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Faaliye
et
Faaliye
etin Tarihi
Güzerggâh
Kat Edilen Yol
Katılım
mcılar

Kullanılan Kamp Mlz.
M
Kullanılan Teknik Mlz.
M
Kullanılan Kişisel Mlz.
M
Yiyecek

Rota Bilgissi

2
29.12.2012‐0
01.01.2013

Adrasan – Tekiro
ova Yürüyüşü
ü
Yeri
Antalya
Süresi 3,5 gün Türü Kamplı Yürüyüş
Y

Antalya‐(Otobüs ile)Adrasan‐Olimpos‐Çıralı‐M
A
Maden Koyu
u‐Tekirova‐ (Otobüs ilee)
A
Antalya
37 km.
3
Alınan İrtifa
M
Max 750m.
1 Sinan Ku
utlutan
8
Sem
ma Tuzcu
2 Derya Attçeken
9
Can
n Angun
3 Fatma Şeen Yıldırım
10
Olccay Güzel
4 Salih Yıld
dırım
11
Levvent Çırık
O
Ocak,
Çadır
G
GPS
K
Kamp
ve yürü
üyüş malzem
meleri, baton
n, özellikle dee yağmurluk,, “Likya Yolun
nda Yürümek” adlı
r
rehber
kitap (Upcountry Turkey Yayın
nları / Yazarlaar: Kate Clow
w ve İbrahim
m Turgut)
‐
K
Kamp
• Adrasan‐Olimpos arasında: Çoban
nın Kulübesi (Shepherd’ss Hut)
A
Alanı
• Çıralı çıkışında asfaltaa yakın kısımda, patikaya girmeden önceki düzlükk
S
Su
• İlk kamp yerinde (Çob
banın Kulübeesi) kaynatılaarak içilebileccek temizliktte
k
kaynağı
u
durgun su
mp yerinde su kaynağı bu
ulunmamaktaadır. (Su ikm
mali Çıralı’da
• İkinci kam
markettee yapılmıştır.)
T
Tehlikeler
• Adrasan‐Olimpos arasında domuzz vb. vahşi haayvan
• Likya Yolu
u işaretlerinin seyrekleştiği yerlerde kkaybolma tehlikesi (Mad
den Koyu
ve devam
mında yol yap
pım çalışmassı nedeniyle iişaretler zaraar görmüştü,, ayrıca
Çoban Ku
ulübesinden Olimpos’a in
nerken seyreekleşmişti.)
Z
Zemin
P
Patika,
Traktö
ör yolu, zamaan
Zo
orluk
Kolay / Orrta
zaman iri taşllık (Detaylar
De
erecesi
a
anlatımda)
R
Rota
Anlatım
mı:
A
Adrasan’dan
üp, Olymposs’tan Çıralı’yya sahilden ulaşılır.
Olympos’a tepeyi aşaarak yürünü
Ç
Çıralı’da,
sah
hilin bittiği yeerden patikaaya girilir. Ko
oyları ayıran 4‐5 adet bu
urun denize nazır bir
p
patika
ile geççilip Maden Koyu’na
K
varılır. Maden Koyu’ndan so
onra, Tekirova’ya kadar, denizden
d
y yer uzaklaşarak, çeşittli burunlar ve
yer
v görüş alan
nı dışında kalmış olan koyylar aşılır.
Detaylı Anlattım:
D
A
Adrasan‐Olym
mpos arası, çıkışta
ç
oldukça geniş, nad
diren daralan
n bir patik izlendi. İniş, bir
b kişinin
r
rahatlıkla
yü
ürüyebileceği kadar gen
niş ancak ağğaçlardan saarkan dikenli sarmaşıklaar ya da
d
devrilmiş
ağaaçlar sebebiyyle çıkışa nispeten zor bir patikaydı. A
Ayrıca, inişte
e iki işaret arrasındaki
m
mesafe
uzun
ndu ve bazeen ikinci işarreti görmeden yol ayrılıyordu; bu sebeple
s
kaybolmaya
m
müsait
bir yo
oldu. (Biz kayybolmadık ne
eyse ki☺)
O
Olympos’tan
Çıralı’ya taşşlık olan sahiilden yüründ
dü. Çıralı’nın çıkışına kadaar asfalt yol izlendi.
i
Ç
Çıralı’nın
çıkışından Mad
den Koyu’na kadar sürekli irtifa alıp
p kaybederek (Kitaba gö
öre max.
2
260m.‐min.1
00m. ; GP
PS’imize görre max.100
0m.‐min.50m
m.) koyları ayıran buru
unlardan
y
yüründü,
burrada patika hayli
h
dardı ancak tehlike teşkil eden bir yan geçişş vb. bulunm
muyordu.
B
Buradan
geçeerken yağmu
ur yağdığı için, taş üzerinde kayma teehlikesi mevccuttu.
M
Maden
Koyu
u’ndan sonraa, genişletilm
mekte olan asfalt
a
yol takkip edilerek önce düşük eğimde,
s
sonra
daha da
d yükselen bir eğimle 250 m. irtifa alındı. Sonraasında, aynı zemine
z
sahip
p yoldan
inişe geçildi ve 0m.‐90m
m. irttifa aralıklarında iniişli çıkışlı birr rota ile (70
0m.‐0m.‐90m
m.‐35m.‐
9
90m.‐10m.‐7
70m.‐0m.) Teekirova’ya vaarıldı.

