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1973 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilk ihtisas kulüplerinden biri olan Erzincan Dağcılık ve
Kayakçılık İhtisas Kulübü. (EDKİK) kuruluşundan bu güne kadar emeği geçenleri unutmadı.

Başta kurucular olmak üzere şimdiye kadar emeği geçen Aydın Kökhan, Tuncer Kırtıloğlu,
Cemil Seyyah, Erhayat Fırattekin ve Bülent Savaş’a hizmetlerinden dolayı yönetim kurulu
tarafından 40.yıl anısına Ergan Dağı Kayak Tesisleri’n de plaketleri ve teşekkür belgeleri takdim
edildi. EDKİK Başkanı Yılmaz Ünal yaptığı açıklamada “40 yıllık tarihinde kulübümüz Türk
dağcılığına yaz ve kış eğitimlerini tamamlamış çok sayıda sporcu içinden her koşulda rehberlik
yapan aktif yüksek irtifa dağcılığı sporcular yetiştirerek Türk ve Dünya dağlarında bayrağımızı
gururla dalgalandırmışlardır. Ayrıca birçok dağ kazaları ,deprem, çığ gibi afet durumlarında
yetişkin elemanlarımız görev alarak son derece önemli olan insani görevleri yerine
getirmişlerdir.Kulübümüz, tüzük ve yönetmenlikler çerçevesinde her şeyden önce bir spor
kulübü olmanın bilinci ile dağcılık, kayakçılık, dağ kayağı ve doğa sporlarında ihtisaslaşmayı,
Türk gençlerini en iyi şekilde ,dağ, kayak, dağ kayağı ve doğa sporları içerisinde fiziksel ve
toplumsal yönden eğitim verip ülkesine, milletine yararlı ve sağlıklı birer birey olarak
katılmalarını sağlamayı amaç edinmiştir” dedi. Ünal Erzincan’ın doğa sporları merkezi olma
yolunda EDKİK’ in öncülük ettiğini bu anlamda Ergan Dağı’nın uluslararası düzeyde kayak
tesisleri yapılabileceği fikrini uzun yılardan beri savunduğunu , Esence Yedigöller Dağcılık
Festivalini aralıksız olarak 18 yıldır festival haline geldiğini, Kemaliye’de dağcılık federasyonu
olarak Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce dağcının eğitim aldığını ve bu durumun
kuşkusuz yöre ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getirdi.17 yıldır Dağcılık Federasyonu
yönetim kurulu üyesi ve dağ kayağı kurulu başkanlığını yapan Ünal görevi sırasında Dağcılık
Federasyonu olarak 8 yıldan bugüne kadar devam eden dağ kayağı eğitimlerinin Ergan
Dağı’nda yapılmasını sağladı. 2013 yılı içerisinde Türkiye’de ilk defa Uluslar arası düzeyde
yapılan “Ergan Uluslararası Dağ Kayağı Yarışması” nın özellikle Erzincan’da yapılmasını
sağlayan EDKİK bu önemli organizasyonu üslenip başarılı bir şekilde sonuçlandırdı.
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