Temel Kampçılık Eğitimi Teknik Raporu
Hazırlayan :Kemal BAYHAN

Etkinlik Yeri: Işık Dağı
Etkinlik Tarihi: 19-20 Kasım 2011
TS: Kemal BAYHAN
ES: Hande GÜR
MS: Merve ACAR

Katılımcılar
Eğitim verenler:
Doğa CEYLAN
Merve ACAR
Pınar ORUÇ
Can UYGUR
Anıl ALTUN
Savaş KARADAĞ
Mert Cevdet GÜNAY
Erinç ERDAL
Uğur YILDIRIM
Şeyma SARIBEKİROĞLU
Akın ARDA
Berk BAŞAR
Hande GÜR
Kemal BAYHAN

Eğitim alanlar:
Ömer SARPDAĞ
Ufuk SARISALTIK
Aybeniz KARATAŞ
Ömer ÇELEBİ

Berk YAŞYERLİ
Göktuğ BORLU
Nadya DIMCHOGLA
Serçin YÜCE
Heval ATAŞ
Işılsu YILDIZ
Eda SEKMEN
Seçil GÜLER
Buğra VARLI
Ali ALTUNSOY
İsfendiyar RASHİDZADE
Mert ERKANLI
Yunus Bulut TOPUZ
Tuğçe BAKIR
Pırıl ALDEMİR
Volkan MUYAN
Halil DEMİRCİ
Cemal YILDIRIM
Kaan TÜTER
Ekin KIZILKAN
Özlem TONKA
Turan İLHAN
Coşku Deniz ARSLAN
Selin ÖZOKÇU
Volkan ÇİFTECİ
Ozan BODUR
Gizem ŞAHİN
Berk ÖZDEMİR
Yusuf İSKENDER
Asil Orkun KAÇAR
Ali İhsan AKBAŞ
Derya ERKAN
M. Rohat BİNGÖL
Banu ÖZTÜRK
Fatih BALLI
Turgay DEĞİRMENCİ
Merve (soyadını bulamadım)

Etkinlik Öncesi
Etkinlik için talep oldukça yüksekti. Toplamda 55 kişi etkinliğe katılmak istedi. Etkinlik
toplantısına gelemeyip de etkinliğe dahil olmak isteyenlerin sayısı da hayli fazlaydı. Hande ve
beni arayanların sayısı toplamda 10 u buldu. Ayrıca etkinliğe sınavcı katılmak isteyenler de
olduğundan hazırlık dönemi hayli telaşlı oldu. Daha önceki kamplar için talep edilen araç
(ring) bu etkinliğe herkesi oturtarak taşıyacak kadar büyük değildi ama ikinci bir araç da
maliyeti hayli arttıracağından koltukları mümkün olduğunca üçledik ve yere serilen matlarla
birlikte durumu kotarabildik. Sınavcı gelecek olanların da Ankara’dan Çerkeş otobüsleriyle ya
da Kızılcahamam’ dan bulacakları başka yöntemlerle (yine çerkeş otobüsüne binmek, otostop
çekmek) ulaşımlarını sağlamalarını istedim. Daha önceden yapılan etkinlikten öğrendiğimiz
kadarıyla kamp alanı oldukça soğukmuş. Bu yüzden verilen tulumların mümkün oldukça daha
iyi olmasını, trekker tulumların verilmemesini istedim. Kalabalık olmamız yüzünden malzeme
yetişmedi. Bu sayede ciddi kış çıkışı etkinliklerine gidecek tulumlar bile ışık dağının havasını
solumuş oldu. Etkinliğe gitmeden, kampalanına yakın köylerden Belpınar Köyü muhtarının
telefonuna ulaştım ( Belpınar Muhtarı Tlf: 05359321928) ve son durum hakkında kendisinden
bilgi aldım. Etkinlik öncesinde bölgenin karlı ve soğuk olduğunu öğrenince etkinliğe kürekleri
de aldım. Tozluk yapma ihtimaline karşı çadır başlarına ılgaz bilgilerini tazelemeleri yönünde
uyarıda bulundum. Koli bandı ve poşet alımını bölgedeki son hava durumuna ve kar
miktarına göre karar vermek üzere etkinlik sabahına bıraktım. Neyseki kamp bölgesinde yağış
beklenmiyordu ve kar miktarı da oldukça az olduğunda tozluk malzemeleri alınmadı. Etkinlik
öncesinde, katılanları eldiven bere vb getirmeleri, ne tür giyecekleri ve ayakkabıları tercih
etmeleri, merak ettikleri her durumda/konuda çadır eskileriyle iletişime geçmeleri , özellikle
metal takıları çıkarmaları, tırnaklarını kısaltmaları, telefonların bataryalarını doldurup
şifrelerini kaldırmaları, gerekecek yakıt miktarları hakkında uyarıda bulundum. Öncesinde
inceleyip fikir edinebilmeleri için araçtan inilen, kamp alanının , Karagöl’ün koordinatlarını
paylaştım. Ekinlik sabahı çok geç kalanları beklememek için çadır eskilerinin kritik
malzemeleri almalarını istedim. Hemen herkes buluşma saatine uydu, geç kalanlar da araç
yüklenirken yetişti ve yaklaşık 20 dakikalık gecikmeyle yola çıkıldı.

