
 

KARÇAL ZİRVE

Faaliyet Tarihi 16.07.2016- 23.07.2016

Süresi 7 GÜN 

 
Güzergah 
 

İstanbul, Hopa, Borçka Beyazsu Yaylası 
Olgunlar, Deniz Gölü, Davalı Yayla, Amlakit, 
Palovit, Samistal, Hazindak, Pokut, Sal, Zilkale, 
Çamlıhemşin, Hopa, İstanbul Dönüş. 
 
 

Kat Edilen Yol 
 
 

Katılımcılar 

1 Arzu BUCAN

2 Feyza Bayramoğlu

3 Evren Uzunkaya

Kullanılan Kamp 
Mlz. 

Çadır, Jetboil, Ocak

Kullanılan Teknik 
Mlz. 

Yok 

Kullanılan Kişisel 
Mlz. 

Çadır, Baton, Kask, Tozluk

Yiyecek Makarna, Ton balığı,

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı 
Olgunlar Pansiyon
Pansiyon

Su kaynağı Bolca..

Tehlikeler 
Koyun sürüsüne denk gelirseniz kangal
geçişleri

Zemin  Patika

1.Gün-17.07.2016 Gece, 23.45 itibari ile önceden ayarlanan araç ile Borçka Beyazsu 

Yaylası’na hareket, Beyazsu

yaylaya varış 16.00, yemek birazcık dinlenme ve Olgunlar hareket 17.00, pansiyona varış 

23.30 biraz yemek

Not: Darbe gecesi yaşanan olumsuzluklar ve ulaşım aksaklıkları 

geç başlayabildik ve ilk gün Yıldız Gölü ve kamp planımızı iptal etmek durumunda kaldık.

Rota başlangıçta belirgin ve yayla keyfinde devam ederken dağlara ve zirveye yaklaştıkça 

yer yer kar geçişleri ve dik kayalar belirgin, zirv

 FAALİYET RAPORU 

KARÇAL ZİRVE- KAÇKAR TRANS FAALİYETİ 

23.07.2016 Yeri 
ARTVİN (Borçka, Yusufeli)
RİZE (Çamlıhemşin)

Türü Klasik

İstanbul, Hopa, Borçka Beyazsu Yaylası – Yusufeli 
Olgunlar, Deniz Gölü, Davalı Yayla, Amlakit, 
Palovit, Samistal, Hazindak, Pokut, Sal, Zilkale, 
Çamlıhemşin, Hopa, İstanbul Dönüş.  

  

Alınan İrtifa 

Beyazsu Yayla 2300 mt
Karçal
Olgunlar 2135 mt
Dilberdüzü 2884 mt
 Deniz Gölü 3450 mt
Adsız Göl 3370 mt
Davalı Yayla Terası 2850 mt
Davalı Aşıtı 3100 mt
Apivanak Yayla 2800 mt
Palovit Yayla 2330 mt
Samistal Yayla 2550 mt
Hazindak Yayla 1958 mt
Pokut yayla 2080 mt
 

Arzu BUCAN 4 Serkan Aslan

Feyza Bayramoğlu 5 Oğuzhan Aydın

Evren Uzunkaya 6 Can Güler

Çadır, Jetboil, Ocak 

Baton, Kask, Tozluk, Kafa Lambası, Panço, Jetboil 

Makarna, Ton balığı, Kavurma, Atıştırmalıklar vs.  

Olgunlar Pansiyon- Deniz Gölü- Davalı Yayla- Palovit Yayla
Pansiyon 

Bolca.. 

Koyun sürüsüne denk gelirseniz kangal ıslak ve kaygan kaya
geçişleri 

Patika- Kaya 

17.07.2016 Gece, 23.45 itibari ile önceden ayarlanan araç ile Borçka Beyazsu 

Yaylası’na hareket, Beyazsu varış ve zirve hareket 03.50, zirve varış 11.30 zirveden dönüş ve 

yaylaya varış 16.00, yemek birazcık dinlenme ve Olgunlar hareket 17.00, pansiyona varış 

23.30 biraz yemek-mola ve yatış.  

Not: Darbe gecesi yaşanan olumsuzluklar ve ulaşım aksaklıkları 

geç başlayabildik ve ilk gün Yıldız Gölü ve kamp planımızı iptal etmek durumunda kaldık.

Rota başlangıçta belirgin ve yayla keyfinde devam ederken dağlara ve zirveye yaklaştıkça 

yer yer kar geçişleri ve dik kayalar belirgin, zirveye son 40 mt kala tamamen dik ve sağlam 

  

 

ARTVİN (Borçka, Yusufeli) 
RİZE (Çamlıhemşin) 

 

Klasik  

 

Beyazsu Yayla 2300 mt 
Karçal Zirve 3428 mt 
Olgunlar 2135 mt 
Dilberdüzü 2884 mt 
Deniz Gölü 3450 mt 

Adsız Göl 3370 mt 
Davalı Yayla Terası 2850 mt 
Davalı Aşıtı 3100 mt 
Apivanak Yayla 2800 mt 
Palovit Yayla 2330 mt 
Samistal Yayla 2550 mt 
Hazindak Yayla 1958 mt 
Pokut yayla 2080 mt 

 

Serkan Aslan 

Oğuzhan Aydın 

Can Güler 

Palovit Yayla- Hazindak Yayla- Pokut 

ıslak ve kaygan kaya- taş düşme- dere 

Zorluk 
Derecesi 

 

17.07.2016 Gece, 23.45 itibari ile önceden ayarlanan araç ile Borçka Beyazsu 

varış ve zirve hareket 03.50, zirve varış 11.30 zirveden dönüş ve 

yaylaya varış 16.00, yemek birazcık dinlenme ve Olgunlar hareket 17.00, pansiyona varış 

Not: Darbe gecesi yaşanan olumsuzluklar ve ulaşım aksaklıkları sebebi ile faaliyete 1 gün 

geç başlayabildik ve ilk gün Yıldız Gölü ve kamp planımızı iptal etmek durumunda kaldık. 