FAALİYET RAPORU

Harita

F
FAALİYET
RAPORU
Gps Bilgile
eri
He
edeflenen Zaaman

3 Gün
G

http
p://tr.wikilocc.com/wikilo
oc/view.do??id=6007079
Harcanaan Zaman
3 Gün

Faaaliyet Progrramı
2.gün Hava

Yer yer açık, az
Durumu yağğışlı

3.gün

Hava
mu
Durum

Antalya Oto
ogarına varış

10:30

Yürüyüş başşlangıcı

08:30

Yürüyüş başlangıccı

Antalya Oto
ogarından bizi
Adrasan yol ayrımına kad
dar
o araçla
ulaştıracak olan
hareket (blu
ueantalya.com
m.tr)
Adrasan yol ayrımına varış ve
n’a
araç değiştirrerek Adrasan
hareket
Adrasan sah
hile yakın
konumda ollan Grand Yazzıcı
Otele varış ve
v kahvaltı
Otelden yürrüyüşün başladığı
yere araçla gidiş
g

14:30

Olympos Gişelere varış 10:30

16:00

Çıralı’da sah
hilde
bulunan resstorana
varış
Restorandan Çıkış

Maden Koyundan
bir önceki (adı
meyen) koydaa
bilinm
molaa
Molaadan sonra
hareket

1.gün

Hava
Durumu

08:30
09:40

11:50

12:10

13:40

Gündüz açıkk,
akşam yağışlı

14:00

Yürüyüş başşlangıcı

15:15

15 dakikalıkk mola

17:30

Kamp yerinee varış

18:30

19:30

11:15

11:30

Alış verişten
n sonra kısa 11:55
bir yürüyüşlle kamp
yerine varış
19:00

Sabah açıkk,
öğleden
sonra yağışlı

4.gün

Hava
Durumu

Açık,, yer yer
yağışşlı

Tekirovaa’dan Antalya’ya gidiş
ve Antalyya’dan ayrılış

Maden Koyuna vaarış

Maden Koyundan
hareket
Panssiyona varış

19:30

Yağmurun başlamasıyla
b
çadırlara çekilme☺
İstan
nbul‐Antalya‐
İstan
nbul
Antaalya‐
Adraasan&Olympos Yol
Ayrım
mı
ULAŞ
ŞIM
BİLGİİLERİ Adraasan&Olympos Yol
Ayrım
mı ‐ Adrasan
Tekirrova‐Antalya

