FAALİYET RAPORU
Faaliyet
Faaliyetin Tarihi
Güzergâh
Kat Edilen Yol
Katılımcılar

Kullanılan Kamp Mlz.
Kullanılan Teknik Mlz.
Kullanılan Kişisel Mlz.
Yiyecek

ULUDAG KUCUK VE BUYUK ZIRVE FAALIYETI
22 -23 Haziran 2013

Yeri

Alınan İrtifa
1

Arzu Guler

2

Fatma Tanrısevdi Dogan

3

Derya Atceken

Türü

2.486 m.

Cadır, uyku tulumu, mat vs..
Baton, kafa feneri, sapka vs..
Noddle, konserve pilaki, çorba ,kahvaltılık, cay, kahve
Kamp Alanı Kucuk Zirve
Su kaynağı

Var

Tehlikeler
Zemin

Toprak

Zorluk Derecesi

Rota Bilgisi

Harita

Gps Bilgileri
Hedeflenen Zaman

Süresi

Uludag

Harcanan Zaman

Kolay

Klasik

FAALİYET RAPORU
Faaliyet Programı
1.gün

Hava
Durumu

2.gün

Hava
Durumu:

11:30

Yalovadan hareket

05:00

Uyanma

13:30

Uludag Milli Parka Giris

06:30

Kamptan hareket

14:00

Gunesli

Gunesli

2. Oteller Bolgesine Varıs

08:30

Buyuk zirve

14:45

Oteller Bolgesinden Hareket

09:00

Donus icin hareket

16:30

Volfram Maden Tesislerine Varıs

10:15

Kamp yerine varıs

18:00

Kucuk Zirve

12:00

Hareket

19:30

Cadır Kurma

14:00

Oteller bölgesine varıs

Gidis : Istanbul / Pendik Yalova 10:45 – 11:30

ULAŞIM (Araclı 90 TL) Kendi aracımız ile yola devam
BİLGİLERİ

Donus : Bursa – Yenikapı
( Araclı 164 TL)

AYRINTILAR

Uludag faaliyeti bizim yalnız olarak yani yanımızda tecrübeli bir lider olmadan yaptığımız ilk faaliyet olduğu icin
bizde her zaman yeri ayrı olacaktır Faaliyeti planlamadan once 1-2 gun buyuk bir karasızlık yasadık , oncelikle yalnız
bir faaliyet yapmak istiyor bunun bize onemli bir tecrübe katacağını düşünüyorduk fakat nereye gideceğimiz
konusunda bir turlu karar veremiyorduk, bu karasızlık sonucunda faaliyet planlamak ve rotaya calismak icin cok az
zamanımız kaldığından kolay bir rota ve öncesinde cok araştıramadığımız icin zorluk yasamayacagımız bir yer
olacağını dusundugumuzden cok yüksek bir dag olmayan Uludag’a gitmeye karar verdik ve hemen ardından raporları
daha detaylı ve dikkatli okuyup rotayı anlamaya calıstık ve yine tecrübeli arkadaşlarımızdan detaylı rota
bilgilendirmesi aldık. Ozellikle S. Kutlutan bizim icin ozel zaman ayırıp Google Earth üzerinde daha once kullandıkları
rotayı tum detaylarıyla anlatark okuduklarımızı pekiştirmemize yardımcı oldu.
Ilk olarak feribot saatlerine baktık sabah Pendik’ten Yalova’ya 06:00 ve 10:30 da vardı, ilk basta 6 feribotuna
binmeyi planlayarak biletlerimizi aldık faaliyet bildirimini de bu sekilde yaptık fakat sonra tembellik edip ne gerek var
10:30 a da binsek te rahat rahat yetişiriz diyerekten aldığımız biletleri değiştirdik.
Yalova’ya vardığımızda saat 11:30 du, burdan kendi aracımızla yola devam ettik ve arabayı 2. Oteller bölgesinin
orada bıraktık, buradan Volfram madeni gozukuyordu, araçla buraya kadar gidebilir miyiz diye duşunduk fakat yol cok
bozuk gozuktugu icin yürüyerek gitmeye karar verdik. Yaklasık 2 saatte, Kamp yüküyle yurudugumuzden dolayı yavaş
yürüyerek Volfram Madenine ulastık, buradan sonra bizi daha zorlayıcı bir yuruyus bekliyordu, dik bir yerden geçtik
ve artık Kar Cukurunu görebiliyorduk, ve artık bize bahsedilen Kucuk Zirve deki kulübeyi aramaya başladık, Kucuk
zireveye vardığımızda saat 18:00 olmustu, ama pek yorgun değildik, erken yola cıkmıs olsak Buyuk Zirveyi de aynı
günde yapabileceğimizi anladık  Kucuk Zirveye kamp atmayı planlamıştık fakat buranın cop icnde olduğunu görünce
asagı inip daha kuytu ve güzel bir yere çadırımızı kurduk. Bu arada bizim icin faaliyetin en zor kısmı çadırı kurmaktı
cunku David’ten odunc aldığımız çadırı daha once kurulurken his görmemiştik ve de kazıkları almayı unutmuştuk,
uzun sure uğraştıktan 1 polununun fazla ( yedek) olduğuna kendimizi inandırdıktan ve sonunda yedek pol dahil tum
polleri takıp çadırımızı kurduktan sonra saray yavrusu denebilecek genişlikteki çadırımıza yerleştik.

