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Faaliyet Dedegül Zirve   

Faaliyetin Tarihi 25-26.05.2013 Yeri 
Isparta-Eğirdir-Dedegöl 

Dağı Süresi 8 saat Türü Dağ yürüyüşü 
 

Güzergâh İstanbul-Eğirdir  

Kat Edilen Yol ?? Alınan İrtifa 2998 m   

Katılımcılar 
 

Erkan Kaya, Canan Kocaoğlu, Naciye Ülker, Zühre Acar, Barış Erdemli, Levent Çırık, Salih Yıldırım, Erhan 

Altınsoy, Sinan Şen, Selma Ekşi, Nurhan Türköner, Korcan İspir, Ahmet Haşim Eşrefoğlu, Can Güner, Melih 

Kanbur, Ismail Ofli, Cahit Evmek, Merve Gül Özokçu, Nermin Tekin, Filiz Türkmen, Selin Yüregilli, Sinem 

Göçer, Senem Sönmez, Seval Sönmez, Buğra Çetinkaya, Sarp Dedeköy, Kabil Akpınar, Hakan Ustaömer, Ali 

Gülen, Kaan Coşkun 

 

  

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır, Ocak Seti, vs.   

Kullanılan Teknik Mlz.   

Kullanılan Kişisel Mlz. Kask, Baton, Kafa Lambası, Uyku Tulumu, Mat, Ocak, Termos vs.  

Yiyecek 
Kamp alanında ETUDOSD tarafından hazırlanan pilav, fasulye, irmik tatlısı, çorba, gözleme ...  Zirve yürüyüşünde 
sandviç, kuruyemiş, meyve... 

 

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı Melikler yaylası kamp alanı  

Su kaynağı Melikler yaylası kamp alanı içerisinde  

Tehlikeler   

Zemin  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 

yükselerekdevam 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. 

 

Zorluk Derecesi  Kolay / Yorucu 
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Harita 

 
 

 

Gps Bilgileri   

   

Hedeflenen zaman 6 saat Harcanan Zaman 5 saat (Zirve yürüyüşü)   

 
 

 
Faaliyet Programı 

  Hava Durumu Arpalık’a kadar güneşli, Arpalık’ta aniden  bastıran yağmur, ardından yine açık ve güneşli 

1.gün 
Hava 
Durumu 

Açık ve güneşli 2.gün Hava 
Durumu 

Açık ve güneşli  

 İstanbul-Eğirdir-İstanbul:  Otobüs Firmaları (Ulusoy, Metro, Kamil Koç)  

 

 

 

 

 

 

 

 

İzlenen  
Rota - 2  
Rota - 1  
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25-26 Mayıs 2013 Dedegül Zirve Faaliyet Raporu 

DEDEGÖL DAĞI (Dedegül Doruğu 2998 Metre) 

Dedegül doruğu, haritalarda Anamas Dağları adı verilen dağ grubunda yer alır.  

 

Söylenceye göre doruğa adını veren gülleri erenlerden sayılan bir “dede” dikmiş, zamanla doruk “dedegül”, 

dağın genel adı ise “dedegöl” adını almıştır. Doruğun güneyinde “Kara Göl” adı verilen küçük bir göl 

bulunmaktadır. 

Isparta il sınırları içinde, Yenişarbademli ilçesinde 2998m'lik zirvesiyle Toros Dağları silsilesinin en güzel 

dağlarında biridir. Özellikle ilkbahar döneminde Dedegöl dağı ve yakın çevresindeki bitkisel doku incelenmeye 

değer bir güzellik sergilemektedir. Dedegöl rengarenk binlerce çiçeğe ve böceğe ev sahipliği yapan dağcıların ve 

kampçıların sıkça ziyaret ettiği en gözde dağlardan biridir. 

 

Dağın eteklerinde yer alan ve 14.9 km uzunluğu ile Türkiye'nin bilinen en uzun mağarası olan Pınargözü 

Mağarası da bu dağda yer almaktadır. 