Etkinlik
Araçla Gidiş
Katılan sayısının artmasıyla beraber çantaların da artmasıyla otobüsün bagajı yetersiz kaldı,
çantaların bir kısmı içeriye alındı ve oturmak için alan biraz daha azaldı. 50 kişiyi geçen
etkinlikler için iki araç yapılabilir. Işık göreceli olarak yakın olduğundan sıkışmadan kimse
şikayetçi olmadı. Sıcak sıcak ekmek almak için yol üstünde, Kızılcahamam çıkışındaki fırında
ara verildi. Yaklaşık 2 saat sonra otobüs yolculuğu sona erdi.

Kamp Alanına Ulaşım
Otobüs yolculuğunun başında incelenmesi için daha önceden Tolganın hazırlamış olduğu
uydu fotoğraflı kamp haritasını dağıttım. Araçtan indikten sonra çadır başlarıyla haritanın
üzerinden bir daha geçtik ve kamp yolu hakkındaki önceki deneyimlerimizi paylaştık. Kısa bir
pusula ve harita konuşmasının ardından ikişer çadırlı yedi ekip yapıldı. Elimizde bulunan
pusula sayısı ekip sayısından iki eksik olduğundan, ekiplerden birine ben birine de uğur
Yıldırım ardçılık yaptı ve bizim ekipler pusulasız olarak yola çıktı. ( sonrasında bunun hatalı
olduğu kararına vardım ve sonraki ekipleri pusula sayısı kadar ayarladım, ikinci yılındakilerin
tecrübe kazanabilmesi için deneyimli olanları ekip başı ya da ardçı yapmadım)
Dahil olduğum ekip yaklaşık 1 saat 20 dakikada kamp alanına ulaştı, diğer ekipler de biri hariç
2 saat içinde kamp alanındaydı. Yaklaşık 2.5 saat içinde son ekip de kamp alanına olaysız
şekilde ulaştı. Kamp yolu, özelikle ormanın kuzey yamaçları 5-10 cm karlı olsa da kamp
alanının zemini kuruydu. Hemen çadırlar kuruldu ve makarna bulgur işlerine girişildi.

Kampçılık Eğitimi
Yemekler güzelce yendikten sonra madem temel kampçılık eğitime geldik, bırakın goy-goyu
bize eğitim şart deyip;
 Ne zaman ne giymeliyiz, hangi sırayla giymeliyiz
 Etkinlikte kullanılan ocak tipleri ve bu ocakların iyi ve kötü yönleri, ocağın verimini
arttırma yoları
 Çadır içinde yerleşim ve düzenin sağlanması
 Tulum nasıl kullanılır, üşümemek için ne gibi önlemler alınır
 Dağda sıcak sıvının önemi ve sıcak sıvının nitelikleri
 Çadır içinde soğukla mücadele yöntemleri
Hakkında yaklaşık bir saatlik bilgilendirme (uğur hoca sayesinde sohbet de diyebiliriz) yapıldı.

Keşif Yürüyüşü
Bölgenin daha iyi tanınması için hava kararmadan istekli olanlarla keşif yapılacağını
duyurdum. Havanın soğuk olmasınında etkisiyle yaklaşık 40 kişiyle yürüyüşe başladık. Kamp
alanından yayla evleri, bayraklı çeşme , izcilerin kamp yeri, küçük açıklık rotası üstünden 1
saat 15 dakikalık yürüyüş yapıldı, arada durarak kritik yerler/bölgeler tanıtıldı. Doğada
ilerlerken dönüş yolu da düşünülerek neler yapılacağı hakkında konuştuk. Hava kararmak
üzereyken kamp alanına ulaştık.

