Medetsiz (3524 m) (13-14 Haziran 2015)
Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr)

Mersin Dağcılık Kulübü’nün (MERDAK) düzenlediği 9. Karboğazı/Muzaffer Erol Gez Dağcılık
Şenliği ve Medetsiz Tırmanışı etkinliğine katılmak üzere Mehmet İnal ile birlikte Tarsus’a
gidiyoruz. Medetsiz, Bolkarların en yüksek noktası ve çıkmadığım zirvelerden biri. Mehmet, daha
önce birkaç kez Medetsiz’e çıkmasına rağmen haftasonunu değerlendirmek ve bana eşlik etmek için
bu etkinliğe katılıyor.

Karboğazı’ndan Medetsiz kütlesi.

12 Haziran 2015 Cuma
Saat 23.30 As Mersin otobüsüyle Mehmet İnal’la Tarsus’a gidiyoruz.
13 Haziran 2015 Cumartesi
Saat 05.30’de Tarsus’da oluyoruz. Bir süre otogarda oyalandıktan sonra toplu taşım seferlerin
başlaması ile ekiple buluşacağımız Tarsus tren istasyonuna gidiyoruz. Buluşma noktasına gitmeden
önce yolumuzun üstündeki bir pastahaneye girerek kahvaltı yapıyoruz. Buluşma noktasına
gittiğimizde bizim gibi farklı yerlerden gelen katılımcılarla karşılaşıyoruz, tanışıyoruz. Otobüsleri
beklerken alışveriş yapıyoruz.
Mersin’den saat 08:30’de MERDAK önünden hareket eden, saat 10.10’da Tarsus’tan bizi de alan
Mersin Belediyenin sağladığı 2 otobüs ve çantaları taşımak için bir kamyonla Karboğazı anakampına
doğru gidiyoruz. Anakampa gitmeden yolumuzun üstünde bulunan Karboğaz Anıtı’na uğrayarak
burada etkinlik için bir tören düzenleniyor ve konuşmalar yapılıyor.
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Karboğaz Anıtı’nda tören

Saat 12.20 gibi 1900 m rakımlı Karboğazı Akarca mevkii kamp alanına ulaşıyoruz. Çadırlarımızı
kurduktan sonra etrafı keşfediyor, karşılaştığımız katılımcılarla ve tanıdıklarla sohbet ediyoruz. Çam
ağaçları ile çevrili vadi içinde kalan kamp alanı çok güzel.
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Kaydımızı yaptırıyoruz (20 TL katılım ücreti). Havadaki bulutların yoğunluğu gittikçe artıyor.
Havanın yağış sinyali vermesinden dolayı yapacağımız çevre yürüyüşünü iptal ediyoruz.
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Kayıt için gittiğimiz kayıt çadırında birden bire başlayan sağnak yağmurdan çadırlarımıza dönemez
oluyoruz. O kadar ani ve şiddetli yağıyor ki çadırlarımızı su basıyor.

Soldan sağa: x, Nursel Erpolat , Hüseyin Sarı, Muzaffer Erol Gez, Metin Öz, Mehmet İnal
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Yağmur sonrası açan güneş iyiki yağmur yağmış dedirtirecek ölçüde muhteşem bir atmosfer
oluşturuyor ve doğayı müthiş güzelleştiriyor. Kamp alanında suyu bol akan bir çeşme ve seyyar
tuvaletler var. Bu alanı yaylacılar kullanıyor ve kamp alanımızın hemen yakınında birkaç yaylacının
barınağını görebiliyoruz. Etkinlik organizasyonu çok iyi ve katılımcıları memnun edecek birçok
hizmet sunuluyor. Kamp alanında Ereğli-Tarsus geçişinden Mersinli Turhan Meriç ile karşılaşmak
hoş bir sürpriz oluyor.
Akşama doğru yemek hazırlıklarına başlanıyor.

