
FAALİYET RAPORU

Faaliyet
KAÇKAR DAĞI ZİRVE (GÜNEY ROTA) FAALİYETİ

Faaliyetin Tarihi 26 - 30 TEMMUZ Yeri
Artvin Yusufeli 

(Kaçkarlar) Süresi 4 gün Türü Zirve Tırmanışı
Güzergâh İstanbul – Trabzon – İkizdere  -  İspir – Yusufeli – Olgunlar Köyü – Yusufeli – Artvin – Hopa  - İstanbul’a dönüş

Kat Edilen Yol 
(27km civarı)

Olgunlar -Nastaf Yaylası  3,5 km

Nastaf Yaylası -Dilberdüzü  4 km

Dilberdüzü -Deniz Gölü  3,5 km

Deniz Gölü – Zirve  2,5 km

Alınan 
İrtifa

1837 metre

Katılımcılar
1 Evren Uuzunkaya  4 Ceyda Eruysal

 
2 Mert Aygül  5 Serkan Aslan

 
3 Nihat Eruysal    

Kullanılan Kamp Mlz. Çadır, Ocak
Kullanılan Kişisel Mlz. Uyku Tulumu, Mat, Baton, Kask, Kafa Feneri
Yiyecek Makarna, ton balığı, kahvaltılık ve atıştırmalıklar

Rota Bilgisi

Kamp Alanı Olgunlar / Deniz Gölü 
Su kaynağı Deniz Gölüne kadar su kaynağı bol, 

Deniz Gölü zirve arasında da geçitten sonra su kaynağı mevcut
Tehlikeler Islak ve altı boş kayalar, taş düşme tehlikesi

Zemin Kaya zemin Zorluk Derecesi Kolay - Orta
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Harita

Gps Bilgileri
Olgunlar-Deniz Gölü http://tr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6944623
Deniz Gölü-Kaçkar Zirve-Deniz G.http://tr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6944653

Hedeflenen Zaman 4 gün Harcanan Zaman 3 gün

Faaliyet Programı
1.gün   Hava 

Durumu
2.gün Hava Durumu 3.gün  Hava 

Durumu
4.gün Hava 

Durumu
Sabahtan Açık 
Güneşli

Sabahtan Açık Güneşli Sabah sisli arada 
güneşli Sabahtan güneşli

Öğleden sonra ara 
ara yağmurlu

Öğlenden sonra 
yağmurlu ve bir ara 
dolu yağışı

Öğlen güneşli arada 
yağmur geçişleri

Öğlen güneşli arada 
yağmur geçişleri

Gece sağanak yağışlı ve 
rüzgarlı
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ULAŞIM BİLGİLERİ:

İstanbul’dan Cuma akşamı saat 23:30’da Ataşehir’den hareket,
Yolculuk şahsi arabayla yapıldı. Mert’in arabasıyla (Mert Turizm) yollara düştük. Araba da 3 şoför dönüşümlü olarak araç 
sürdü. 

İstanbul üzerinden Yusufeli (Olgunlar köyü)’ ne Pazar sabah karşı 05:30’te varılmıştır. Bayram trafiğinde İstanbul’dan İzmit’e 
4 saatte vardığımız düşünülürse toplam yolculuğumuz yaklaşık 30 saat sürdü. 

Faaliyet kadar asıl araba yolculuğumuz ön plandaydı diyebiliriz.

Bu resim cumartesi sabahın ilk saatlerinde 
henüz daha 30 saat süreceğini bilmediğimiz yolun yarısına bile gelmemişken 

FAALİYET PROGRAMI AYRINTILAR :

