26-27-28 ARALIK
ILGAZ TEMEL KIġ KAMPÇILIĞI EĞĠTĠMĠ
TS:Pınar OĞUZ
ES:Ece SARAOĞLU
MS:Murat SAYIN
Etkinliğe Katılanlar :
1)Pınar Oğuz
Esra Semerci
Hasan Mutlu
Elif Olcay Yücel(S)
2)Murat Sayın
Ayla Terzi
Mustafa Tiryaki
3)Ece Saraoğlu
Açelya AltuntaĢ
Umut YaĢar
Aziz Acar
4)Alican Kızılkaya
Bahar Yay
Murat Gündüz
Ahmet Demirci
5)Öncel Acar
Seval Aladağ
Aykut Arslan
6)Alper Bayrı
Damla Ak
Tolga Yılmaz
7)Murat Görücü(S)
Ceren Özgün
Erdem Kazak
8) Barın Kaya
Fatma Öztin(S)
Ozan Koloğlu
9)Ġstemihan Koyuncu
Laçin Salgırtay
Sercan Oruç
10)Esra Ġyidoğan
Özge Erdem
Hüseyin Kapukaya
Kamer Doğan
11)Kayakçı lar
ġafak Bayram
Alpaslan Kılıçarslan

1.

GÜN

8.50 de ODTÜ den hareket
9.20 Sıhhıye den hareket
11.15 Çankırı –Ekmek Molası
12.25-12.40 Doğru Yol Tesisleri—Tuvalet
13.00 gibi Karayolları
14.00 Son Ekip Karayollarından kamp yerine doğru hareket ediyor (Jandarma ile yapılan konuĢma
yüzünden bu kadar geç çıkılıyor )
YürüyüĢ ekipleri 2Ģer çadır halinde oldu.YürüyüĢe baĢlanmadan Karayollarında tozluklar yapıldı
,her ekibe birer telsiz verildi ve yarım saatte bir kere açma kararı alındı.
15.45 te en son ekip küçük kamp yerine vardı.Karayollarından küçük kamp yeri iz açma ve kar
sorunu olmazsa 50 dak ama kar kalınlığının 110 cm ulaĢması nedeniyle değiĢerek iz açıldı bu da
vakit kaybına neden oldu.
16.30 da sınavcı ekipte geldi
17.00 da bütün çadırlar kuruldu.Çadırlar kurulurken çadırların çevresine soğuk ve rüzgara karĢı
duvar örüldü ocaklar için yer hazırlandı
19.45 de hem kıĢ ortamında gece yürüyüĢünü tanıtmak hem de hareketsizlikten üĢüme ihtimaline
karĢı biraz ısınmak hem de kaynaĢmak için kulübeye doğru yürüyüĢ yapıldı.Karın yoğun olması
nedeniyle yürüyüĢ tek ekip kalinde yapıldı. Kulübenin yeri daha iyi öğrenilsin
amacıyla gidiĢ ve dönüĢte farklı yollar izlendi .Giderken küçük kamp yerine gelirkenki yoldan
degil de arka yoldan gittik, dönüĢte ise küçük kamp yerine giden yolu izledik.Kulubeye biraz zor
sığdık ama bol Ģarkı türkülü bir oturma oldu.
21.15 Kamp yerine varıldı .
Gece için sıcak sıvı hazırlandı ve yatmadan sıcak sıvı alımına dikkat edildi.
22.00 ses kes
2.GÜN
6.00 da kalkıldı
8.00 da bütün ekipler çıkıĢa baĢladı.
Ekipler karma yapıldı , her ekipte 2 tane deneyimli vardı. Her ekipte bir çanta , bir tulum, bir ocak,
bir telsiz ve birkaç tane kazma oldu ve ilk yardım çantaları yetersiz olduğundan belirli kiĢilere
verildi.Ekiptekilerde kaskta vardı
Ekipler gidiĢte birbirlerini görecek mesafede fakat kendi izlerini açarak ve her yarım saatte bir
telsiz açarak ilerledi.
11.00 da bütün ekipler tahta babadaydı.Rüzgarın sert esmesi ve Açelya nın rahatsızlanmasından
dolayı fazla kalmadan dönüĢe geçildi.DönüĢte her ekip birbirinden bağımsız döndü.
13.00 da bütün ekipler kampta
Bütün öğleden sonra yatıldı , dinlenildi.
19.10 tek ekip halinde dere yatağına doğru yürüyüĢ yapıldı.
DönüĢte 2 Ģerli ekipler halinde dönüldü bunun amacı ekiplerin gece rotalarını bulabilmeleri idi.
Gece yürüyüĢüne
Kamer Doğan
Açelya AltuntaĢ
Murat Görücü
rahatsızlıklarından dolayı katılmadı.
20.15 te son ekip kampta.Gene yemek yenilip sıcak sıvı alımına dikkat edildi
22.30 da ses kes
3.GÜN
6.00 da kalkıldı
8.10 da ilk ekip

