla paylaşıyorum. Bu faaliyetin sorumlusu ve
eğitmenlerimiz Sinan Aliş, Hasan Çetinkaya, Ceyda Eruysal, Barış Öztürkler, Servet Çataltepe ve Arzu Bucan idi. Şehir habercimiz
ise Fatma Şen Yıldırım’dı. Can Güner ve Haşim Eşrefoğlu da ayarladıkları süper lüks otobüs ile konforlu bir yolculuk yapmamızı
sağladılar. Başarılı ve inanılmaz keyifli geçen bu faaliyet için hepsine DAG 2015liler adına teşekkür ediyor, faaliyetin ayrıntılarına
geçiyorum.
Bu faaliyet, biz 2015liler’in ilk dağ faaliyeti idi. 22 Mayıs Cuma günü saat 22.00’de İstanbul’dan hareket ettik. Yol boyunca
Bozüyük’te ve Afyon’da verdiğimiz toplam iki molanın ardından saat 08.00 civarında Eğirdir’e vardık. Göle nazır bir mekanda her ne
kadar gecikmeli servis ile de olsa keyifli bir kahvaltı yaptık. Saat 09.30’da Eğirdir’den Melikler Yaylası’na doğru tekrar yola
koyulduk. 11.15 gibi Melikler Yaylası’ndaki kamp alanına vardık. Kamp yükümüzle kamp alanına yürümeme gibi bir lüksümüz oldu. Çünkü
şehir habercimiz Fatma Şen Yıldırım’ın da dediği gibi o güzelim lüks otobüsü kamp yerine kadar gitmeye ikna ettik  Ağaçlar,
şoförün büyük olasılıkla “kıymetlimis” diyerek sevdiği süper lüks otobüsü çizmesin diye, Sinan ve Hasan otobüsten inip bir sağdaki
dalları bir soldaki dalları tutarak kendilerini paraladılar resmen. Sonra yol açılınca öyle bir kaptırdı ki şoför, Ayşegül Dost “Ama
Sinan ve Hasan kaldı onları da alalım” demeseydi az kalsın bırakacaktık yol açıcılarımızı geride. Neyse ki Ayşegül oldukça ikna
ediciydi.
Melikler Yaylası’ndaki kamp alanına vardığımızda ETUDOSD’un organizasyonluğunu yaptığı 19. Dağcılık Şenliği için Türkiye’nin farklı
yerlerinden gelip kamp çadırlarını kuran birçok grupla karşılaştık. Biz de hemen kamp yerimize karar verip çadırlarımızı kurduk.
Zirve yürüyüşümüz ertesi gün olacaktı. O yüzden çadırları kurduktan sonra dinlenmek için serbest zaman verildi herkese. Kimisi
yaklaşık 10 saat süren otobüs yolculuğunun yorgunluğunu gidermek için uzandı, kimisi uyudu, kimisi kitabını okudu, kimileri sohbet
etti, kimileri bir şeyler yedi, kimileri de etrafı keşfetmeye gitti. Bunun için ya yakınlarda olan bir mağaraya yürüdüler ya da kamp
alanına çok yakın bir yerde olan ağıla gidip yeni doğmuş bir günlük kuzuyu sevdiler.

Yukarıdaki fotoğraflar kamp alanından birkaç görüntü. Çadırları kurduktan sonra bir yandan dinlenip bir yandan bu muhteşem
manzarayı izledik. Dinlenme sırasında sohbet ederken Sinan Başkan çekirdek sürpriziyle karşımızdaydı. Sadece çekirdek mi,
başkanımız hem geliş yolunda hem de dönüş yolunda bizlere ikram ettiği pişmaniye ve lokumla da gönülleri fethetti. Otobüste yaptığı
DJ’lik de cabası . Aşağıdaki fotoğraflar da çekirdek çitleme ve lokum servisi anları…

Bu faaliyetimiz, ETUDOSD Dağcılık Şenliği kapsamındaki bir faaliyetti. O yüzden
yemeklerimizi şenlik organizasyonu hazırladı ve servis etti. Keyifle ve mutlulukla yedik bu
güzel yemekleri. Diğer yandan bunun şenlik nedeniyle bir istisna olduğunun farkındaydık
elbette. Kendi ocaklarımızda makarna ya da bulgur pilavı pişirip yesek yine de çok mutlu
olurduk, gerçekten! . İlk gün çadırları kurduktan sonra şenlik havasına girdiğimiz için
yapılanlar hep yeme içme dinlenme üzerine oldu. Bu arada kamp alanında tuvalet ve
lavaboların ve de su kaynağı olarak çeşmenin olması bizler için diğer kolaylıklardı.