Kamp için ve dağa tırmanışa başlamak için en uygun yer Melikler Yaylasıdır. Yayla 1750m rakıma sahip olup 

Dedegöl Dağının kuzeyinde yer almaktadır. Zirveye ise kuzey sırt rotasından 5-6 saatlik tempolu bir yürüyüş ile 

ulaşmak mümkün olmakta... 

Dedegöl Dağı’nı özel kılan Beyşehir Gölü’nün muhteşem manzarası sizi tırmanma boyunca yalnız 

bırakmamasıdır. Dedegöl dağı yıl içerisinde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Melikler yaylasında her 
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yıl Mayıs ayının ikinci haftasında Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği tarafından geleneksel olarak 

Dağcılık Şenliği düzenlenmektedir. Bu şenliğe Türkiye’nin pek çok ilinden ortalama 700-800 dağcı katılarak 

Dedegöl zirvesine tırmanmaktadırlar. Bu şenliğe Dağcıların yanında amatör olarak ilgilenenler ile pek çok 

vatandaşlarda katılmaktadır. Bu etkinliğe katılmak için Eğirdir ETUDOSD ile irtibata geçebilirsiniz. 

 

 

24 Mayıs Cuma akşamı saat 21:00 itibariyle Mecidiyeköyden başladığımız yolculuk sabah 07:00 da Eğirdire son 

buldu. Biz kalabalık olduğumuz için otobüs kiraladık. Böylece ulaşım konusunda çok rahat ettik.  

Eğirdir merkezde kahvaltımızı yaptıktan ve  kamp için gerekli olan alışverişimizi tamamladıktan sonra 

otobüsümüze binerek kamp yerine doğru yola çıktık. Eğirdir merkez ile kamp alanı yaklaşık 40 dakikalık bir 

mesafe. 

Yolumuzun üzerinde olan Zindan mağarasını ziyaret ettik.  

Zindan Mağarası 

Aksu ilçenin 2 km kuzeydoğusunda Aksu Çayı vadisindedir. Çay kıyısını takip eden ve daha yukarıdaki yaylalara 

giden yol Zindan Mağarası’nın önünden geçer. Otobüs dahil her türlü araçla bu yoldan Zindan Mağarasına 

ulaşılabilir. Zindan Mağarası Romalılardan bu yana bilinen ve kullanılan bir mağaradır. Yerinin çok uygun olması 

nedeni ile belki Romalılardan önce de kullanılmış olması muhtemeldir. Mağaranın toplam uzunluğu 765 m 

kadardır. Zindan Mağarası, mağara tipleri arasında, yatay ve yan aktif bir mağara tipi özelliğine sahiptir. Zindan 

Mağarası’nın bulunduğu Göller Bölgesi yurdumuzun en yoğun karstikleşmiş alanlarından birisidir. Düzgün bir 
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tünel profili gösteren ağız 8 m yüksekliğinde ve 12 m genişliğindedir. Hemen girişten sonra mağara iki dirsek 

yaparak kuzeye yönelir. Bu kısımda taban toprak ve küçük kaya blokları ile kaplıdır. Tavan 20 m ye kadar 

yüksektir ve burası yaz kış yarasa kolonilerinin barındığı bölümdür. 50 ila 105 m arasında kısa, dar ve basık 

tüneller vardır. Buralarda yürünemez. Taban sulu ve çamurdur. Zindan Mağarası içinden kış ve bahar aylarında 

kuvvetlenen, yaz aylarında zayıflayan bir yeraltı deresi akmaktadır. Mağaranın sonundan çıkan su, mağara 

içinde 300-400 m aktıktan sonra düdenlerde kaybolmaktadır. 

 Zindan Mağarası, düz ve uzun olması nedeni ile çok rahat sığınak ve depo olarak kullanılabildiği gibi turizm 

amacı ile de kullanımaya çok elverişlidir. Yatay olarak uzanması, birkaç dar yeri dışında insanların rahatça 

yürüyebilecekleri genişlik ve yüksekliğe sahip olması, içinde yer yer damlataş oluşumlarının bulunması ve 

mağarayı süslemesi, içinden küçük bir derenin akması, mağaraya çok ilginç doğa görünümü vermektedir. 