Yemek hazırlıkları yapılırken

Organizasyonun verdiği yemeğin ardından Muzaffer Erol Gez’i konu alan gösteri ve ardından da
etkinlik sunumu yapılıyor. Yol yorgunu olduğumuz için erkenden çadırlarımıza çekiliyoruz.
Yarın saaat 03.45’de zirve için yola koyulacağız. Yaklaşık 120 kişi zirveyi deneyecek. Zaman
kazanmak için kamp alanından yürüyüşe başlanacak noktaya araçlarla taşınacağız. Ancak yol çok iyi
olmadığından kamyonla gidebileceğiz. Tek kamyon olduğu için de iki gruba bölünerek gideceğiz:
Hızlı yürüyebilenler ikinci seferde götürülecek.
14 Haziran 2015 Pazar
Kahvaltı yaptıktan sonra saat 03.45’de kamp yerinden araçla yürüyüşe başlayacağımız noktaya
araçlarla götürülüyoruz. Araç sayısı az olduğundan önce yavaş yürüyenler, sonra da yürüyüş
temposu iyi olanlar taşınıyor. İlk grupta 96 kişi ikinci grupta ise 32 kişi taşınıyor.
Mehmet ve benim de içinde olduğum ikinci ekip, saat 04.20’de yürüyüşe başlıyoruz. Hava henüz
aydınlanmamış. Tempolu bir yürüyüşle, ara ara kısa molalar vererek yükseliyoruz. Bazı noktalarda
karlı parkurlardan geçiyoruz.
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Zirve küllahına varmadan öndeki grubu yakalıyor ve bu noktada zirveyi zorlamadan önce ortak uzun
bir mola veriyoruz.

Zirve Yolundan
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Medetsiz zirve (3524 m)

Saat 08.56’de zirvede oluyoruz. Zirve defterini imzaladıktan ve etrafı kuşatan görkemli dağları
izledikten sonra çıktığımız güzergahtan geri dönüyoruz.
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Dönüş yolunda başlayan ince yağmur aralıksız devam ediyor. Saat 13.30’da yürüyüşü tamamlayarak
sabah araçların bizi bıraktığı noktada oluyoruz. Dönerken de araç sorunu yaşadığımız için bu
noktada ciselemeye devam eden yağmurun altında bir süre beklemek zorunda kalıyoruz.

Yürüyüşe başladığımız ve sonlandırdığımız Karboğazı vadisi üst başı

Araçla ana kampa gelince zaman kaybetmeden hemen çadırlarımızı topluyoruz. Ankara’dan kendi
araçları ile gelen ve bizim yanımızda çadır açan Gezginlerin Rotası grubu araçlarında yer olduğu için
birlikte dönme önerimize kabul ediyorlar.
Saat 15.15’de kamp alanından Ankara ya hareket hareket ediyoruz. Akçatekir’de verdiğimiz kısa bir
yemek molasının ardından Ankara’ya doğru devam ediyoruz.