Kamil Koç
K ve çeşitli hava yolu şirkketleri ile ulaşıım sağlandı.
Blue Antalya Turizm
m (10 TL)
Otogarrdan belirli saatlerde kalkan
n bir tür dolmuş, kışın da olldukça sık servvisleri var.
Grand Yazıcı Otel’in de işletmecissi olan kişinin dolmuşu
d
(Adı not alınmamış.)(Tel: 0242 883 11
532 286 9097 http://www.aadrasanhotelyyazici.com/)
43 / 05
Tekirovva’dan sıklıklaa geçen Antalyya dolmuşu bu
ulunmakta. Teelefonu bulun
nmuyor, caddeeden
geçerkken biniyorsun
nuz öylece. (Net olarak hatırlanmamakla birlikte yaklaşık 10 TL gibi bir ücret
kalmış aklımda.)

AYRINTILA
AR
28.12..2012 Cumaa akşamı, 8 kişilik ekibimiz uzun biir zaman ön
nce planladıığımız ve heer birimizin iple çektiği faaliyet
için haazırdı. Dünyya işleri seb
bebiyle Likyya Yolunu başından
b
sonuna tek parçada
p
yürüyemeyece
eğimiz için, yolun 4
gündee yürünebileecek bir kıssmını seçtikk. 2013 yılın
na Antalya’’da Phaseliss’e yakın olan Sundan
nce Camp alanında
a
girrmeyi planlaayarak yola koyulduk.
29
9.12.2012 Cumartesi
C
s
sabahı
Antaalya Otogarr’a vardıktan sonra
Ad
drasan’a ulaaşım için ottogarın “İlçeler Termin
nal”i kısmın
ndan bir
do
olmuşa bind
dik. “Blue Antalya Tu
urizm”e bağğlı olan do
olmuşun
şo
oförü, kış sezonunda daa sıklıkla serrvis olduğun
nu belirtti. (Siz
( yine
dee kış sezo
onunda gittmeyi planlarsanız, otogardan
o
dolmuş
seeferlerinin teyidini
t
alın
n.) Dolmuşş, kış sezon
nunda Adraasan ve
Olimpos gibi ana yoldan uzakta olan yerleşim yerlerine giirmediği
için, bizi ana yoldan Ad
drasan’a gö
ötürmek üzere daha önceden
ö
ayyarlamış old
duğumuz do
olmuş şoförrü ile yol ayyrımında buluştuk.
Do
olmuş şoförü abimizin
n aslında Adrasan’da bir
b otel işleetmecisi
K
Kahvaltı
Halaayı
olduğunu öğğrendik ve teklifi üzerrine kahvaltıyı onun otelinde
o
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yapmaaya karar veerdik. Kahvaaltı için otele geçmedeen önce, Adrasan’ın kuzeyine kuru
ulmuş olan şehir merkeezindeki
bir maarketten alışşverişimizi yaptık.
y
Sahil tarafında kışın
k
açık market bulun
nmuyormuşş.
Grand
d Yazıcı Otel’in bahçesiinde kurduğğumuz sofraada portakaala ve nara doyduğum
muz bir kahvvaltı yaptık.. Sofrayı
biz ku
urduk diyoru
um, çünkü kahvaltıyı hazırlayan
h
a
abimiz
ve eşi
e dışında ortalıkta bu
u
işle uğraşacak kimse
k
yoktu
u=) Bahçelerinden taze çıkarttıkkları turpun
n tadı halaa
damağğımda. Bütü
ün bir kış bo
oyunca envaayi çeşit turrp aldım İstaanbul’daki türlü