Rota başlangıçta belirgin ve yayla keyfinde devam ederken dağlara ve zirveye yaklaştıkça 

eye son 40 mt kala tamamen dik ve sağlam 



 

olmayan bir kaya yapısı mevcut. Son 20 mt de emniyet alınırsa iyi olur.

 

2. Gün-18.07.2016 Pansiyon da biraz keyif ve kahvaltı sonrası saat 10.00 da Dilberdüzü için 

hareket, çantaları katıra vermiş olmanın dayanılma

fotoğraflı bir yürüyüş ile 14.00 de Dilberdüzü varış, biraz mola ve bilgi alışverişi sonrası 

15.10 da çantaları da alıp  Deniz Gölü için hareket, 17.45 Deniz Gölü varış, keyif ve sonrası 

yatış. 

Olgunlar’ Dilberdüzü kı

ilgili arkadaşlar karşılıyor, bilgi almak faydalı olabilir. Dilberdüzü’nden Deniz Gölü’ne 

çıkarken oldukça dik ve ıslak kayalar mevcut ama rotanın görünür ve kısa olması motive 

edici, sonra geniş kayalar karşılıyor ama geçişler keyifli ve sonra muhteşem  Deniz Gölü 

kendini gösteriyor.

3.Gün- 19.07.2016 Sabah 09.00 Denizgölü hareket, 09.40 Adsızgöl varış 10 dk mola ve yola 

devam, Kavrun Gediğine giden aşıtı 15 dk lık

alçalmayı tercih ediyoruz. 11.56 de hafızalarımıza kazınan koyun sürüsüne ve 3 Kangal 

Köpeği’ne rastlıyor ve ilerleyemiyoruz, uzun bir tedirginlik , bekleyiş ve kovalamaca hatta 

bu yolculuğa yağmur,dolu ve yıldırım d

16.30 da Davalı Yaylası’yla Aşıt arasında ki 2800 metrede ki terasa kamp atıyoruz.  Yine de 

şanslıyız ki erken bir saatte kampı atmış oluyoruz, bir parça güneşimiz var ve dinlenme vs 

vaktimiz oluyor.

4. Gün- 20.07.2016 Sabah muhteşem sis seyrini yapıp saat 08.00 de kamp alınandan 

hareket ediyoruz, kısa bir yürüyüş sonrası Davalı Aşıtı’na varıyoruz, manzaranın ve sisin 

muhteşem etkisi ile molayı uzun tutup yola devam ediyoruz, aşıt sonrası keyifli bir yol, 

belirgin bir rota ile aşağı iniyoruz, sonra Ttarihi Ticaret rotasına bağlanıp kayalar arasından 

alçalıyoruz, ve yayla uzaktan görünmeye başlıyor, 14.00 de Apivanak yaylasına varıyoruz, 

sohbet ve çay molası ve 15.00 de yürüyüşe devam ediyoruz, 16.05 Pa

varıyoruz. Kısa ve keyifli bir misafirlik, çay kahve molası ve kamp alını belirleyip, kampı 

kuruyoruz. Sonra yayla kahvesinde puding ve sohbet keyfi ve yatış.

5. Gün 21.07.2016 Sabah yayla kahvesinde Serkan’ın muhteşem kahvaltısı sonrası saa

10.00 da hareket ediyoruz, araba yolundan yürüyerek saat 12.25 de Samistal’e varıyoruz, 

girişde İngiliz Dale ile karşılaşıyoruz ve mola kısmında bize eşlik ediyor, Hasan amcanın 

kuzenisinde çay demleyip, sohbet sonrası yine yayla nın sevimli yaşlı ve yaş

eşliğinde hareket ediyoruz, kendisi bize orman yolunun başlangıcını gösteriyor.14.25 de 

Samistal ayrılış ve 17.39 Hazindak varış, bu orman yolu muhteşem ötesi bir yoluculuk oldu 

“faaliyeti iliklerimize kadar hissettik” Can kulakların çınlasın

başlangıçta çok belirgin değil bu sebeple biraz yüksekten başlayıp, neredeyse benim 

boyuma eş bitki örtüsü ile kısa bir yol yürüyüp rotaya geçiş yaptık, rota daha keyifli yer yer 

dar ve ıslak zemin geçişleri var. Tabi birde ayı korkusu bu

Evren’in folklorik çığlıklarının yeri ayrı tabi

ki Hazindak girişi hepimiz sırılsıklam olduk bile.. Hazindak da pansiyon olmadığı için yine 

yayla insanları iletişime geçip 

 FAALİYET RAPORU 

olmayan bir kaya yapısı mevcut. Son 20 mt de emniyet alınırsa iyi olur.

18.07.2016 Pansiyon da biraz keyif ve kahvaltı sonrası saat 10.00 da Dilberdüzü için 

hareket, çantaları katıra vermiş olmanın dayanılmaz hafifliği ile keyifli, bol molalı ve 

fotoğraflı bir yürüyüş ile 14.00 de Dilberdüzü varış, biraz mola ve bilgi alışverişi sonrası 

15.10 da çantaları da alıp  Deniz Gölü için hareket, 17.45 Deniz Gölü varış, keyif ve sonrası 

Olgunlar’ Dilberdüzü kısmı çok keyifli rahat ve belirgin bir rota, Bukla Tur’un kamp alanı ve 

ilgili arkadaşlar karşılıyor, bilgi almak faydalı olabilir. Dilberdüzü’nden Deniz Gölü’ne 

çıkarken oldukça dik ve ıslak kayalar mevcut ama rotanın görünür ve kısa olması motive 

onra geniş kayalar karşılıyor ama geçişler keyifli ve sonra muhteşem  Deniz Gölü 

kendini gösteriyor. 