Teşekkür…
Etkinliği düzenleyen Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) ve destek sağlayan Mersin
Büyükşehir Belediyesi’ne; sıcak konukseverliklerinden dolayı MERDAK üyelerine, özellikle
organizasyon sorumlusu Sultan Öncü’ye; rehberler Hüseyin Yalçın ve Hasan Karabulut’a; bizi
araçlarına kabul eden Gezginlerin Rotası’na ve özellikle ekip sorumlusu Kaan Dirim’e çok teşekkür
ederiz.
30 Aralık 2015
Ankara
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Rota
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9. KARBOĞAZI/MUZAFFER EROL GEZ DAĞCILIK ŞENLİĞİ VE MEDETSİZ
TIRMANIŞI
13-14 HAZİRAN 2015
KAMP YERİ : KARBOĞAZI (Akarca Mevkii )
KAMP TARİHİ : 13-14 Haziran 2015
HAREKET SAATİ VE YERİ : 08.30 – MERDAK (Yenişehir belediyesi gençlik merkezi)
CUMARTESİ :
08:30 Hareket (MERDAK )
09:30 Hareket (Tarsus Tren İstasyonu)
13:30 Karboğaz Anıtında tören
14:00 Kamp yerine varış (Kampın Kurulması)
15:00 Hafif çevre yürüyüşü
18:00 Toplanma-Akşam yemeği Tırmanış Sunumu
20:00 Serbest zaman
22:00 Sessizlik saati
PAZAR :
02:00 Kalkış
02:30 Araçlarla tırmanış yerine hareket
03:00 Zirveye Tırmanışı
10:00 Zirve
11:00 Kamp yerine hareket
16:00 Kamp yerine varış – Kampın toplanması
17:00 Mersin’e hareket
19.00 Mersin
ETKİNLİK BİLGİLERİ:
- Zirve çıkışı programda belirtildiği gibi 03.00’da başlayacaktır. Yapılacak hazırlıkların yanı sıra
etkinlik katılımcı listesinin oluşturularak güvenlik vs. gerekçelerle ilgililerle paylaşılması
gerektiğinden katılımcıların isimlerini belirtilen günün akşamına kadar telefonla bildirmesi
gerekmektedir.
- Yemek kulübümüz tarafından seyyar mutfak kurularak karşılanacaktır. Katılımcılar için su
bulunacaktır. Zirve kumanyası hazırlanacaktır. Katılımcılar sadece atıştırmalık kuru Üzüm,
badem fındık. Kuru kayısı, elma, muz gibi kendileri yanlarında bulunduracaktır.
- Etkinlik için kayıt yaptırmadan gelenler kamp alanı dışına çıkartılacaktır.
- Buluşma yeri MERDAK olup ve katılımcılar kamp malzemelerini sağlanan taşıma aracına teslim
ederek kamp yerinde teslim alacaklardır.
- Ulaşım araçları Kulübümüzce sağlanacaktır.
- Faaliyette sigara ve içki içilmemesi doğa ve insan sağlığı açısından önemli etkendir. Etkinlik
süresince alkol ve sigara içilmez.
- Sağlık problemi olan ve ilaç kullanmakta olanların (Tansiyon, sara, kalp vs.) durumunu faaliyet
rehberlerine bildirmelidir
- Etkinlik sürecinde çöplerin, atıkların poşetlenip çantada muhafaza ile şehre getirilmesi ve
endemik tür sayılacak bitkilerin doğal ortamda çoğalmalarını düşünerek sökülmemesi,
çiçeklerinin koparılmaması etkinlik kuralımızdır.
- Kamp yerimiz önceki yıllarda olduğu gibi Kar boğazı-Akarca Mevkii olup rakımı 1900 m dir.
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- Kamp gecesinin soğuk olabileceği düşünülerek uygun kamp malzemeleri ile yardımcı
malzemelerin alınması önem taşımaktadır.
- İl dışından kendi olanakları ile gelmek isteyen sporcular (ÖNCEDEN İSİM, SAYI BİLDİRMEK
KOŞULUYLA) direk olarak Kar boğazı/ Akarca Mevkii kamp alanına geçebilirler.
- İl dışından gelip Mersin’den katılacak olan sporcular MERDAK kulüp binasından veya Tarsus
tren garından alınacaktır.
BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN (8 Haziran çarşamba günü 17.00’a kadar) :il dışından bireysel ve kulüp
olarak katılacaklarda 8 haziran Çarşamba günü 17,00 ye kadar iletişime geçmeleri ve kesin katılım
durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.
ULAŞIM BEDELİ İLE YEMEK: Katılımcı herkesten maliyeti karşılığı bölünerek alınacaktır.
Hüseyin TUNÇ: 506 532 90 74
Hasan KARABULUT: 533 656 00 85
Hüseyin YALÇIN: 506 926 70 62
Ali Rıza DEMİR: 505 228 06 92
Dursen BİÇGEL:532 675 67 41
(NOT: Önceden olduğu gibi Facebookta oluşturulan bu etkinlik bilgi amaçlıdır. Etkinliklere
katılacakların buradan belirlenmesi çoklukla yanıltıcı olmaktadır. Bu nedenle faaliyete katılacak
arkadaşlarımızın son anı beklemeden Çarşamba toplantılarında yada yukarıdaki telefonları arayarak
MUTLAKA KAYIT yaptırmaları gerekmektedir.)
MERDAK, TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU ÜYESİDİR.
MUZAFFER EROL GEZ.
Türkiye ve dünya dağcılığının duayenlerinden olan ve” Yasayan Efsane Dağcı’’ olarak bilinen
Muzaffer Erol GEZ; 1934 yılında Malatya’da doğdu. Dağcılığa ilk olarak, 1952 yılında askerlik
görevini yaptığı Kayseri’de Erciyes Dağı’na zirve yaparak başlamış ve 1952’den sonra 95’in
üzerinde Erciyes tırmanışı yapmıştır. Munzur’un bütün zirvelerine çıkmış, 1960’larda Cilolar’da
tırmanış eğitimleri yapmıştır. Muzaffer Erol Gez Hakkari Reşko zirvesine çıkan bir kaç dağcıdan
birisidir. İlki 1959 yılında olmak üzere 27 defa Ağrı dağında zirvesi yapmış, hatta Ağrı’nın
zirvesinde bilimsel araştırma için 3 gün geçirerek inanılması güç bir rekora imza atmıştır. Bir çok
yurt dışı tırmanışı da yapan efsane dağcımız İsviçre Alpler’ine ve İtalya’nın Matahorn zirvesine
çıkan ilk Türk dağcı olma unvanına sahiptir.
Muzaffer Erol GEZ; Türkiye Dağcılık ve Kayak Federasyonu’nun kurulmasına öncülük etmiştir.
Mersin Dağcılık Spor Kulübü (MERDAK) YÖNETİM KURULU geçen yıl aldığımız kararla 2013
yılından sonra düzenlenecek olan şenliklerin adının KARBOĞAZI/ MUZAFFER EROL GEZ
DAĞCILIK ŞENLİĞİ VE MEDETSİZ TIRMANIŞI olarak değiştirilmesinin kararını almıştır.
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