 Mağara 765 metre uzunluğu olan, içindeki ilginç sarkıt ve dikitleriyle, cildi güzelleştirdiği söylenen tabii yeraltı 

deresinden akan suyu ile çok dikkat çekmektedir. Mağaraya içinde yer alan renkli ışıklı taşlar ve mikroklimatik 

ortamda ayrı bir nitelik kazandırmaktadır. Mağarada ışıklandırma ve çevre tanzimi yapılmış. 

 

 

Mağarada yarım saatlik çok keyifli bir tur geçirdik.  
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Özellikle tavandan sarkan yüzlerce yarasa ve birazda klestorofobi ile daha da ilginç hale gelen  gerçekten 

görülmeye değer  bir mağara. 

Otobüsümüze binip kamp yerine ulaştığımızda kamp alanı çoktan bayram yerine dönmüştü. Adım atacak yer 

yoktu. Hemen kendimize uygun bir yer belirleyip hızla çadırlarımızı kurduk.  

Grubun büyük bir kısmı ETUDOSDun düzenlediği kanyon gezisine katılmak üzere apar topar hazırlanıp otobüse 

yetişti.  Yanlarına sadece küçük su alabilecek kadar vakitleri olmuştu. 3 saat olarak planlanan gezi organizasyon 

bozukluğu yüzünden 8 saat sürdü. Katılan arkadaşların hepsi kelimenin tam anlamıyla telef oldu  

Buradan çıkaracağımız ders kanyona giderken mutlaka yedek kıyafet yeterli su ve yiyecek almak. Ayrıca 

bindiğiniz otobüste bir rehber olmasına dikkat edilmesi ve en önemli detayda faaliyet sonrası kimin gelip sizi 

alacağı konusunu netleştirmek.   

Yoksa aç yorgun ve üşümüş bir şekilde kilometrelerce yolu yürüyerek dönmek zorunda kalabilirsiniz 

Kaybolmakta işin cabası.  
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Ben ilk zirvem olacağı ve neyle karşılaşacağımı bilmediğim için gücümü ertesi gün yapacağımız zirveye saklamak 

adına kanyona gitmemiştim  (cadı kahkası) ve verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu gördüm.  

 

ETUDOSD kamp alanında ihtiyaç duyabileceğiniz neredeyse tüm hizmeti sağlıyor.  

Ayrıca 1500 kişiye yetecek kadar kaliteli yemek çıkarmayı da başarıyorlar.  Kuyruğa girmeyi ilk başta gözümüz 

yemese de menüyü duyunca girdik. 20 dk bir bekleyişten sonra yemeklerimiz elimizdeydi.  

 

Bizler kanyondaki arkadaşlarımızında acıkmış olarak geleceğini düşünerek yemekleri çifter çifter almıştık. İyi ki 

de öyle yapmışız.   

Yaptığım alışverin büyük bir kısmını eve getirdim. Çünkü öğle ve akşam yemeğini zaten ETUDOSDt sağlıyor. 

Aslında iki sandviç biraz kuruyemiş ve su yeterli olacakken iki gün boyunca 6 öğün yemek şeklinde alışveriş 

yapıp birazını da arkadaşlarla paylaşırım deyip iyice coşarsanız sonuç  pekte iç açıcı olmuyor.  
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Kamp yerinde en büyük keyif sıcak suyunuz olması böylece bol bol çay kahve içebiliyorsunuz. Yanınızda 

mutlaka termosunuz olsun. 

Kanyondan dönen arkadaşlarımız karınları doyurup ısındıktan sonra hep birlikte ertesi gün çıkılacak olan zirve 

ile ilgili bilgilendirildik. Tırmanış için sabah 4 te herkesin hazır olacak şekilde planını yapması konusunda kesin 

karar aldık.  Tırmanış boyunca bol su içmemiz ayrıca kuruyemiş kuru meyve gibi besleyici özelliği yüksek 

yiyeceklerde azar azar ama sık sık tüketmemiz gerektiğinden bahsedildi. Ayrıca tırmanışta en önemli olan şeyin 

mental anlamda kişinin kararlılığı olduğu söylendi . Gerçektende yapılan işin ne kadar zor ya da basit olduğu 