t
manavv
ve marketten; o turpun
t
tadın
nı yakalayam
madı hiçbiri
Kahvaltının ardın
ndan abimizz bizi Adrassan’da yerleşik insanlaarın evlerin
nin arasındaa
bulunaan rota girişşine kadar bıraktı ve “Kısmi Likya” maceramız resmi olaarak başladıı.
(Otel ve
v rota başllangıcı arasında 10‐15 dk.lık dolmuş yolculuğğu mesafesi var yaklaşık
olarakk.)
Antalyya’nın bizi mis
m gibi bir havayla
h
karşılamış olm
ması gerçekten büyük bir şanstı. Nee
terlediğimiz, ne üşüdüğümü
ü
z; güneşin gözümüze
g
g
girmediği
ve
e gözümüzü
ün bir damlaa
güneşe muhtaç kalmadığı kararda şah
hane bir hava vardı ilk gün. Evvler, seralarr,
nden uzaklaaştığımızda,, bizi yoldan
bahçeler ve tarlalar arasındaan geçip yeerleşim yerin
n
Yo
olun Başında
ayıracak olan pattikaya girmeeden önce mola
m verdikk. İlk mola iççin erkendi ama kavşak
noktassı olduğu için tam da molaya
m
uygu
un olan bu noktadan
n
so
onra tırman
nış başlıyord
du. Yorucu olmayan
o
birr eğimle
ilk kam
mp yerimizee doğru tım
manışa geçtik. Likya Yolu işaretlem
meleri(kırmızzı‐beyaz şerrit) net olarrak seçilebildiği için
yolu bulmak
b
kolaaydı. Patika da oldukçaa belirgindi. Ağaçların arasında, nemli
n
zemin
n üzerinde, sıklıkla mantarlara
rastlayyarak rotam
mızı takip ettik.
e
Norm
malde hesap
pta olmayan kahvaltı sebebiyle zzaman kayb
betmiştik. Havanın
H
kararm
masına oldu
ukça az vaakit kalmış olmasına rağmen kaamp yerinee henüz varamamış olmamız
o
sebebiyle,
etrafım
mıza altern
natif kamp alanı bulm
mak amacıyyla alıcı gözzle bakarakk yola devvam ettik. Havanın taamamen
kararm
masına pek yakınken, tırmanışın
t
sonlandığı vee karşıdaki tepelerin manzarasının
m
n net olarakk gözlemlen
nebildiği
bir dü
üzlüğe vard
dık. Bu düzzlüğü bir keenara not edip ilerled
dik. Çok vaakit geçmed
den, esas olarak kam
mp alanı
seçtiğiimiz Çoban
n Kulübesine vardığım
mız için o düzlüğe geri
g
dönmemize gereek kalmadı. Hava taamamen
karard
dığında bizller de çadırlarımızı kurmuş,
k
yem
mek hazırlığındaydık. Çadırları kkurarken yağmur çiseelemeye
başlam
mıştı ve illerleyen saaatlerde daha yoğun
n olarak yağmur
y
yaağdı ancakk neyse kii, sağanak olarak
adland
dırabileceğimiz yoğunlukta değild
di. Yemeğin ardından ben
b anında uyku hazırrlığına geçtim, ekipten uykuya
daha dayanıklı olanlar da vardı elbet. (Yağmur yoğunluğund
dan haberim
m yoktu yaani aslında benim, ban
na ninni
olmuşş uyumuşum
m bir güzel.))