Gece Yürüyüşü

Saat 19:00 da Gece yürüyüşü için Mert Cevdet Günay ekip başı olacak şekilde yola çıktık,
Yayla evlerine doğru giderken ilk sağdan döndük ve açıklık alana ulaşıncaya kadar ilerledik.
Varmamız yaklaşık 25 dakika sürdü. Varınca Merve ve Savaş gece yüryüşü hakkında
hazırladıkları konuşmayı yapıp milletin meraklarını giderdiler. Şarkı türkü derken, 1 saat
kadar kaldık. Sonra orman içinden kamp alanına döndük. Çadır gerdirmelerinin kontrolü
yapıldı. Merve’nin çadırında fermuar arızası vardı, dış tenteyi bantlamaya çalıştık ama
donmuş çadır yüzeyinde duct tape işe yaramadı. Neyseki yağış yoktu, çöp torbasıyla ve
çantalarla duvar oluşturarak geçici ve yetersiz bir çözüm oluşturuldu.

Karagöl
Ertesi gün telsiz sayısı kadar ekip yaptım ve eskilerin yenileri, ekip başı ve ardçının görevleri
hakkında bilgilendirmesini istedim. Yaklaşık 1.5 saat sonra bütün ekipler kısa aralıklarla
Karagöl’ e ulaştı. Gelen istek üzerine Doğa’nın ekip başlığında 25 kişilik bir ekip telsiz alarak
yürüyüşe çıktı. Yürüyüşten dönülünce ilk yardım eğitiminin pekişmesi için ilkyardım pratiği
yapıldı. 12:30 da yine aynı ekiplerle, yenilerin ekip başı ve ardçılığında dönüş yoluna geçildi.
Bir ekip 1.5 saat kadar geçikti, planlanan çadır toplama ve kamp alanından ayrılma saati de
dolaylı olarak 3 ten 4 e kaydırıldı.

Dönüş
Kamp alanından dönüş için yenilerin dönüşümlü olarak ekip başı ve ardçı olmalarını
planlamıştım. Karagölden dönüşün geçikmesiyle, kamp alanından ayrılma da bir saat sonraya
kaydı. Havanın kararmasına yaklaşık 1 saat kalınca tak ekip yapmayı ve en kısa ve hızlı yoldan
dönmeyi planladım. Kamp alanından çıktıktan 45 dakika sonra araca bineceğimiz yere ulaştık.
İki günlük kampın ağrısını şehirde çekmeyelim diye otobüsü beklerken 20 dakikalık
esnetme/herme hareketlerini yaptık.

Genel Değerlendirme
Elimizden geldiğince fazla kişiye dağcılık yaptırmak görüşündeyiz. Ancak malzeme ve eğitici
imkanlarımızın farkında olup buna göre hareket etmeliyiz. Gerekirse kamplara kota
uygulanabilir. Ulaşım için tek tip yerine ihtiyaca göre araç istenmeli. Kullanılan Husky çadırlar
Işık için yetersiz kalabiliyor. Çok soğuk havalarda çadırın ısınması, iç tentenin mesh yapısı
yüzünden imkansız görünüyor. Ayrıca kar yağışı olursa çadırların çökme ihtimali yüksek.
Çadırların ısı yalıtımını arttırmak için iç tente çöp poşetleriyle kaplanabilir, ama bu yöntem iç
tentenin hava geçirgenliğini kısıtlayacağından, nefes alıp vermeden kaynaklanan buhar iç
tente üstünde karlanmaya sebep olur. Kalabalık yüzünden uğraşılması gereken iş miktarı
arttığından TS ve MS aynı çadırda kalabilir. Işık etkinliği özellikle eğiticiler tarafından pek de

ciddiye alınmamış olacak ki etlinliğe getirdiği ocak ile yakıtı farklı olan, getirdiği ocağı nasıl
kullanacağını bilmeyen, çakı, çakmak, kafa lambası gibi elzem malzemlerini unutan...
eğiticilerle karşılaşmak mümkündü. Etkinlik toplantısı için milletin yeterince üşümesini de
göz önünde tutarak yakındaki dinlenme tesisi kahvehane karışımı yeri tercih ettim ama
kapasitesini aştık ve sandalye masa taşımayla fazladan zaman kaybettik. Sonuç olarak etkinlik
olaysız tamamlandı. Saygılar.
Kamp için kullanılan rotaları göstreren uydu fotoğrafı (hazırlayan: Tolga UZUN)