İstanbul’dan 4 kişi Ataşehir’de buluştuk ve Mert’in arabasıyla cuma akşam bayram trafiğinde düştük yollara. 
Trafik elbet olacaktı ve biz de zati 1 günü yola ayırmıştık ama İstanbul’dan Artvin Yusufeli Olgunlar’a varış’ın 
tam 30 saatte yakın süreceğini tahmin bile edememiştik.  Sahili geçip sonra İspir üzerinden Yusufeli’ne giderken 
yol bile olmayan, yan tarafı Çoruh Nehri diğer yanı ise kayalardan ve HES inşaatlarından oluşan zifiri karanlık 
taş topraktan geçerek Pazar sabaha karşı saat 05:30’da Olgunlar Mahallesine ulaştık. Bir an araba yolda kalsak, 
nehre uçsak, telefon çekmiyor vs... diye düşünürken Serkan dayanamadı ve “durun bir evin kapını çalacağım” diye 
indi arabadan. İşte tam esnada arkamızdan bir minibüs geldi de doğru güzergahta olduğumuzu teyit ettik. Yusufeli 
merkez’e vardığımızda neredeyse sahur saati geliyordu. Açık bir dükkan bulduk ve birer bardak çay rica ettik. 
Dükkanı olan kişi oranın muhtarıydı. Bize resmen acıdı diyebilirim. Yusufeli’nden hareket ederek iyice dar ve 
toprak yola girdik. Bir tarafı dik kayalar yamaçlar diğer tarafı ise akan dere. Allah’tan gece yağmur yağmıyordu 
yoksa yolda taş kayması olmaması içten bile değildi.

Sabah’a karşı 05:30 da Olgunlar’a Kaçkar Pansiyonun olduğu yere anca varabilmiştik. Evren ise cumartesi akşamı 
Artvin’den Olgunlar’a ulaşmış o gece pansiyonda konaklamış ve sabah göya 07:00 de hareket için bizi bekliyordu. 
Tabi ki planladığımız saatler kaydı fakat gene de Pazar akşamına kalmadan yağmur’a yakalanmadan Olgunlar’dan 
diğer kamp alanımız olan Deniz Gölü’ne varmamız gerekiyordu. 05:30’da pansiyonun kapısını çaldık ve terasa 
çıkarak en azından sabah 10:00 a kadar uzanıp dinlenelim dedik. Saatlerimizi 09:30 kurduk ve terastaki döşeklere 
uzandık. Sabah uyandığımızda Evren’le buluşabilmiş olduk. Pansiyonda hafif bir kahvaltı ederek saat 10:30’da 
Olgunlar’dan (2100mt) ilk durağımız olacak Dilberdüzü’ne (2860 mt) yürümeye başladık. Yürüyüşümüz uzun bir 
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vadi içerisinde sağımızda akan Heveg Deresi boyunca sürdü. Yürüyüşte Dilberdüzü’nden önce Nastaf yaylasına 
varıyorsunuz.(2375mt) Nastaf'tan sonra küçük bir kayalık geçmeniz gerekiyor. Yolda son çeşme Nastaf'ta 
bulunuyor. Nastaf'ta yaklaşık 30 civarında taş ev var ama kullanılmıyor durumdalar. Buradan sonra yol eğim 
kazanıyor ve Dilberdüzü’ne yaklaştıkça eğim artıyor.

Olgunlar’dan Dilberdüzü’ne Heveg Vadisi boyunca akan Heveg deresi
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Olgunlar’dan Dilberdüzü’ne giderken Nastaf yaylası ve taş evler (2375 mt)

Dilberdüzü’ne kamp yüküyle yürüyüşümüz ortalama 3,5 saat sürdü. Saat 14:00 civarında Dilberdüzü kamp 
alanına varmıştık. Burada sezon boyunca her zaman kurulu çadırlar görmeniz mümkün olmaktaymış arkadaşlar. 
Dilberdüzü, oldukça geniş bir düzlük ve pek çok tur şirketi misafirlerine burada kamp kurduruyor. Tuvalet ve 
su imkanı var. Biraz atıştırma ve su ihtiyaç molasından sonra asıl kamp yerimiz olan Deniz Gölü’ne tırmanışa 
devam ettik. Tırmanış esnasında takip edeceğiniz patika oldukça belirgin. Diberdüzü’nden sonra eğim biraz daha 
arttığı için aralarda ufak molalarla Deniz Gölü’ne (3400mt) saat 18:00 gibi vardık. Bu süreçte arada kısa yağmur 
geçişlerine yakalansak da bir ara yağmaya başlayan dolu bize biraz zor anlar yaşattı. Ardından da güneş açtı. 
Sonraki manzara resimde arkadaşlar…