Çobanıın Kulübesinin Önünde Yürümeye
Y
Haazırız

12.2012 Pazar sabahı planlananda
p
an yarım saat gecikmeli olarak
30.1
10:3
30’da, yine hafifçe çiseeleyen yağm
mur altındaa çadırları toplamış
ve yürüyüşe
y
başlamıştık. Hem bir ön
nceki akşam
m, hem de o sabah
yağğmur gerçekten çadır kurmak vve toplamaak için bizee avans
vermişti. Yürüyyüşe hafif yağmur
y
altında başladık ve gökyü
üzü, gün
boyyu bir durran bir hafifçe ıslataan yağışla bize fazla zorluk
çıkaarmayacak şekilde eşlik ettii. Önceki gün tırmanmış
oldu
uğumuzdan
n daha diik bir eğiimle inişe geçtik. Çıkarken
Ç
karşılaştığımız devrilmiş kütüklerleerden dahaa çoğu inişte de
karşımıza çıktıı. Altından‐‐üstünden b
bir şekilde geçip kütü
üklerden
kurrtulduk. Yürümeyi oldukça yavaşlaattılar maale
esef.
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Olimpos’a indiğimizde, yazzın suyu azaldığı
a
için
n ve sıcak havada
ıslanm
maktan korkkulmadığı iççin tereddü
ütsüzce geççilen dereyii taşların
üstünd
de sekerek “aman yuvarlanmayaalım” tedirgginliğiyle ge
eçmemiz
gerektti.
Olimpos’a girmek için Müzee Kartınızın
n bulunması ya da tekk geçişlik
ödemee yapmanız gerekiyo
or ve sah
hilde kamp
p yapılmassına izin
verilm
miyor. Çantaalarımızı gö
örünce ted
dirgin olan görevliye Çıralı’ya
devam
m edeceğim
mizi, kamp yapmayacağ
y
ğımızı belirtttikten sonrra, sahile
inebild
dik. Sahildee iri taşlar üzerinden
ü
y
yürümek
peek rahat de
eğil elbet
ama manzara
m
size bastığınızz zemini unutturuyor. Sahilden yü
ürüyerek
Çıralı’yya vardığım
mızda, bir reestoranda yemek
y
yiyip ıslanmış olan üst
katmaanları kurutma fikrindee karar kılıyyoruz. Resto
oranda geçirdiğimiz
keyifli vakit uzad
dığı için Çıralı’dan çıkkmadan kam
mp yapmayya karar
veriyo
oruz. Kamp alanı olaraak seçtiğim
miz yer Çıralı’nın çıkışın
na yakın
konum
mda, Likya Yolunun asfalttan
a
ayyrılıp patikaaya girdiği yerdeki
(yolun
n kenarındaki) düzlük olarak
o
tarif edilebilir.
e
Taabi kamp yaaptığımız
yerde su kaynağğı yok ancaak Çıralı’dan
n su tedariik ettiğimizz için bu
ormalde bu
u günün son
nunda Maden Koyunda olmayı
sorun olmadı. No
planlamıştık. Havva karardığğı için ve rotanın
r
durrumu hakkıında net
ukça yakın olduğumu
uzu düşünd
düğümüz
bilgimiz olmadığğı için oldu
Dereyi Geçe
erken
hedefimize varm
makla bulun
nduğumuz yere kamp
p yapmak arasında
kararssız kaldık ön
nce. Devam etmemeklee ne kadar doğru
d
bir kaarar verdiğim
mizi ertesi ggün görecekktik☺
Solda: Ye
emek Sonrası Keyfi
Altta: Kam
mp Yaptığım
mız Yerde Bullunan
Yol Tabellaları
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31.12
2.2012 Pazaartesi sabahı, yine kuru olmayaccağı çok
net olan
o
bir güne uyanıyo
oruz. Hadi varalım
v
bakkalım şu
kamp
p yapamadığımız Mad
den Koyuna diyerek, 08:30’da
0
yola koyuluyoruz. Bu kısmın manzarassı da gerçekkten çok
etkile
eyici; birkaçç tane koy geçiyoruz kayaların arasında
a
açılm
mış olan darr patikayı ttakip edere
ek. Ancak 2 saattir
yoldaa olmamıza rağmen bir türlü Maden Koyu’na
K
varam
mamamız üzerine kum
msalı daha ge
eniş olan vee derme
çatma bir kulübeenin bulund
duğu adını bilmediğimi
b
iz koyda
mola veriyoruzz. Bu yollu akşam yürümeyee karar

Yol Üzerindeki Koylarrdan Birine İnerken
İ

verseyydik, hem manzaranın
m
n güzelliğinii kaçıracak, hem dar
patikaada karanlıkkta yürümeekte zorlanacak hem de yarım
saat uzakta
u
sand
dığımız hedeefe bir türlü
ü varamadıığımız için
moralimiz bozulaacaktı. Ne iyi etmişiz gündüzü
g
beeklemekle
diyoru
uz. Elimizdeeki rehber kitapta
k
yürü
üyen kişi, kaamp yükü
olmakksızın yürüd
düğü için süre‐mesafe
s
e tarifleri bizimkiyle
pek örtüşmüyo
or. (Bu uyuşmazlığğı rotanın
n başka
noktallarında da tespit
t
ettiğim
miz için payylaşıyorum.))