Ertesi gün yapacağımız ilk zirve tırmanışımız için çok heyecanlıydık ve bunların her biri çok güzel motivasyon oldu bizlere. Gece saat
22.00 gibi uyuduk. Hava sıcaklığı nedeniyle hepimiz için rahat bir gece oldu. Sabaha karşı 03.00’te kalktık. Kahvaltı için bir şeyler
yiyip içtikten sonra saat 04.00 gibi zirveye giden yürüyüşümüze Arzu’nun liderliğinde başladık. Kafa fenerlerimiz ile ateş böcekleri
gibiydik. Yükseklere çıkış sırasında güneşin doğuşunu izlemek inanılmaz güzeldi… Bir yandan ilerliyor bir yandan da karşımıza çıkan
manzaranın keyfini çıkarıyorduk. Rotada ilerlerken rotayı gösteren işaretleri yani “baba” kavramını öğrendik. Çıktığımız yükseklikler
birçoğumuz için ilk tecrübeydi. Hafif baş ağrısı, mide bulantısı gibi etkileri oldu. Bu etkileri bazılarımız biraz daha yoğun yaşadı. Bir
arkadaşımız yükseklik etkileri nedeniyle 2500 metreden kamp alanına geri döndü. Yol boyunca 5-6 kez yaklaşık 5’er dakikalık nefes
düzenleme, su içme, atıştırma ve katman değiştirme molaları verdik. Bu arada bu kelimeyi (MOLA) ilk kez yazmış oldum. Ekipteki
herkesin yüzünde bir tebessüm olmuştur eminim. Böylece Akın’ı ve Arzu’yu da anıyor ve tırmanışımıza geri dönüyoruz.

Saat 08.45 itibariyle zirveye ulaştık. Zirvede Türkiye’nin 3. Büyük gölü olan Beyşehir Gölü’nün ve manzaranın tadını çıkardık, bol bol
fotoğraf çektik, bir şeyler atıştırdık, dinlendik ve iniş için enerjimizi topladık. Enerjimizi toplamak için Kaan’in sağladığı katkıyı
unutamayız elbette  Kaan’a özel teşekkürler, o kadar helvayı bizler için taaa oralara zirveye taşıdın, sağol varol!

DAG 2015liler olarak Dedegöl Zirvesi’ndeyiz!

Zirvenin keyfini çıkardıktan sonra saat 10.15’te dönüş için hareket ettik ve aynı rota üzerinden inişi gerçekleştirdik. Çıkışa göre
daha kolay olur diye düşündüğümüz inişin aslında düşündüğümüz gibi kolay olmadığını, özellikle çarşak zeminde inişin çok daha fazla
dikkat ve enerji gerektirdiğini tecrübe etmiş olduk. Dönüşü birkaç grup şeklinde ayrı ayrı yaptık. Saat 12.30 ile 15.00 arasında bu
gruplar kamp alanına ulaştı. Zirve dönüşünde kamp alanına vardığımızda yine şenlik kapsamında gözleme ve ayran ile karşılandık. Bir
yandan gözlemelerimizi yiyip bir yandan dinlendik. Bir yandan da muhteşem zirve yürüyüşümüzle ilgili anılarımızı paylaştık.
Kısa dinlenmenin ardından hızlıca çadırlarımızı ve eşyalarımızı topladık. Sırt çantalarımızı alıp bu güzel kamp alanından otobüsümüze
gitmek üzere ayrıldık. Nasıl mı gittik otobüse? Başka bir otobüsle… Eğirdir Belediyesi iyi ki varsın! “Kıymetlimis” kamp alanına tekrar
gelemeyeceği için zirve sonrası ek yürüyüşten kurtarmış oldun bizi . Otobüsümüze bindik ve İstanbul’a dönmek üzere yola çıktık
tekrar. Otobüste başka bir sürpriz daha bekliyordu bizi. Eğitmenlerimiz, katıldığımız bu şenlik için her birimizin adına hazırlanmış
olan katılım belgelerimizi dağıttı bizlere. Saat 17.00 gibi Eğirdir’de kısa bir mola verdikten sonra 19.45’te Afyon’da verdiğimiz
molanın ardından 20.30’da tekrar hareket ettik ve gece 01.30 gibi İstanbul’a vardık.
Böylece DAG 2015liler olarak 46 kişilik bir ekiple ilk dağ faaliyetimizi gerçekleştirdik. Zirve tırmanışımızı 45 kişi ile başarılı bir
şekilde tamamlamış olduk. Bu süreçte büyük bir özveri ile bizleri yönlendiren tüm eğitmenlerimize ilgileri, tutumları, destekleri ve
sabırları için tekrar teşekkürler.
Faaliyet sonrasındaki günlerde merdivenleri her iniş çıkışımızda hissettiklerimize rağmen evet, aklımızdaki soru şu: “Yaz Zirve-2 ne
zamandı yahu?” 
Selam ve sevgilerimle.
Ebru Kaya
26.05.2015