 
Kamp alanına vardığımızda Deniz gölü manzarası bütün yorgunluğumuzu aldı diyebilirim. 
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 Hava epey esiyordu ve 
artık akşam olmak üzereydi ve soğuktu. Seri bir şekilde çadırlarımız kurduk ve akşam yemeği faslına geçtik. 
Serkan’nın annesi sağolsun ev yapımı erişteler bu yorgunluğun üzerine çok iyi geldi. Akşam yemek sonrası hala 
tam dinlenememiş olmanın verdiği yorgunlukla erkenden uyku moduna geçtik. Tüm gece sağanak yağışlı ve aşırı 
rüzgarlıydı. Sabah zirve tırmanışı için saatlerimizi 05:00’e kurduk ve yattık. 

Sabah Mert’in sesiyle uyanıp çadırdan kafamı çıkardığımda Deniz gölünün çevresine doğru yaklaşan sis 
vardı. Bir an sis yüzünden bugünümüzün ziyan olabileceğini düşünsek de biz kahvaltımızı edip sisin rüzgarla 
dağılmasını beklerken saat 07:00 olmuştu. Sis dağılınca zati hazırdık ve saat 07:00’de zirve için yürüyüşe geçtik. 
Bu esnada Deniz gölüne varmak üzere olan 15 kişilik bir grupla karşılaştık. Öğrendik ki grup Gezginlerin Rotası 
Ankara grubuymuş. Ayrıca 3 kişi baba ve oğullarından oluşan başka bir ekip daha vardı. Tüm ekipler eşliğinde 
yürüyüşümüz başladı. Bizi nelerin beklediğini bilmemekle birlikte yürüyüş tırmanış parkuruyla keyifli başladı. 
Deniz gölü’nün sağındaki yamaçtan tırmanırken belli bir süre sonra arkamızda bıraktığımız manzara gene bir 
harikaydı. 
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İlk tepe’den sonra iniş’e 
geçerek sanırım adsız göl dedikleri küçük bir su birikintisine doğru yol aldık. Göl’ün kenarından tekrar bir 
tırmanış bizi bekliyordu. İrtifa aldıkça bastığımız kayaların ebatları büyüyordu. Kayaların altından su akıyor bazı 
kayalar ise bastığın an yerinden oynuyordu. İşte tam da yukarı doğru vadinin sağ tarafındaki büyük kayalardan yan 
geçişle yükselirken ve geçide ulaşmaya çalışırken Serkan adımını attığı gibi kayayı ayağının üzerinde buldu. 
Serkan artık gaziydi  Ayak parmağı şişmişti ama çok şükür ki yola devam edebildi. Yol üstünde çok sayıda baba 
vardı ve hepsi de bir şekilde sizi yukarıya götürüyordu Ancak bazı babalar yolunuzu uzatmanıza ve zaman 
kaybetmenize sebep olabiliyor.  İlk tecrübemizde bunu test ettik ve onayladık.  Yükseldikçe bir noktada 
siyahlaşmış kayaların yer aldığı ve üzerinden su aktığı bir noktadan kayalara tutunarak yan geçiş yaptık ve irtifa 
almaya öyle devam ettik. Islak ve kayma riski olan kayalar bizi biraz tedirgin etmedi değil açıkçası. Bu arada 
zirveye tırmanış devam ederken Serkan arkadaşımız bir baba da biz yapalım deyip eline aldığı taşı bir kayanın 
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üzerine koymak istediği an altında taş kayarak üzerime doğru gelmeye başladı. Son an da sağ tek ayağımın 
üzerinde sol ayağımı kaldırarak kayanın bacak aramdan geçmesine imkan verdim. Diğer alternatifi düşünmek bile 
istemiyorum gerçekten 

Neyse ki ufak 2 olay dışında zirveye ulaştık. Saat 11:50 civarı zirvedeydik. Babalar yüzünden rotayı biraz uzatmış 
olsak da 5 saat içerisinde zirveye ulaşabildik. Arkamızdan bir yarım saat sonra da Ankara grubu zirveye ulaştı. 
Bayramın ilk günü zirve gerçekten kalabalıktı. Zirve kutusunu açtığımda defterde boş sayfa kalmadığını gördüm 
ve defterin arka kapağı olan karton yere adımızı yazdım.

