Etkinliğin Adı: Kızlar Sivrisi (3070 m) Yaz Zirve Tırmanışı
Etkinliğin Bölgesi: Elmalı-Antalya
Etkinliğin Tarih: 25/26 Haziran 2011
Etkinliğin Türü: 18. Todoks Yaz Dağcılık Şenliği
Etkinliğe Katılanlar: Peyman Işıklı, Barış Erdemli, Zühre Acar, Erkan Kaya, Naciye
Ulker
Kamp Malzemeleri: Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs.
Teknik Malzemeler: Baton ve kask kullanıldı.
Rota: Çıkışta üçüncü çarşak rotası kullanıldı, hem hızlı çıkılabilen hem de zevkli bir
rota.
İnişte klasik rota kullanıldı.
Harcanan Zaman: 5 saat çıkış; 3 saat iniş
Kazanılan ve Kaybedilen Yükseklik: ~1120 m
Kamp Alanı: Elmalı – Kızlarsivrisi Dağ Evi (İkizce Kuyular Mevkii)
1950 m yükseklikte. Kamp alanına şenlik dolayısı ile kullanma suyu
getirilmişti ama içime suyunu herkes kendisi getiriyor. Kişi başı 4 lt su yeterli oluyor.
Araçtan iner inmez kamp alnına varmış oluyorsunuz o nedenle malzeme götürmekte
sıkıntı yok.
Bitki Örtüsü: Geven ve küçük otsu bitkiler.
Tehlikeler: Yaklaşık 260 sporcunun katıldığı zirve çıkışında, rotadan dolayı taş
düşme riski vardı, kasksız gidilmemeli kesinlikle.
Hava Durumu: iki gün boyunca güneşli, rüzgarsız.
Ulaşım Bilgileri:
Gidiş: 25 Haziran 4:00 Uçağı ile Istanbul‘dan Antalya’ya gidildi. 202 nolu belediye
otobüsü kullanılarak şehre inildi (Meydan durağında inip Cumhuriyet Meydanına
yürüdüm). Antalya Cumhuriyet Meydan’ında Todoks tarafından sağlanan servislere
binilip 2 saatlik bir yolculuk sonrasında kamp alanına ulaşıldı. Todoks’a ücret olarak
kişi başı 25 TL verildi gidiş-dönüş için.
Dönüş: 26 Haziran saat 17:00 civarında Todoks servisleri tarafından Antalya’ya
getirildik. Şehir içinde havalimanına giden 202 nolu belediye otobüsü kullanılarak
havalimanına gidildi. 23:55 Uçağı ile Antalyadan- Istanbula dönüldü.
GÜNLÜK ETKİNLİK DÖKÜMÜ
25 Haziran 2011: 15.30 da Elmalıdan hareket edilerek saat 16.40 da TODOSK Dağ
Evi’ ne ulaşılmıştır. 19.00 da Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'
nca ikram edilen yemeklerin ardından, saat 20.00 de Dağ Evinde yapılacak törene
geçilmiştir. Saat 22:00 kesin sesizlik.
26 Haziran 2011: Toplam 370 katılımcıdan zirve yapacak 258 kişi, yedi gruba
ayrılarak her gruba ikişer rehber verildi. Pazar günü, saat 04.00 de rehberlerimiz
eşliğinde zirve tırmanışına başladık.Gruplardan toplam 18 dağcı tırmanış esnasında
rahatsızlanmalarından dolayı geri döndü, geri kalan 240 kişi ise saat 09.00 da zirve
yaptık. Elmalı’da terziye diktirdiğimiz DAG bayrağını özenle açıp, resim çektik, zirve
defterini imzaladık. Zirvede verilen yaklaşık 1 saatlik molanın ardından inişe geçerek
saat 13:00 da kamp alanına ulaştık. Dönüş saati programda 16.00 olarak belirtilmiş
olmasına rağmen, yağmur yağabileceği ihtimali göz önüne alınarak saat 13.00’ten
itibaren de kamp malzemelerini toplayarak geri dönüşe geçtik. Rotada taş düşme çok
sık yaşandığından kasksız gitmeyin.

Harita (1)’lu kaynaktan alınmıştır.

Kaynaklar:
1) http://www.gezenbilir.com/index.php?topic=1085.0
2) http://www.todosk.org.tr/
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