19.07.2016 Sabah 09.00 Denizgölü hareket, 09.40 Adsızgöl varış 10 dk mola ve yola 

devam, Kavrun Gediğine giden aşıtı 15 dk lık bir mesafede kaçırınca Davalı’ya doğru 

alçalmayı tercih ediyoruz. 11.56 de hafızalarımıza kazınan koyun sürüsüne ve 3 Kangal 

Köpeği’ne rastlıyor ve ilerleyemiyoruz, uzun bir tedirginlik , bekleyiş ve kovalamaca hatta 

bu yolculuğa yağmur,dolu ve yıldırım da ekleniyor ve hayli heyecanlı saatler geçiriyoruz. 

16.30 da Davalı Yaylası’yla Aşıt arasında ki 2800 metrede ki terasa kamp atıyoruz.  Yine de 

şanslıyız ki erken bir saatte kampı atmış oluyoruz, bir parça güneşimiz var ve dinlenme vs 

vaktimiz oluyor. 

20.07.2016 Sabah muhteşem sis seyrini yapıp saat 08.00 de kamp alınandan 

hareket ediyoruz, kısa bir yürüyüş sonrası Davalı Aşıtı’na varıyoruz, manzaranın ve sisin 

muhteşem etkisi ile molayı uzun tutup yola devam ediyoruz, aşıt sonrası keyifli bir yol, 

belirgin bir rota ile aşağı iniyoruz, sonra Ttarihi Ticaret rotasına bağlanıp kayalar arasından 

alçalıyoruz, ve yayla uzaktan görünmeye başlıyor, 14.00 de Apivanak yaylasına varıyoruz, 

sohbet ve çay molası ve 15.00 de yürüyüşe devam ediyoruz, 16.05 Pa

varıyoruz. Kısa ve keyifli bir misafirlik, çay kahve molası ve kamp alını belirleyip, kampı 

kuruyoruz. Sonra yayla kahvesinde puding ve sohbet keyfi ve yatış.

5. Gün 21.07.2016 Sabah yayla kahvesinde Serkan’ın muhteşem kahvaltısı sonrası saa

10.00 da hareket ediyoruz, araba yolundan yürüyerek saat 12.25 de Samistal’e varıyoruz, 

girişde İngiliz Dale ile karşılaşıyoruz ve mola kısmında bize eşlik ediyor, Hasan amcanın 

kuzenisinde çay demleyip, sohbet sonrası yine yayla nın sevimli yaşlı ve yaş

eşliğinde hareket ediyoruz, kendisi bize orman yolunun başlangıcını gösteriyor.14.25 de 

Samistal ayrılış ve 17.39 Hazindak varış, bu orman yolu muhteşem ötesi bir yoluculuk oldu 

“faaliyeti iliklerimize kadar hissettik” Can kulakların çınlasın orman yolu rotası 

başlangıçta çok belirgin değil bu sebeple biraz yüksekten başlayıp, neredeyse benim 

boyuma eş bitki örtüsü ile kısa bir yol yürüyüp rotaya geçiş yaptık, rota daha keyifli yer yer 

dar ve ıslak zemin geçişleri var. Tabi birde ayı korkusu bu sebeple bolca ses yaptık bura da 

Evren’in folklorik çığlıklarının yeri ayrı tabi Yağmur ve sis de bizi hiç yalnız bırakmadı, öyle 

ki Hazindak girişi hepimiz sırılsıklam olduk bile.. Hazindak da pansiyon olmadığı için yine 

yayla insanları iletişime geçip hatta biraz abartıp 3 eve misafir oluyoruz, izinde alarak 

  

 

olmayan bir kaya yapısı mevcut. Son 20 mt de emniyet alınırsa iyi olur. 

18.07.2016 Pansiyon da biraz keyif ve kahvaltı sonrası saat 10.00 da Dilberdüzü için 

z hafifliği ile keyifli, bol molalı ve 

fotoğraflı bir yürüyüş ile 14.00 de Dilberdüzü varış, biraz mola ve bilgi alışverişi sonrası 

15.10 da çantaları da alıp  Deniz Gölü için hareket, 17.45 Deniz Gölü varış, keyif ve sonrası 

smı çok keyifli rahat ve belirgin bir rota, Bukla Tur’un kamp alanı ve 

ilgili arkadaşlar karşılıyor, bilgi almak faydalı olabilir. Dilberdüzü’nden Deniz Gölü’ne 

çıkarken oldukça dik ve ıslak kayalar mevcut ama rotanın görünür ve kısa olması motive 

onra geniş kayalar karşılıyor ama geçişler keyifli ve sonra muhteşem  Deniz Gölü 

19.07.2016 Sabah 09.00 Denizgölü hareket, 09.40 Adsızgöl varış 10 dk mola ve yola 

bir mesafede kaçırınca Davalı’ya doğru 

alçalmayı tercih ediyoruz. 11.56 de hafızalarımıza kazınan koyun sürüsüne ve 3 Kangal 

Köpeği’ne rastlıyor ve ilerleyemiyoruz, uzun bir tedirginlik , bekleyiş ve kovalamaca hatta 

a ekleniyor ve hayli heyecanlı saatler geçiriyoruz. 

16.30 da Davalı Yaylası’yla Aşıt arasında ki 2800 metrede ki terasa kamp atıyoruz.  Yine de 

şanslıyız ki erken bir saatte kampı atmış oluyoruz, bir parça güneşimiz var ve dinlenme vs 

20.07.2016 Sabah muhteşem sis seyrini yapıp saat 08.00 de kamp alınandan 

hareket ediyoruz, kısa bir yürüyüş sonrası Davalı Aşıtı’na varıyoruz, manzaranın ve sisin 

muhteşem etkisi ile molayı uzun tutup yola devam ediyoruz, aşıt sonrası keyifli bir yol, önce 

belirgin bir rota ile aşağı iniyoruz, sonra Ttarihi Ticaret rotasına bağlanıp kayalar arasından 

alçalıyoruz, ve yayla uzaktan görünmeye başlıyor, 14.00 de Apivanak yaylasına varıyoruz, 

sohbet ve çay molası ve 15.00 de yürüyüşe devam ediyoruz, 16.05 Palovit Yayla’ya 

varıyoruz. Kısa ve keyifli bir misafirlik, çay kahve molası ve kamp alını belirleyip, kampı 

kuruyoruz. Sonra yayla kahvesinde puding ve sohbet keyfi ve yatış. 