 

Tepeden diğer zirveleri pek net göremiyorduk çünkü sis kaplıydı ama zirve’den kamp yeri olan Deniz gölü 
manzarası şahaneydi. Alın size zirve’den Deniz gölünün görüntüsü…
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ZİRVE’DEYİZ ve DİRENİYORUZZZZ….

Zirve’de yaklaşık 1 saat kadar dinlenerek inişimize saat 13:00 te başladık. Zirve’den aynı rotayı kullanarak 
geri dönüş yolculuğumuza başladık. İnişlerde büyük ve kayan kayalar biraz zorlayıcıydı. Şöyle hayal edin bir 
limandasınız ve dalgakırandaki kayaların üzerindesiniz.  Nihat’ın tabiriyle Arzu boyunda kayalar vardı. (Telde 
Nihat’ın Arzu’ya kayaları anlatırken kullandığı cümle buydu)   İnişte yan geçiş yaptığımız siyahlaşmış ıslak 
kayalara vardığımızda bir an durduk. Çıkarken fark etmemişiz ama inerken kaydın mı aşağıdasın. Hatta Ankara 
grubundaki hocanın yardımı ve Mert ve Serkan’ın herkese güvenlik alarak şırıl şırıl su akan kaygan kayaların 
üzerinden yaptığımız yan geçişi asla unutamayız. 

İniş esnasında bazı noktalarda çok dolanmamak için kar geçişleri de yapmak zorunda kaldık. ( Aydın kulakların 
çınlamıştır sanırım  ) Sağ olsun diğer grubun hocası (Mehmet Ekim) kazma kürek ile karda iz açarak 
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geçişimizde bizlere de yardımcı oldu. Saat 17:00 civarında Deniz gölü’ne indiğimizde bir gece önce donduğumuzu 
hatırlayarak zirve dönüşü o soğuğu bir kez daha yemek istemediğimizden, oyalanmadan çadırlarımızı toplayarak 
saat 17:45’te Dilberdüzü’ne doğru inişe geçtik. Asıl amacımız Dilberdüzü’de değil Olgunlar’a geri dönebilmekti. 
Gerçi böyle bir durumda bir noktadan sonra kafa lambalarımızı takarak yürümek zorundaydık, karanlığa 
kalacaktık. Ama hepimiz sıcak duş, alabalık ve yumuşak yatak düşüncesiyle karanlıkta da olsa kamp yüküyle 
yürümeye karar verdik. Deniz gölünden Dilberdüzü’ne inişimiz aynı çıktığımız rotadan ( zati çok net bir patika 
var) yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Dilberdüzü’ne yaklaştığımız son 1 km kala gene yağmur başladı ve kendimizi 
bir an evvel sabit çadırların olduğu yere attık. Çadırda bir sıcak çay içip biraz dinlendikten sonra akşam saat 20:00 
da Dilberdüzü’nden Olgunlar’a yürümeye başladık. Bu aradaki yol vadiden geçtiği ve eğimi Deniz gölü inişi kadar 
olmadığı için rahat olur diyerek bir gece daha kaybetmek istemedik. Kamp yüküyle gece yürüyüşünü ilk defa 
yapıyorduk. Bazen patikadan emin olamasak da yola dere kenarı boyunca devam ettik. Artık hepimiz enerjimizin 
son noktasındaydık ve ileriye baktıkça neden hala köyün ışıkları görünmüyor diye hayıflanmaya başlamıştık. Ben 
de inanın artık tabanlarımı hissetmiyordum, ayaklar beni kendi kendine götürüyordu bir şekilde. Nastaf yaylasını 
ve taş evleri geçince Kaçkar Pansiyon sahibi İsmail Bey’i aradık ve dönüyor olduğumuzu, oda istediğimiz ve 
yemek(alabalık) siparişimizi verdik. İsmail bey’le konuşurken “arkadaşlar daha 1 saat yolunuz var ben ona göre 
yemekleri ayarlarım” dediğinde o bir saat sonsuz gibi geldi bana  Neyse ki gece yürüyüşümüze de kazasız bir 
şekilde kurtlara yem olmadan bitirdik ve saat 22:45 te Kaçkar Pansiyon’a ulaştık.  Sabahtan akşama bakarsak, 
sabah 07:00’de yola çıkarak akşam 22:45’te pansiyona kadar dönebilmiştik. Epey uzun ve yorucu bir gün geçirdik 
diyebiliriz. (16 saatlik bir yürüyüş)