önemli değil. Önemli olan yababileceğine inanmak. İnançlı olan insan olmayandan üstün.  Bunu tırmanış 

esnasında bizzat test ettim.  Daha sonra grup olarak ihtiyacımız olan eşya ve yiyecekleri hep birlikte keyifli bir 

ortamda hazırladık. Salih herzamanki gibi bizi tatlıyla besledi. Çaylarımızı kahvelerimizi içtik. Herkes elinde ne 

varsa birbiriyle paylaştı. Güzel bir akşamdan sonra saat 11 gibi çadırlarımıza çekildik. Ben arkadaşımdan ödünç 

aldığım uyku tulumunu ilk kez çantasından çıkardığımda uyku tulumunun micros poşetinden  pekte farklı 

olmadığını farkettim ama çok geç.  Saat 3 çok erken acaba uyanabilecek miyim derken kedimi biran önce 3 

olsunda kalkalım diye dua ederken buldum. Saat 3 e kadar soğuktan titreyerek kalkma saatinin gelmesini 

bekledim. Siz siz olun hangi mevsim olursa olsun dağda kamp yapacaksanız sağlam bir uyku tulumunu mutlaka 

yanınızda bulundurun.  Saat 03:30 gibi uyku tulumundan çıkıp titreyerek ki uzun zamandan beridir böyle 

üşüdüğümü hatırlamıyorum kıyafetlerimi giydim. Akşamdan hazırladığım sandviçimi  bir bardak çayla hızlıca 

tüketikkten sonra  tüm ekip saat 4: 15 itibariyle yürüyüşümüze başladık. Üstlerimizde termal içilik ve yağmurluk 

vardı. Baf kask ve kafa lambası. Ayrıca baton .  

Liderimiz Erkan tırmanışta tecrübesiz olan ve desteğe ihtiyacı olanları öne daha tempolu ve tecrübeli olan 

kişileride arkaya olacak şekilde bir tırmanış düzeni oluşturdu. Aralara da yardımcı eğitmenlerimiz ve en arkada 

artçımız Salih.  

 

Karanlıkta daha yatay bir arazide zirve yoluna başladık. 1,5 saate yakın karanlıkta yol aldık. Daha sonra gün 

aydınlanmaya ve çevremizi görmeye başladık.  İlk sırtı tırmandığımızda ekip liderimiz geri dönmek isteyen olup 

olmadığını sordu. Burası geri dönüş kararı alabileceğimiz son yerdi . Geri dönüş kararı alan bir kişi yardımcı 

eğitmenimiz Levent ile  birlikte geri gönderildi. Bizler devam ettik.  

İlk zirve tırmanışım olduğu için her adımda endişeliydim.  Çünkü iki tur bile koşamayan biri olarak yokuş yukarı 

5 saat boyunca nasıl çıkılır bir türlü gözüme kestiremiyordum.  

Ama artık karar verilmişti ve geri dönüş yoktu. Bir yandanda ya yüksek irtifadan kaynaklı olarak bir rahatsızlık 

yaşarsam zirveyi göremezsem, benim yüzümden insanların temposu düşerse, yada ben gerçekten düşersem    
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Kafamın içinde bilumum felaket senaryosu dış dünya ile tüm bağlantımı kesmiş durumda ilerliyordum. Yaklaşık 

3 saat sonra  kendi kendime aa tırmanıyorum. Galiba oluyor dedim. Artık güvenim yerine gelmişti. Çevreye 

bakmaya insanlarla iletişim kurmaya başladım.  

 

 

Taki karlı olan yamaçtan yan geçiş yapma aşamasına gelinceye kadar.  Batonlarınızın iki bölümününde iyice 

sıkıştırılmış olduğundan kesin olarak emin olun. Ben olmamıştım çünkü. Zaten karı ve aşağı doğru uzanan karlı 

yamacı görünce biraz tedirgin oldum. Ayağım kayarda düşersem onlarca metre beni durduracak bir engel 

yoktu. Ama baktım herkes hızlıca geçiyor. Benim ne eksiğim var deyip girdim rotaya ayak izlerinin üstüne 

basmaya dikkat ederek ilerliyordumki  bir adım önce kara sapladığım batonumu çekip ikinci adımı atacakken 

batonun uzadığını ve yan tarafa doğru kaydığımı hissettim. O anda Kabil’in canlı kalkan olarak  bana destek 

olması ve liderimizinde desteği ile karşıya geçtim. Sanıyorum kalp atışlarımın normale dönmesi 5 dakikamı aldı. 