FAALİYET RAPORU
Ertesi gun 05:10 da kalkıp kahvaltı keyfimizden sonra 06:30 da Buyuk Zirve icin yola çıktık, yol boyunca patikalar ara
ara kaybolmasına rağmen oldukca belirgindi, daha önceki araştırmalarımızdan zirveye yaklaştığımızda Kara Kaya
bloğu göreceğimizi ve bu kayaları sagımıza alarak yakın gitmemiz gerektiğini biliyorduk, fakat yol boyunca kara kaya
göremedik ve yanlış yolda olup olmadığımız endişesi sürekli içimizdeydi, Derya arada GPS e bakıyor doğru yoldayız
ama biraz farklı gidiyoruz gibisinden biseyler soyluyordu, sonunda zirveyi gorduk. Zirve de bayrak olduğu icin zirve
olduğundan emin olduk cunku hemen hemen aynı yükseltide başka tepeler de vardı. Bize tarif edildigi gibi patikadan
zirveye gidemedik fakat zirveyi gorur görmez dik yukarı çıktık, yol korkutucu gözükmesine rağmen irtifa fazla olmadığı
icin yorulmadan kolayca zirveye vardık. Yarım saat oturup zirvenin keyfini çıkarıp biseyler atıştırdıktan sonra donus
yoluna geçtik, artık patikayı ogrendigimiz icin donuşu kolayca patikadan gerçekleştirdik. 1 saat 15 dakika sonra kamp
yerimizdeydik, kampa varıp biseyler atıştırıp dinlendikten sonra kampı toplayıp saat 12:00 da donus yoluna gectik,

ULUDAG BUYUK ZIRVE ( gidiste goremedigimiz oldukça belirgin patika biz kırmızı çizgi gibi cıktık )

Sagımızda kalması gereken Karakayalar

Zirve Defterinden :)

FAALİYET RAPORU
Faaliyeti planladığımızdan erken bitirdiğimiz icin 20:30 olan feribot saatimizi 18:00 a ceza odeyerek değiştirdik,

Uludağ kepapta iskenderimizi de yedikten sonra feribot icin Mudanya’ya doğru yola cıktık ve Feribotla 1,5 saat gibi
kısa bir surede Yenikapı’ya vardık.

NOTLAR :
** Kisi bası 3,5 litre su ile faaliyet cok rahat bir sekilde tamamlanmaktadır.
** Faaliyet icin yola erken çıkılırsa Kampa gerek kalmadan günübirlik olarak da yapılabilir

Tum fotograflar icin ;
https://plus.google.com/u/0/photos/100431177067945842534/albums/5892759498297386161