İsmail Bey o gece kurtarıcımızdı diyebilirim. Pansiyona geldiğimizde balıklar pişmiş ve odalarımız bizi 
bekliyordu. Önce hemen aç olan karnımızı doyurduk (Alabalık pilav salata karpuz ve sıcak sebze çorbası ile) 
Sonrasında planımız odalarımız sıcak duşlarımız alıp bahçede buluşup pis yedili oynamaktı  Gülüyorum çünkü 
ne mümkün sıcak suyu gören herkes yatağa uzandığı gibi uyuyakalmış. Nihat duştan sonra bahçeye çıkıp kimse 
var mı diye baktı ama bizler çoktan uykuya geçmişiz bile. 

İsmail Bey irtibat: Kaçkar Pansiyon (Olgunlar Mah. Yaylalar Köyü 08880 Yusufeli/ARTVIN)
0466 832 20 47  -  0538 306 45 64
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Sabah saat 09:00 gibi uyanıp köy kahvaltımızı yaptık sonrasında da Evren’in rehberliğinde kalan ilave bir 
günümüzü Artvin Hopa’da geçirmek için odalarımızı boşaltıp 2 araba yollara düştük. Olgunlar’dan Yusufeli’den  
Artvin merkeze vardık. Evren’nin tavsiyesi üzerine Çağ döneri yemek için bir lokantaya girdik. Resmi 
paylaşmıyorum ki ayıp olmasın diye ama dağdan sonra ellerimizle yedik o nefis döneri ekşi ayran eşliğinde  
Artvin’e gelmişken dünyanın en büyük Atatürk heykelini (Ata Tepe) görmeden olmaz tabi ki.

 
  Bu ufak moladan sonra Artvin’den Hopa’ya doğru yolumuza devam ettik. Artvin’de Serkan bizlerden ayrılarak 
Batum’a gitmek üzere dedesiyle buluşmaya gitti. Mert, Nihat, Evren ve ben bu akşamı Evren’nin Hopa’daki köy 
evinde yeşillikler ve doğa manzarası eşliğinde geçirmeye karar verdik. Köye vardığımızda bir kez daha ne doğru 
bir karar verdiğimizi anlamıştık. Evren’e her şey için tekrar teşekkür ederiz. Köy manzarası yanında yediğimiz o 
karalahana dolmalarını, içtiğimiz o lezzetli çayı ve dalından yediğimiz fındıkların tadını asla unutamayız.
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29 Temmuz akşamı da misafir olduğumuz köy evinde kalarak ertesi gün sabahın ilk ışıklarıyla İstanbul’a dönüş 
yolculuğumuza başladık. Dönüş yolculuğumuzu merak ediyorsanız toplam 15 saat sürdü diyebilirim. Yani gelişin 
tam yarısı 

Bu arada Mert’e de ayrıca teşekkür etmek isterim ki, taş gibi arabasıyla girdiğimiz tüm yollardan kazasız belasız 
çıktık. Evde başlayan faaliyetimizi evde bitirebildik. 

Arkadaşlar hepinize teşekkürler, keyifli ve başarılı ilk faaliyetimizi geride bıraktık.

Ceyda Eruysal / 31.07.2014


