
Etkinliğin; 
Adı     :  Uludağ Göller ve Büyük Zirve 
Bölgesi    : Uludağ  
Tarih     :  23-24.07.2011 
Hedefi, Türü    :   Zirve Tırmanışı,  Kamplı  
Etkinliğe katılanların isimleri :  David Wilbur, Candan Şen 
 
Etkinlikte kullanılan; 
-Kamp malzemeleri    : Uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs 
-Teknik Malzemeler    :  Baton 
 
Tırmanılan Rotada; 
-Yükseklik      : 2536 mt (GPS ölçümü) 
-Hedeflenen ve Harcanan Zaman    : 10 saat hedef, harcanan zaman 9 saat                    
-Kazanılan ve kaybedilen yükseklik  :  434 mt 
-Kamp, Bivak ve Su alanları    : Göller bölgesi, N40,07869 – E29,21753 ve 
2.347 mt, su var (kayaların arasından pet şişeyle yapılmış bir çeşme ☺) 
-Parkurun Zemin Tanımı, Teknik Derecesi :  Yürüyüş 
-Tehlikeler      : Yerel halkın ateşli silahları 
 
Yiyecek Durumu    : Bol, çeşitli 
 
Hava Durumu Hakkında Bilgiler : Hava açık, orta şiddette rüzgar 
 
Ulaşım Bilgileri : 4X4 kamyonet madenin oradaki rota dibine kadar çıkıyor. Pazar dönüş 
trafiği ve feribota dikkat !! 
 
Rota Tanımı  : Kar çukuru yanındaki belirgin patikadan zirve sırtına çıkılır ve sırt hattındaki 
patika izlenerek devam edilir. Patika ilerde ikiye ayrılır, soldaki doğrudan göllere devam eder. 
Diğeri ise zirveye doğru gider. Biz zirveye giden patikayı takip edip, zirveden önceki 
tepeliklere çıkıp oradan göllere doğru indik. Dönüş zirveye çıktıktan sonra aynı yoldan 
yapıldı. 

 

 

TIRMANIŞ:  

23 Temmuz sabahı saat 06:30’da İstanbul’dan kendi aracımızla yola çıktık. Eskihisar’dan 
arabalı vapur ile Topçular’a ve Yalova üzerinden Bursa’ya ulaştık. Kısa bir alışveriş ve yemek 
molasından sonra Uludağ’a doğru yola çıktık. Ormanın virajlı yollarından geçerek oteller 
bölgesine oradanda bozuk toprak yoldan giderek Volfram Madeni’nin oraya geldik arabamızı 
uygun bir yere bırakıp 12:45 gibi Göller bölgesine yürüyüşümüze başladık. Patikaları 
izleyerek zorlu bir yürüyüşten sonra (benim için ☺) bu tepe  şu tepe derken  büyük zirvesinin 
kuzeybatısında kalan  ufak adını bilmediğim bir tepeye vardık. Zirveden kamp yapacağımız 
yer olan Göller bölgesi görünüyordu. Kısa bir  mola verip etrafa bakındıktan sonra tekrar yola 
koyulup  kamp yerimize vardık.  Arabaları ile gelen kampçılar nedeniyle gölün çevresi 
kalabalık olduğu için ayrı bir yerde kamp kurduk. Kamp yerimiz Kilimligöl’ün biraz üzerinde 
bir düzlük ve çeşme var ☺. Yeterince çadır yeri mevcut. Koordinatları N40,07869 – 
E29,21753 ve 2.347 mt yükseklikte. Çadırı kurup bir şeyler atıştırdıktan sonra kısa bir  
yürüyüşe çıktık. Akşam güneş battıktan sonra rüzgar çıktı,  yemeğimizi çadırda yemek 
zorunda kaldık. Gece 12:00 de  uykumuz fırtınadan sallanan çadır, az ilerimize gelen başka 



kampçıların konuşmaları ve içlerinden bir tanesinin ezan okumasıyla bölündü ☺.   Gece 
boyunca şiddetli rüzgar devam etti etraftan gelen silah sesleri cabası.  
 
24 Temmuz sabahı çadırın içinde yarı uykulu bir vaziyette  dururken, çadırın üstüne konan 
kuşun beni korkutması ve benimde o korku ile David’i uyandırmamla güne başladık. 
Kahvaltıdan sonra çadırı toplayıp 12:30 gibi büyük zirve için yola çıktık.  14:00 gibi 
zirvedeydik. Büyük zirvede kısa bir mola verdikten sonra  2.5 saatlik bir yürüyüşle saat 17:00 
de aracımızı bıraktığımız yere geldik. 
İstanbul’a dönmek üzere hareket ettik. Dönüş  trafiği çok yoğun olması  nedeniyle 11:30 gibi 
varabildik. Şehirde başlayan faaliyetimiz yine şehirde sona ermiş oldu. 

Güzel hafta sonundan aklında  neler kaldı derseniz;  zorlu bir yürüyüş,  şiddetli rüzgardan 
sallanan çadır, silah sesleri, gecenin bir vakti okunan ezan ve çadırımızın üstüne konan bir 
kuş ☺ 

 