5. Gün 21.07.2016 Sabah yayla kahvesinde Serkan’ın muhteşem kahvaltısı sonrası saat 

10.00 da hareket ediyoruz, araba yolundan yürüyerek saat 12.25 de Samistal’e varıyoruz, 

girişde İngiliz Dale ile karşılaşıyoruz ve mola kısmında bize eşlik ediyor, Hasan amcanın 

kuzenisinde çay demleyip, sohbet sonrası yine yayla nın sevimli yaşlı ve yaşıklı amcası 

eşliğinde hareket ediyoruz, kendisi bize orman yolunun başlangıcını gösteriyor.14.25 de 

Samistal ayrılış ve 17.39 Hazindak varış, bu orman yolu muhteşem ötesi bir yoluculuk oldu 

orman yolu rotası 

başlangıçta çok belirgin değil bu sebeple biraz yüksekten başlayıp, neredeyse benim 

boyuma eş bitki örtüsü ile kısa bir yol yürüyüp rotaya geçiş yaptık, rota daha keyifli yer yer 

sebeple bolca ses yaptık bura da 

Yağmur ve sis de bizi hiç yalnız bırakmadı, öyle 

ki Hazindak girişi hepimiz sırılsıklam olduk bile.. Hazindak da pansiyon olmadığı için yine 

hatta biraz abartıp 3 eve misafir oluyoruz, izinde alarak 



 

yaylanın camisine konaklama için yerleşiyoruz. Tulum  ve matlarımızla cami de kamp atmış 

oluyoruz. 

 

6. Gün 22.07.2016 Sabah bir ümit yağmur ve sis olmaz diye düşünsek de yine gözlerimizi 

sise açtık, saat 09.45 de Hazindak’tan ayrılıp Pokut için orman yoluna koyulduk, bu yolda 

nispeten inişli çıkışlı ama rahat bir araba yoluydu. Tabi orman olması sebebi ile ses 

çıkarmayı ihmal etmedik hatta yolu verevine kesen bir ayı izine rastladık. Faaliyetin son 

günü olması sebebi ile mi Pokut da pansiyon hayali ile mi bilmiyorum o yol zor bitti, herkes 

yeterince yorulmuştu. Ve nihayet saat 12.35 de Pokut’a varıyoruz. Pansiyon pazarlığından 

sonra Doğa Pansiyon’a yerleşiyoruz, onca yorgunluk ve ıslaklık sonrası bu p

çok iyi geldi. Güzelce ısındık ve yöresel yemeklerle kendimize geldik.

Rahatlığa alışmışken sabah aracımızı da pansiyona çağırıp kalan kısmı araçla devam edip 

şehre doğru yol aldık, tabi arada Sal Yaylası’na da uğrayıp bir göründük, Zil Kal

edip çay ve sütlaç molası verip devam ediyoruz ve 16.20 de Hopa’ya veriyoruz.
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yaylanın camisine konaklama için yerleşiyoruz. Tulum  ve matlarımızla cami de kamp atmış 

6. Gün 22.07.2016 Sabah bir ümit yağmur ve sis olmaz diye düşünsek de yine gözlerimizi 

saat 09.45 de Hazindak’tan ayrılıp Pokut için orman yoluna koyulduk, bu yolda 

nispeten inişli çıkışlı ama rahat bir araba yoluydu. Tabi orman olması sebebi ile ses 

çıkarmayı ihmal etmedik hatta yolu verevine kesen bir ayı izine rastladık. Faaliyetin son 

ünü olması sebebi ile mi Pokut da pansiyon hayali ile mi bilmiyorum o yol zor bitti, herkes 

yeterince yorulmuştu. Ve nihayet saat 12.35 de Pokut’a varıyoruz. Pansiyon pazarlığından 

sonra Doğa Pansiyon’a yerleşiyoruz, onca yorgunluk ve ıslaklık sonrası bu p

çok iyi geldi. Güzelce ısındık ve yöresel yemeklerle kendimize geldik.

Rahatlığa alışmışken sabah aracımızı da pansiyona çağırıp kalan kısmı araçla devam edip 

şehre doğru yol aldık, tabi arada Sal Yaylası’na da uğrayıp bir göründük, Zil Kal

edip çay ve sütlaç molası verip devam ediyoruz ve 16.20 de Hopa’ya veriyoruz.

  

 

yaylanın camisine konaklama için yerleşiyoruz. Tulum  ve matlarımızla cami de kamp atmış 

6. Gün 22.07.2016 Sabah bir ümit yağmur ve sis olmaz diye düşünsek de yine gözlerimizi 

saat 09.45 de Hazindak’tan ayrılıp Pokut için orman yoluna koyulduk, bu yolda 

nispeten inişli çıkışlı ama rahat bir araba yoluydu. Tabi orman olması sebebi ile ses 

çıkarmayı ihmal etmedik hatta yolu verevine kesen bir ayı izine rastladık. Faaliyetin son 

ünü olması sebebi ile mi Pokut da pansiyon hayali ile mi bilmiyorum o yol zor bitti, herkes 

yeterince yorulmuştu. Ve nihayet saat 12.35 de Pokut’a varıyoruz. Pansiyon pazarlığından 

sonra Doğa Pansiyon’a yerleşiyoruz, onca yorgunluk ve ıslaklık sonrası bu pansiyon herkese 

çok iyi geldi. Güzelce ısındık ve yöresel yemeklerle kendimize geldik. 