Kulübe vee Olcay'ın Uyyumu

Molad
dan sonra 15
1 dakikalıkk mesafede Maden Ko
oyu’na varıyyoruz ve bu
urada kısa bir fotoğraff molası veeriyoruz.
Maden Ko
oyundan so
onra araç yo
olunu takip eden rotaya uygun
ilerliyoruzz. Biz orad
dayken, iş makineleri yol açmakk üzere
çalışıyorlaardı. Bu ko
oyları bu kaadar sakin ve
v güzelken
n gören
son kişiler biz olacağğız muhtemeelen
İnşaat ve
sebebiyle
v
yol genişletme
g
e rota işşaretleri
seyrekleşşmiş çünkü işaretleer yola yakın
y
olan
n ağaç
gövdelerinde ya da yola
y
sınır olluşturan kayyalarda bulunuyor.
Yolu genişletmek için önce bu
u ağaçlar ve
e kayalar yerinden
y
nın işaretleerini görebillmek şansa kalıyor.
söküldüğü için rotan
Bazı tahrrip edilmiş işaretlerin yerine kırm
mızı‐beyaz çevirme
ç

Maden Koyu Hatırası
H

bandı asılmış ağğaç dalların
na ancak hangi
h
bant rota
işaretii, hangisi geerçekten çeevirme işi iççin takılıp sonra
s
da orrada unutulmuş bir bant
b
parçası; anlaşılm
mıyor.
Seyrekkleşen işareetleri takip ederek eğimi yorucu olan
yolu tırmanıyoru
t
uz ve ardın
ndan tatlı bir
b inişle tekrar
deniz seviyesine ulaşıyoruz.. Bu kısım yaklaşık iki saat
sürüyo
ordu sanırım
m. Sanırım diyorum, zira bu nokttadan
sonra yağış hızını arttırdığı iççin benim not
n alma rutinim
sekteyye uğradı. Düze
D
indiktten sonra rota işaretleerinin

