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28-29 OCAK 1995 K.T.ü. Z/GANA DAGl TIRMANlSl
ETKINLiK RAPORU
28-29 Ocak tarihlerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi DageilIk ve Kis Sporlan Kolu (KTÜ
DAKS) tarafindan, Türkiye'deki tüm dageilik örgütlerinin davet.li oldugu «icrü Zigana Dagi
Tirmanisi" düz.enlemnistir. Bu etkinlige ODTÜ Dagcilik ve Kis Sporlan Kolu 'nu temsilen
Gökhan Demirei ve K. Mehmet Yayla katilmislardir. Sporcularin Trabzon'a gidis-dönüs yol
masraflan ODTÜ Saglik Kültür ve Spor Daire Baskanligi tarafindan, Zigana Gümüskayak
,. Lf ~~sislerindeki

beslenme ve bannma 1iIm1et1eri ise Karadeniz Teknik Üniversitesince

karsilanmistir.
Etkinlige katilan dageilik örgütleri sunlardir:
-Türkiye Dageilik Federasyonu (Federasyon Baskani katilmistir)
-Gümüshane Dageilik Il Temsilciligi
-Samsun DageilIk Il Temsilciligi
-Konya Dagcilik Il Temsilciligi
-Gaziantep Üniversitesi Dageilik Kulübü
-Karadeniz Teknilc Üniversitesi Dageilik ve Kis Sporlan Kolu
-QDTÜ-DKSK
-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dageilik Kulübü
-Erzurum Atatürk Üniversitesi Dagcilik Kulübü
-Trabzon Tenis Dageilik Kayak Ihtisas Kulübü
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Etkinlige aynca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve yerel bir televizyon kanaImdan
kameramanlar da katilmistir.
Etkinlik Izlencesi:
28 (kiik Cum31'Ip.si~1:ighl Tr.ibzon'si v:i.ran sporc!1lionmiz ot(\g~rrl~ K.TT-I. D.A.KK üy,.l~ri
tarafindan karsilandi. Daha sonra KT.Ü. servisleriyle Üniversiteye gidildi. Burada D.A.KS.
lokalinde diger misafir dagcilarla tanisi1di, yemek yendi ve üniversite gezildi. Ögleden sonra
seivis otobüslerlyle Zigana Dagi 'na hareket edildi. programda olmamakla birlikte Sümela
Manastin ziyaret edildi aksama dogru Zigana 'ya varildi ve Gümüskayak Tesislerindeki
dagevine yerlesildi. Aksam K T.Ü. 'lü dageilar tarafindan bir slayt gösterisi yapildi.
29 ocak sabahi, kahvalti ve hamliktan
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sonra çikisa baslandi. Yogun sis ve siddetli rüzgar

yüzünden zirve çiki~ltamamlanamadi. Geri dönüs sirasinda bir kaybolma durumu yasandi,
ancak ekipte bulunl? deneyimli dageilar sayesinde ciddi bir sorunla karsilasilmaksizm dagevine
döiiüldü. Burada ogle yemegi sonrasi bir toplanti yapildi, çikisa katilanlara katilma belgesi ve
çesitli hediyeler verildi. Daha sonra yine K T.Ü servisleriyle Trabzona geri dönüldü ve etkinlik
tamamlandi.

Etkinlik , ülkemizin çesitli yörelerindeki dagcilarin tanismasi ve görüs alisverisinde bulunmasi
açisindan oldukça verimli olmustur. Bu vesileyle, diger üniversite sporcularina ve il
temsilcilerine ODTÜ'lü dagcilarin yurt çapinda kurulmasi içIn girisimlerde bulundugu «dag
kurtarma ve ilkyardimprojesi" anlatilmistir.
.
K T.Ü. Rektörlügü'nün destegi ve ev sahibi sporculann yogun ilgi ve misafiiperverligi
sayesindeorganizasyonunson derece basarili oldugu gözlemlenmistir.
Benzer etkiliklerin Üniversitemizeede düzenlenmesi. hem ODTÜ'nÜfi tanitilrnasi , hem de
Türkiye DageiligIDin gelisimi açisindan yararli olacaktir.

Doç. Dr. Ali Gökmen
DKS/f Akademik Danismani
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