Rahatlığa alışmışken sabah aracımızı da pansiyona çağırıp kalan kısmı araçla devam edip 

şehre doğru yol aldık, tabi arada Sal Yaylası’na da uğrayıp bir göründük, Zil Kale’yi ziyaret 

edip çay ve sütlaç molası verip devam ediyoruz ve 16.20 de Hopa’ya veriyoruz. 



 

Harita 
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Gps Bilgileri GPS Kullanılmadı, Maps.me adlı çevrimdışı ücretsiz harita uygulaması kullanıldı.

Hedeflenen Zaman 7 gün 

Faaliyet Programı 

1.gün   Açık 

3.gün   Sağanak yağış 

5.gün   Sis-Yağmur 

GİDİŞ 
ULAŞIM 
BİLGİLERİ 

 
 
Serkan-Can- Oğuzhan İstanbul
Feyza Samsun-Hopa otobüsü
Arzu İstanbul-Trabzon Uçağı 
Evren Hopa. 
 

DÖNÜŞ 
ULAŞIM 
BİLGİLERİ 

Dönüş de aynı ulaşım şekli, fakat uğurlama kısmı bu sefer Serkan ve Evren’e aitti

 
FAALİYET RAPORU DETAYLARI: 
 
Aylar öncesinden belirlediğimiz faaliyet için nihayet zaman gelmişti, Evren zaten memleketinde ve bizleri 
bekliyordu, Serkan, Can ve Oğuzhan’da şanslılar ki bir gün öncesi Batum uçağı ile gittiler, geriye kalan 
Feyza ve bense Darbe mağdurları olarak ailele
Hopa’ya varmayı başarıyoruz.(16.07.2016) 
Karçal faaliyeti kısmında Evren’in arkadaşları Özgür ve Devrim de bize eşlik ediyor. Evren’in en son beni  
karşılaması ve evde hızlıca bir hazırlık ve kont
Beyazsu için yola koyuluyoruz, yazının başından da anlaşılacağı üzere faaliyetin organizasyon kısmını 
Evren hepimiz için üstlenmiş oldu ayrıca teşekkür ediyoruz. Araç ulaşımını Süleyman Topal 0536 6
( Evren’in kuzeni) ile yapıyoruz oldukça hızlı olduğunu belirtmek isterim, hatta o kadar ki uyurken 
düşmüşlüğüm bile oldu ama etkiledi mi tabi ki hayır! Heyecanlı yolculuk sonrası 03.40 da Beyazsu 
Yaylası’na vardık, kısa bir kontrol sonrası 03.50 d
daha önce yürüdü ve yanımızda hatta önde.. Rota girişinde adını yaylaya veren Beyazsu’yu sağımıza alıp 
yükseliyoruz, bu arada su gerçekten beyaz ve tertemiz.. Başlarda rota belli ve tatlı tatlı yük
arada günde ağarmaya başlıyor ve manzaranın muhteşemliğini fark ediyoruz. Yol boyunca çeşit çeşit 
çiçeklerle içimiz açılıyor ve iyi ki geldik diyoruz, zirveye yaklaştıkça o patika yol yerini yüksekliğe ve kaya 
geçişlerine hatta kar geçişlerine bırakıyor, özellikle zirveyi görmeden hemen önce muhtemel 200 mt kala 
dik bir kaya geçişi yapıyoruz, burada Devrim’in elleri cebinde geçiş yapması tabi ki hafızalarımıza yer 
ediyor. Yükseldikçe rahat hissetmediği için Feyza kalmak istedi, zor kar geçişi 
hem de kendi onayları ile Can, Oğuz ve Devrim de kaldılar, Serkan, Özgür, Evren ve ben ilerledik. Zirve 
göründü ve sanırım son 40 mt kala enerjim iyice bitti biraz zorlayıp 20 mt ilerlesem de daha fazla risk 
almayıp 20 mt kala bırakıp kayada uyumayı tercih ettim. Evren, Serkan ve Özgür zirve yaptılar onları 
ayrıca tebrik ediyorum çünkü zorlu bir yoluculuk ve o diklikte kaya tırmanışı yapmaları taktire şayan bir 
durumdu.. (Ulaşım için harcadığımız uykusuz saatler, minibüs ile yol
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GPS Kullanılmadı, Maps.me adlı çevrimdışı ücretsiz harita uygulaması kullanıldı.
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6-7. günler 

Hava Durumu

İstanbul-Batum Uçağı 
Hopa otobüsü 

Trabzon Uçağı  

Dönüş de aynı ulaşım şekli, fakat uğurlama kısmı bu sefer Serkan ve Evren’e aitti 

Aylar öncesinden belirlediğimiz faaliyet için nihayet zaman gelmişti, Evren zaten memleketinde ve bizleri 
bekliyordu, Serkan, Can ve Oğuzhan’da şanslılar ki bir gün öncesi Batum uçağı ile gittiler, geriye kalan 
Feyza ve bense Darbe mağdurları olarak aileleri ikna etmek ve yolculuk için insan üstü çaba sarf ederek 
Hopa’ya varmayı başarıyoruz.(16.07.2016)  
Karçal faaliyeti kısmında Evren’in arkadaşları Özgür ve Devrim de bize eşlik ediyor. Evren’in en son beni  
karşılaması ve evde hızlıca bir hazırlık ve kontrol sonrası yine Evren’in bizler için ayarladığı araç ile 
Beyazsu için yola koyuluyoruz, yazının başından da anlaşılacağı üzere faaliyetin organizasyon kısmını 
Evren hepimiz için üstlenmiş oldu ayrıca teşekkür ediyoruz. Araç ulaşımını Süleyman Topal 0536 6
( Evren’in kuzeni) ile yapıyoruz oldukça hızlı olduğunu belirtmek isterim, hatta o kadar ki uyurken 
düşmüşlüğüm bile oldu ama etkiledi mi tabi ki hayır! Heyecanlı yolculuk sonrası 03.40 da Beyazsu 
Yaylası’na vardık, kısa bir kontrol sonrası 03.50 de zirve için yürüyüşe başladık. Şanslıyız ki Evren bu yolu 
daha önce yürüdü ve yanımızda hatta önde.. Rota girişinde adını yaylaya veren Beyazsu’yu sağımıza alıp 
yükseliyoruz, bu arada su gerçekten beyaz ve tertemiz.. Başlarda rota belli ve tatlı tatlı yük
arada günde ağarmaya başlıyor ve manzaranın muhteşemliğini fark ediyoruz. Yol boyunca çeşit çeşit 
çiçeklerle içimiz açılıyor ve iyi ki geldik diyoruz, zirveye yaklaştıkça o patika yol yerini yüksekliğe ve kaya 

