ETKİNLİK RAPORU
Etkinliğin Adı:

Geyikbayırı Kaya Tırmanış Etkinliği

Yeri:

Geyikbayırı, Antalya

Tarihi:

26-27 Ocak 2010

ES:

Barış Seber

TS:

Ilgın Aksoy

MS:

Rojhat Türk

Eğitime katılanlar:
1.

Ilgın Aksoy

(kurtarmacı)

2.

Ceren Kazancı

(lider)

3.

Kerem Kılıç

(lider)

4.

Çilem Çiçek

(lider)

5.

Barış Seber

6.

Yunus Terzioğlu

7.

Pelin Türkalp

8.

Rojhat Türk

9.

Simay Yılmaz

10. Ömer Ufuk Koç (kampçı)
11. Mercan Baş

Ulaşım:

(kampçı)

25 Ocak saat 23:59’da AŞTİ’den Pamukkale Turizm ile Antalya

Otogarı’na doğru yola çıkıldı. Sabah 08:00’de Antalya Otogarı’na varıldı. Geyikbayırı
şehir merkezinden yaklaşık 22 km mesafede ancak oraya direk giden araç bir tek
saat 07:30’da kalkıyor, dönüşünü ise 13:30’da yapıyor. Bu aracı tutturamadığımızda
en ucuz ve mantıklı olan 5M Migros’a (5-10dk.) otobüsün ücretsiz servisiyle gitmek
ve oradan batı yönüne giden otobandaki durakta 56 numaralı minibüsü beklemek.

Bu araç yarım saatte bir geliyor ve 1,20 TL ödedikten sonra son durağı Çakırlar
köyünde iniyorsunuz. Buradan sonra 8-10 km bir yol kalıyor ve tek çare otostop.
Çevre halkı yardımsever ve çok beklemeden bir araç bulabiliyorsunuz. Tabii akşam
gelip 1 saat bekleyip tek bir aracın geçmemesi de olası. Bu yüzden bu yolla
gelinecekse gündüz orada olunmalı. Geyikbayırı’nın yolun sağındaki uzun kaya
duvarlarını geçerken sol taraftaki toprak yol ayrımına girilirse aşağı sektörlere ve
Josito Camping’e ulaşılabilir. Bizim tercih ettiğimiz Climbers Garden ise ayrımdan
200 metre ileride solda.
Dönüşte de aynı şekilde otostopla Antalya Otogarı’na döndük.

Konaklama:
Geyikbayırı jandarma bölgesinde olduğu için her gördüğünüz düzlüğe çadır
atamıyorsunuz. Bu yüzden çevrede 4 adet Camping var. Daha önceden
tanışıklığımız olduğu, gidip memnun kaldığımız ve en ucuz olanı olduğu için
Climbers Garden’ı tercih ettik. Kendi çadırımızda konaklamanın gecesi 5 TL. Bu fiyat
yerli tırmanışçılar için önceden haber verildiğinde geçerli.
Konaklamaya dahil olanlar: Mutfak, banyo (sıcak su var), tuvalet, ekmek. Kendi
yiyeceğimizi onların tenceresinde ocakta pişirip sonra bulaşığını yıkamamız
gerekiyor. Suyu da musluktan içebiliyoruz. Ekmek elden su gölden geçinip gidiyoruz.
Spor tırmanış dağcılığı sonuçta..

ETKİNLİK TOPLANTISI
Planımızda 26-27-28 Ocak bütün gün tırmanma vardı. 28’i akşam da geri
dönecektik. Ancak 27’si akşamı yağmur başlayıp hava durumu da ertesi 4 günü
yağışlı gösterince etkinliği 27’sinde bitirme kararı aldık. Ertesi gün bütün gün yağışlı
ve soğuktu, zaten tırmanamazdık.
Toplantının özeti:
Ilgın: İlk gün 3 hat, ikinci gün 5 hat atabildik. Doktor belimden dolayı
tırmanmamamı söyleyince ben çok tırmanamadım ve biraz lider sıkıntısı oldu.
Kerem: Rojhat kötü yoldan yürürken ayakkabılarını eskitmemek için terlikle gitti,
tırmanırken defalarca uyarmamıza rağmen bolta parmak soktu. Biraz eğlenceyle
ciddiyetin sınırlarını bilmeli.
Ilgın: İlkyardım almayı unuttuk, bunda herkesin sorumluluğu var. Malzeme
dağıtımında da 3 kişiydik. Kınıyorum kendimizi.
Çilem: Lider iple top-rope tırmanılmasın diye mırın kırın ettim, kusura bakmayın. Bir
tane top-rope ipimiz vardı, bu da yetmedi sonuçta.
Yunus: Önemli olan beraber bir etkinlik yapmaktı, hırsla tırmanmaya çalışmadık.
Kimse de yüksek dereceler tırmanamadık diye kendini suçlu hissetmesin, kolun
kapasitesi belli sonuçta.
Ceren: Rojhat’a bulaşık ve yemek konusunda çok yüklendik.
Ilgın: Rojhat’ın girdiği iddiaların sonucunda oldu bu, yapacağımız birşey yok.
Rojhat: “Tamam ben malım.”
Barış: Climbers Garden’ı seçmemiz biraz alışılmışın dışında bir etkinlik olmasına
neden olduysa da dışarıda çadır atma şansımız yoktu, bu konuyu açıklığa kavuşsun

istedim. Ayrıca yoğun tırmanış yapılan bir spor bahçesinde biraz konfor kimseyi
rahatsız etmemiştir herhalde.
Çilem: Yunus lider tırmanırken gelen ipin bacak arasında olması gerektiğini söyledi
ama Emin baba da tersini söylüyordu. (Araştırılsın, sorulsun)
Yunus: İlk gün Alper Kabran’ın isteği üzerine onun emniyetini aldım, kendi
hevesimden değil.
Ceren: Alper’in DKSK’dan lider almışları değil de Yunus’u tercih etmesi beni rahatsız
etti. Bu DKSK’nın verdiği eğitime çok güvenmediğini mi gösteriyor? Orada
olabilecek bir durumda sorumluluk TS’ye binerdi.

Etkinlik Ücreti:
Ankara – Antalya: Pamukkale Turizm 200 TL (kişi başı 25 TL)
Climbers Garden’da konaklama:

110 TL (kişi başı 10 TL)

Toplu Alışveriş:

115,34 TL (kişi başı 10,5 TL)

Toplam:

425 TL

Gelir:

Gider:

400 TL – OYK’dan

425 TL

242 TL – Toplanan Etkinlik Ücreti
(Yıpranma Payı Dahil)
Toplam -> 642 TL

Toplam -> 425 TL

Borçlar:
Pelin Türkalp:

33 TL

Ilgın Aksoy:

53 TL

Kerem Kılıç:

24 TL

Çilem Çiçek:

24 TL

Rojhat Türk:

53 TL

Ömer Ufuk Koç: 53 TL
Toplam Borç:

240 TL

57 TL Yıpranma Payı Toplanmıştır (8 kişi 2 gün, 3 kişi 1 gün)