Tırmanıyoruz
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seyrekkleştiği bir noktada
n
klaasik kırmızı‐‐beyaz işareetin yerine mavi‐beyazz bir işaret ggörüp takip
p ediyoruz. Bu rota
üzerin
nde mavi‐beeyaz işaret görürseniz,
g
takip etmeyin☺. Evet,, bizi güzel
bir ku
umsala çıkkarıyor bu işaretler, buradan sonra yolu
u bulması
zorlaşıyor. Kitaptta anlatıldığğına göre doğru
d
yerdeeyiz hissi uyansa
u
da,
tarife göre yolun
n devamını aramaya çaalışınca yolu bulamıyo
oruz. Daha
sonra varmamızz gereken yeri hesaaplayıp bizzi oraya ulaştıracak
u
alternatif yol araayışına girişşiyoruz. Çıkktığımız kumsalın sol yanındaki
kulübeenin yanın
ndan kayallıklara ilerliyoruz. Deenize düşm
menin an
meselesi olduğu birkaç geçiş ve inişli çıkışlı
ç
kayalıkların ardın
ndan daha
dik birr yere tırmaanmamız gerekiyor. Siinan önden
n çıkıp rotayya bakıyor
ancak rota hepim
mizin tırman
nabileceği kadar kolay değil ve görünmeyen Kayaların Üzerinde Yanlış Yerde Yol Ararken
kısmın
nın da dah
ha kolay bir
b yere vaarmadığı belirince
b
ge
erisin geri
dön
nüyoruz. Kulübenin
K
yanındaki masada ve
erdiğimiz molanın
m
ard
dından mavvi‐beyaz işarreti görüp kkumsala yöneldiğimiz noktaya
n
gerri dönüyorruz ve maaalesef iki adım dah
ha atmış olsaydık
o
görrebileceğim
miz esas rotta işaretini görüyoruzz. Bu maceera bize
yakklaşık 2 saaate ve yold
daki su biriikintisine düşüp baştaan aşağı
ıslaanmış olan bir Can’a mâl oluyor. Biz de aslında
a
yağmurdan
dollayı ıslanmış olduğumu
uz için Can’la dalga ge
eçecek yerimiz yok
am
ma bir karıışlık suda yüzme deenemesi bize gereken
n dalga
maalzemesini sağlıyor=)
s
Kulüben
nin Masasın
na Yığılış
Yolun bu kısmınd
dan sonrası hepimiz iççin oldukçaa acılı ve sırılsıklam.
Yağmu
ur gittikçe artan şiddeetle yağarkeen, biz bir tırmanıp bir
b inerek
kocam
man burunlaarı aşıyoruz (Aslında max 90 m.:)).
m
Kaç taane aştık
hatırlaamıyorum; ha bunu aşınca
a
Tekirrova, ha şu
unu aşınca Tekirova
derken
n ben ve dizlerim
d
gerçekten kendimizde değildik
d
pekk=) Bana
kalsa, mavi işarette geri dönü
üp doğru yo
ola girdikten
n sonra görd
düğümüz
ilk koyda kamp atardık☺. Bu noktad
dan sonra 3 saat kad
dar daha
oruz ve bu
u sonuncu günde,
g
ilk iki günde yürüdüğüm
y
müz yolun
yürüyo
Görüncee En Çok Sevvinilen Tabela
toplam
mından daha fazlasını yürüyerek
y
k
kendi
çapım
mızda bir rekkor kırmış
oluyorruz. ☺
Tekirova’n
nın girişind
deki büyük otellerden
n birine ye
er sorup otellerin
o
çoğunun kapalı oldu
uğunu öğreniyoruz. Bizze ‐sanırım
m sırılsıklam ve sırt
çantalı tip
pimize çokk yıldızlı biir otelin u
uygun olmaadığını düşünerek‐
Turkuaz Pansiyonu
P
tavsiye
t
ediyyorlar (0538 6516028). İyi de ed
diyorlar;
kısa bir araştırmanı
a
n sonucun
nda bizden başka kon
nuğu olmaayan bu
pansiyonaa yerleşiyoru
uz rahatça. İki kişilik bir oda için 50 TL ödüyoruz, son
duş alanllara sıcak su kalmam
ması dışınd
da bir sorrunumuz olmuyor.
o
Temizlenip
p kurulanıp kendimiize geldikten sonra Sinanların odada
buluşuyorruz ve eski yılı
y Sinan’ın meşhur sıcak şarabıylaa uğurluyorruz. Yeni
yılı planladığımızdan bir durak geride karşılıyoruz am
ma aslında o anda
o
ge
erektiği hald
deydik ben
nce. Kuru, mutlu, huzzurlu ve
tam da olmamız
Trangia’da Sıcak Şaraap
birarada. ☺

F
FAALİYET
RAPORU

01.01..2013 Salı günü geç yap
pılan kahvaltının ardınd
dan toparlaanıp her daim sıklıkla çaalışan Keme
er dolmuşlarıyla
Antalyya’ya gidiyoruz. Önce Antalya’daki
A
i bir AVM’de vakit geçirip ani ortam değişikliğğinin tokadıını yiyoruz ve
v
oradan da taksiyle havaalanıına geçiyoru
uz. Sonra veer elini İstan
nbul, cepte Likya Yolun
nun diğer kıssımları için planlar,
yanım
mızda her yolda yanımızzda olmasını istediğimiz yol arkadaaşları...

Faatma ŞEN YIILDIRIM