e bırakıyor, özellikle zirveyi görmeden hemen önce muhtemel 200 mt kala 
dik bir kaya geçişi yapıyoruz, burada Devrim’in elleri cebinde geçiş yapması tabi ki hafızalarımıza yer 
ediyor. Yükseldikçe rahat hissetmediği için Feyza kalmak istedi, zor kar geçişi sonrası hem bizlerin önerisi 
hem de kendi onayları ile Can, Oğuz ve Devrim de kaldılar, Serkan, Özgür, Evren ve ben ilerledik. Zirve 
göründü ve sanırım son 40 mt kala enerjim iyice bitti biraz zorlayıp 20 mt ilerlesem de daha fazla risk 

bırakıp kayada uyumayı tercih ettim. Evren, Serkan ve Özgür zirve yaptılar onları 
ayrıca tebrik ediyorum çünkü zorlu bir yoluculuk ve o diklikte kaya tırmanışı yapmaları taktire şayan bir 
durumdu.. (Ulaşım için harcadığımız uykusuz saatler, minibüs ile yolculuk ve uykusuz faaliyete başlayıp, 0 

  

 

GPS Kullanılmadı, Maps.me adlı çevrimdışı ücretsiz harita uygulaması kullanıldı. 
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Hava Durumu Az bulutlu 

Hava Durumu Az bulutlu 

Hava Durumu 
 
Sis - Yağmur 

Aylar öncesinden belirlediğimiz faaliyet için nihayet zaman gelmişti, Evren zaten memleketinde ve bizleri 
bekliyordu, Serkan, Can ve Oğuzhan’da şanslılar ki bir gün öncesi Batum uçağı ile gittiler, geriye kalan 

ri ikna etmek ve yolculuk için insan üstü çaba sarf ederek 

Karçal faaliyeti kısmında Evren’in arkadaşları Özgür ve Devrim de bize eşlik ediyor. Evren’in en son beni  
rol sonrası yine Evren’in bizler için ayarladığı araç ile 

Beyazsu için yola koyuluyoruz, yazının başından da anlaşılacağı üzere faaliyetin organizasyon kısmını 
Evren hepimiz için üstlenmiş oldu ayrıca teşekkür ediyoruz. Araç ulaşımını Süleyman Topal 0536 665 7024 
( Evren’in kuzeni) ile yapıyoruz oldukça hızlı olduğunu belirtmek isterim, hatta o kadar ki uyurken 
düşmüşlüğüm bile oldu ama etkiledi mi tabi ki hayır! Heyecanlı yolculuk sonrası 03.40 da Beyazsu 

e zirve için yürüyüşe başladık. Şanslıyız ki Evren bu yolu 
daha önce yürüdü ve yanımızda hatta önde.. Rota girişinde adını yaylaya veren Beyazsu’yu sağımıza alıp 
yükseliyoruz, bu arada su gerçekten beyaz ve tertemiz.. Başlarda rota belli ve tatlı tatlı yükseliyoruz, bu 
arada günde ağarmaya başlıyor ve manzaranın muhteşemliğini fark ediyoruz. Yol boyunca çeşit çeşit 
çiçeklerle içimiz açılıyor ve iyi ki geldik diyoruz, zirveye yaklaştıkça o patika yol yerini yüksekliğe ve kaya 

e bırakıyor, özellikle zirveyi görmeden hemen önce muhtemel 200 mt kala 
dik bir kaya geçişi yapıyoruz, burada Devrim’in elleri cebinde geçiş yapması tabi ki hafızalarımıza yer 

sonrası hem bizlerin önerisi 
hem de kendi onayları ile Can, Oğuz ve Devrim de kaldılar, Serkan, Özgür, Evren ve ben ilerledik. Zirve 
göründü ve sanırım son 40 mt kala enerjim iyice bitti biraz zorlayıp 20 mt ilerlesem de daha fazla risk 

bırakıp kayada uyumayı tercih ettim. Evren, Serkan ve Özgür zirve yaptılar onları 
ayrıca tebrik ediyorum çünkü zorlu bir yoluculuk ve o diklikte kaya tırmanışı yapmaları taktire şayan bir 

culuk ve uykusuz faaliyete başlayıp, 0 



 

metreden 3.428 metreye ulamış olduk.)Benim kısa uyku molam ve onların zirve resimleri sonrası çok 
oyalanmadan inişe geçtik, aynı noktalarda buluşup ekibi tamamladık. İniş daha rahat olur derken bizi 
yordu, hem uykusuzluk hem de yürüyüş tahmin ettiğimizden zorlayıcı oldu.. Nihayet 16.30 da  yaylaya 
vardık, ve pansiyonda bizi bekleyen yemeklerle mola verdik. Bir saatlik moladan sonra tekrar Süleyman 
amca ile yola koyulduk, yolda ki kısa çay molaları ile saat 23.30 da Olg
kararını vermiş olmanın haklılığı ile güzelce dinlendik, sabah da keyifli bir kahvaltı ve çantaları katıra 
vererek yürüyüşe başladık, Dilberdüzü’ne kadar geçen zaman keyifli oldu, resim molaları ile ilerledik ve 
kamp alanında yemek molası verdik. Tabi Dilberdüzü’nde Bukla’nın rehberi ve eski DAG lı Ayhan 
Tarhan’dan zirve için bilgi aldık, kar çok olması sebebi ile kazmasız çıkmayın demesi üzerine de zirve 
planını o an iptal ettik. 
Çantaları da alıp yola koyulduk, önce dik bi
karşıladı tabi yine kar geçişi, bu geçişlerde beylerin hakkını ödeyemeyiz sürekli önde olup bize iz açtılar.. 
Büyük kayalar bitiminde muhteşem manzarası ile Deniz Gölü bizi karşıladı.. Varmış olman
heyecanı ile tüm yorgunluklarımız geçti ve hatta Evren ve ben Deniz Gölü’ne girdik bu süreçte her türlü 
desteği ve motiveyi sağlayan Serkan’a da teşekkürler.. 10 dk ayaklarımı hissetmesem de müthiş bir 
deneyim oldu. 
Sabah hareket olduğu için erken yattık ve dinlendik.
 