8.20 de son ekip dere yatağına doğru yürüyüĢe baĢladı.
Sabah yapılan bu yürüyüĢte kazmalı yürüyüĢ , iz açma , çevreyi daha çok tanıma amaçlandı.
Her ekip kendine göre takıldı , ama 1 saatte bir telsiz açıldı.
Açelya AltuntaĢ
Murat Görücü
rahatsızlıklarında dolayı katılamadılar.
11.00 da son ekip kamp yerine vardı.
13.50 ilk ekip kamptan ayrıldı.
14.15 de son ekip kamptan ayrıldı.Gene 2Ģer çadır halinde dönüldü.Etkinlik toplantısı dağda
yapılmalı diyerek toplantıyı yolda mola verip yapmaktansa havanın güzelliğinden yararlanıp
karayollarında yaptık.
15.40 da otobüse bindik.
Etkinliğe ek olarak kayakçılardanda 2 kiĢi katıldı gündüzleri ayrı ayrı etkinlik yapıldı ama kalk ve
ses kesler aynıydı.Karayollarından kampa gidilirken beraber gidildi ama dönüĢte ayrı ayrı
dönüldü.
ĠZLENĠMLER:
Havanında yardımıyla fazlası ile amacına ulaĢmıĢ bir etkinlik oldu KıĢ kampçiliği, iz açma ,
kazmali yürüyüĢ ve gece yürüyüĢleri kavrandı. Eğitici fazla olmasına rağmen 3. senenin üstünde
eğitim verecek insanların olmaması bir kayıptı ve bu yüzden istediğim kadar ekipler özgür
davranamadı.DKSK etkinliklerinin aksine çıkıĢlarda hiç aksama olmadı en fazla 10 dak gecikildi.
Kampta çok sorun olmadı yalnız otobüste telefon olayı ve bir katılımcının piercing ini çıkartmak
istememesi sorun yarattı.Ayrıca bir katılımcını gerek görmediği için kasknı getirmemesi ortamı
gerdi bunun bir eğitim etkinliği olduğunu ve belki bu etkinlik için kask gerekmediğini ama ilerde
gidilecek etkinlilerde kaskı daha rahat ve biliçli kullanabilmek için bu tip eğitimlerde bunun
pratiğinin yapılması gerektiği anlatıldı ve konu kapandı. Ve insiyatifimi kullanarak o insanın
etkinliğini saydım ama Ģimdi bu raporu yazarken aynı kiĢinin kazmada da aynı hareketlerde
bulunduğunu bilerek piĢmanlık duyuyorum.
TEKNĠK MALZEMELER:
Baret+kask+petzl: 33
Kazma: 11
Kürek:6 kol+1(kiĢisel)
Ġp: 1(sedye yapımı için)
Telsiz: 6
Ġlk yardım :3