Tırmanış esnasında karşılaştığım en ciddi durum buydu. Onun dışında Dedegül dağı ilk defa tırmanış 

gerçekleştirecekler açısından çok uygun şartlara sahip. Harika bir doğa ve çok teknik olmaya tırmanış rotası. 

Hele de eğitim grubunuz buna uygun olarak organize olmuşsa yeniler için gerçekten yapılabilir bir zirve . Yalnız 

ilk zirveniz olacaksa mutlaka öncesinde antremanlarınızı düzenli olarak yapıyor olmanız ve doğru nefes almayı 

biliyor olmanız çok önemli. 

5 saatlik tırmanışımız süresince iki uzun mola verdik. Onun dışında bikaç dakikalık ayakta su molası şeklinde 

küçük aralar verdik.  

Tırmanış esnasında havanın soğukluğu hissedilmiyor. Bu yüzden termal bir içlik yeterli ama molalalarda 

mutlaka üzerinize polarınızı giymeni gerekiyor.  

Saat 09:15’ te zirveye 50 metre kala mola verdik. Festival nedeniyle zirve de adım atacak yer yoktu. Birsüre 

dinlendikten sonra zirve için harekete geçtik. 09:30 da zirvedeydik.  

Zirveye vardığımızda hemen fotoğraf  çekmeye başladık. Ben etrafa göz gezdiriyordum ki gözüm 13-14 

yaşlarında bir grup çocuğa rastladı. Ayaklarında sıradan ayakkabılar ve ellerinde değneklerle zirve yapmışlardı. 

Ben şoka girdim ve çocuklara sizde mi zirve yaptınız gibi anlamsız bir soru sordum Allah’ım dedim  kendimle 

gurur duymama sadece 3 dakika mı izin vermiştin.  Çocuklardan hızla uzaklaştım. Görmediğim müddetçe orada 

olduklarını inkar edebilirdim.  

Grupla birlikte bol bol fotoğraf çektirdik.  Herkesin yüzü gülüyordu ve zirve yapmış olmanın gururunu 

yaşıyordu. Zirveden görülen manzara, rüzgarın uğultusu ve serinlik insanı kendine aşık ediyor. 
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1 saat kadar zirvede kaldıktan sonra dönüş için harekete geçtik.  

İniş hızımıza göre 3 grup oluşturduk.  Çıkmak için bu kadar zaman harcamış ve zorlanmıştık ama niyeyse 

hepimizin kafasında 1 saatte hızla ve kolayca ineriz gibi bir düşünce oluşmuştu.   

Yaklaşık yarım saat sonra inişin pekte öyle kolay olmayacağı ortaya çıkmıştı. Taşlık ve yokuş aşağı inen patikada 

ilerlemek özellikle biz acemiler için ayrı bir işkenceye dönüşmüştü. Durmadan kayıyor ve kendimizi frenlemek 

için dizlerimize aşırı bir baskı uyguluyorduk.  

 

3 saat süren iniş sonrasında kendimiz kamp alanına zor attık.  

Hemen toparlanıp otobüse bindik. Çünkü pazartesi sabahı işe gidecek olan arkadaşlarımız için hızlı hareket 

etmemiz gerekiyordu.  
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Otobüste hepimizin üzerinde tatlı bir yorgunluk ve huzur hakimdi. 

Eğirdir merkezde Isparta’nın meşhur gül ürünleriden almak için 20 dakikalık bir alışveriş molası verdik. Daha 

sonra otobüsümüzle İstanbul’a doğru yola çıktık. 

 

Mola yerinde tüm grup otobüsün merdivenlerinden dizlerini bükmeden inmeye çalışırken çıkarılan inlemeler  

ve aynı şekilde  restauranta doğru yürürken insanların şaşkın bakışları walking dead dizisinden bir sahneyi 

andırıyordu  

Gece 04:00 gibi İstanbul’a ulaştık.  

 