İkinci gün sabahı Deniz Gölü keyfini çıkartmak gerekirdi ve bizde bolca fotoğraf ve türk kahvesi ile 
tamamlamış olduk, saat 09.00 da hareket ettik, yükselirken kar geçişi yaptık ama bu arada bile etrafı 
izlemeyi ihmal etmiyorduk aklımızda Kaçkar zirve kalmıştı ve herkes Evren’e zirve nerde? Zirve görünüyor 
mu demeye başladı… Yaklaşık bir saatlik bir yürüyüşle Adsız Göl’e vardık ama itiraf etmeliyim ki çantalı 
Kaçkarlarda yürümek zormuş… Adsız Göl’de de kısa bir mola ve yola devam et
Davalı Aşıtını geçip Amlakit yaylasına varmaktı fakat o ayrımı kaçırıp alçaldık ve sanırım faaliyetin hatası 
bu oldu çünkü bir koyun sürüsüne ve onları korumayı amaç edinmiş 3 Kangal Köpeğine rastladık bu arada 
yağmur doluya ve yıldırıma dönüştü, köpekler bizi resmen sürdüler ve git geller yaparak, dere geçişleri 
yaparak ancak 16.30 da Davalı Yayla’sı ile Davalı aşıtı arasında 28000 metre terasa  kendimizi zor attık, 
neyse ki hala bir parça güneş ve umudumuz vardı ki botlar kurur di
kampı atmış olmakla avunmaya başladık. Erken yatıp dinlendik.
Üçüncü gün sabah Davalı’da muhteşem bir sise uyandık, sisi arkamıza alarak saat 08.00 de yürüyüşe 
başladık. 
Hafif yükselerek Davalı Aşıtına vardık, muhteşem manz
ama 3100 mt den vadiye bakınca daha da muhteşem görünüyordu. Sonra yola koyulduk aşıttan hemen 
sonra belirgin bir rota ile alçaldık, ve çok eski olduğunu düşündüğümüz taş bir patikaya girdik bu yolda 
belirgin bir ve güzel rotaydı hatta indiğimizde geriye bakıp buradan mı indik dedik.. Yaylaya bağlanınca 
bir rahatlama  başladı ve gayet mutlu Apivanak yaylasına giriş yaptık. Rastgele seçtiğimiz ki sonra iyi ki 
karşılaştık dediğimiz Ayla abla bize kapısını açtı
saçımı bile yıkadım hazır bir musluk vardı kaçırmak istemedim
meydanında erkeklere çay sohbeti yapıyordı, bir saat moladan sonra yola devam ettik. 16.05 de Palovit 
Yaylası’na vardık. Yayla girişi selam verdiğimiz aile bizi davet edip bir de türk kahvesi var deyince tabi ki 
mola verdik, çay – kahve ve sohbet sonrası kamp içinde bilgi alıp yaylada evlerin yoğunlaştığı ve 1 
caminin de bulunduğu tarafa geçtik. Caminin hem
rahat oldu . Gece olunca da köyün kahvesine geçtik, puding ve çay keyfi ve kahvede ki insanlarla sohbet 
ettik, sonrası dinlenmeye geçtik. 
 
Dördüncü sabah akşamdan karar verdiğimiz gibi Engin abinin kahvesine
kavurmalı yumurtası ve kahvaltısı ile güzel bir keyif yaptık, ve edindiğimiz kahve dostlarımızla vedalaşıp 
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metreden 3.428 metreye ulamış olduk.)Benim kısa uyku molam ve onların zirve resimleri sonrası çok 
oyalanmadan inişe geçtik, aynı noktalarda buluşup ekibi tamamladık. İniş daha rahat olur derken bizi 

luk hem de yürüyüş tahmin ettiğimizden zorlayıcı oldu.. Nihayet 16.30 da  yaylaya 
vardık, ve pansiyonda bizi bekleyen yemeklerle mola verdik. Bir saatlik moladan sonra tekrar Süleyman 
amca ile yola koyulduk, yolda ki kısa çay molaları ile saat 23.30 da Olgunlar pansiyona vardık. Pansiyon 
kararını vermiş olmanın haklılığı ile güzelce dinlendik, sabah da keyifli bir kahvaltı ve çantaları katıra 
vererek yürüyüşe başladık, Dilberdüzü’ne kadar geçen zaman keyifli oldu, resim molaları ile ilerledik ve 

da yemek molası verdik. Tabi Dilberdüzü’nde Bukla’nın rehberi ve eski DAG lı Ayhan 
Tarhan’dan zirve için bilgi aldık, kar çok olması sebebi ile kazmasız çıkmayın demesi üzerine de zirve 

Çantaları da alıp yola koyulduk, önce dik bir çıkış ve sonra biraz rahatlama ve koca koca kayalar bizi 
karşıladı tabi yine kar geçişi, bu geçişlerde beylerin hakkını ödeyemeyiz sürekli önde olup bize iz açtılar.. 
Büyük kayalar bitiminde muhteşem manzarası ile Deniz Gölü bizi karşıladı.. Varmış olman
heyecanı ile tüm yorgunluklarımız geçti ve hatta Evren ve ben Deniz Gölü’ne girdik bu süreçte her türlü 
desteği ve motiveyi sağlayan Serkan’a da teşekkürler.. 10 dk ayaklarımı hissetmesem de müthiş bir 

en yattık ve dinlendik. 

İkinci gün sabahı Deniz Gölü keyfini çıkartmak gerekirdi ve bizde bolca fotoğraf ve türk kahvesi ile 
tamamlamış olduk, saat 09.00 da hareket ettik, yükselirken kar geçişi yaptık ama bu arada bile etrafı 

lımızda Kaçkar zirve kalmıştı ve herkes Evren’e zirve nerde? Zirve görünüyor 
mu demeye başladı… Yaklaşık bir saatlik bir yürüyüşle Adsız Göl’e vardık ama itiraf etmeliyim ki çantalı 
Kaçkarlarda yürümek zormuş… Adsız Göl’de de kısa bir mola ve yola devam ettik, belirlediğimiz rota 
Davalı Aşıtını geçip Amlakit yaylasına varmaktı fakat o ayrımı kaçırıp alçaldık ve sanırım faaliyetin hatası 
bu oldu çünkü bir koyun sürüsüne ve onları korumayı amaç edinmiş 3 Kangal Köpeğine rastladık bu arada 

dırıma dönüştü, köpekler bizi resmen sürdüler ve git geller yaparak, dere geçişleri 
yaparak ancak 16.30 da Davalı Yayla’sı ile Davalı aşıtı arasında 28000 metre terasa  kendimizi zor attık, 
neyse ki hala bir parça güneş ve umudumuz vardı ki botlar kurur diye düşündük ama pek işe yaramadı 
kampı atmış olmakla avunmaya başladık. Erken yatıp dinlendik. 
Üçüncü gün sabah Davalı’da muhteşem bir sise uyandık, sisi arkamıza alarak saat 08.00 de yürüyüşe 

Hafif yükselerek Davalı Aşıtına vardık, muhteşem manzarayı görünce de mola verdik. Sis yine bizimleydi 
ama 3100 mt den vadiye bakınca daha da muhteşem görünüyordu. Sonra yola koyulduk aşıttan hemen 
sonra belirgin bir rota ile alçaldık, ve çok eski olduğunu düşündüğümüz taş bir patikaya girdik bu yolda 

in bir ve güzel rotaydı hatta indiğimizde geriye bakıp buradan mı indik dedik.. Yaylaya bağlanınca 
bir rahatlama  başladı ve gayet mutlu Apivanak yaylasına giriş yaptık. Rastgele seçtiğimiz ki sonra iyi ki 
karşılaştık dediğimiz Ayla abla bize kapısını açtı, şahane ayran ikramı ile sohbeti koyulaştırdık ki ben 
saçımı bile yıkadım hazır bir musluk vardı kaçırmak istemedim bu arada ekibin erkekleri de yayla 
meydanında erkeklere çay sohbeti yapıyordı, bir saat moladan sonra yola devam ettik. 16.05 de Palovit 

aylası’na vardık. Yayla girişi selam verdiğimiz aile bizi davet edip bir de türk kahvesi var deyince tabi ki 
kahve ve sohbet sonrası kamp içinde bilgi alıp yaylada evlerin yoğunlaştığı ve 1 

caminin de bulunduğu tarafa geçtik. Caminin hemen yukarsında kampı kurduk. Camiden su vs ulaşım 
rahat oldu . Gece olunca da köyün kahvesine geçtik, puding ve çay keyfi ve kahvede ki insanlarla sohbet 

Dördüncü sabah akşamdan karar verdiğimiz gibi Engin abinin kahvesine geçtik, Serkan’ın muhteşem 
kavurmalı yumurtası ve kahvaltısı ile güzel bir keyif yaptık, ve edindiğimiz kahve dostlarımızla vedalaşıp 

  

 

metreden 3.428 metreye ulamış olduk.)Benim kısa uyku molam ve onların zirve resimleri sonrası çok 
oyalanmadan inişe geçtik, aynı noktalarda buluşup ekibi tamamladık. İniş daha rahat olur derken bizi 

luk hem de yürüyüş tahmin ettiğimizden zorlayıcı oldu.. Nihayet 16.30 da  yaylaya 
vardık, ve pansiyonda bizi bekleyen yemeklerle mola verdik. Bir saatlik moladan sonra tekrar Süleyman 

unlar pansiyona vardık. Pansiyon 
kararını vermiş olmanın haklılığı ile güzelce dinlendik, sabah da keyifli bir kahvaltı ve çantaları katıra 
vererek yürüyüşe başladık, Dilberdüzü’ne kadar geçen zaman keyifli oldu, resim molaları ile ilerledik ve 

da yemek molası verdik. Tabi Dilberdüzü’nde Bukla’nın rehberi ve eski DAG lı Ayhan 
Tarhan’dan zirve için bilgi aldık, kar çok olması sebebi ile kazmasız çıkmayın demesi üzerine de zirve 

r çıkış ve sonra biraz rahatlama ve koca koca kayalar bizi 
karşıladı tabi yine kar geçişi, bu geçişlerde beylerin hakkını ödeyemeyiz sürekli önde olup bize iz açtılar.. 
Büyük kayalar bitiminde muhteşem manzarası ile Deniz Gölü bizi karşıladı.. Varmış olmanın sevinci 
heyecanı ile tüm yorgunluklarımız geçti ve hatta Evren ve ben Deniz Gölü’ne girdik bu süreçte her türlü 
desteği ve motiveyi sağlayan Serkan’a da teşekkürler.. 10 dk ayaklarımı hissetmesem de müthiş bir 

İkinci gün sabahı Deniz Gölü keyfini çıkartmak gerekirdi ve bizde bolca fotoğraf ve türk kahvesi ile 
tamamlamış olduk, saat 09.00 da hareket ettik, yükselirken kar geçişi yaptık ama bu arada bile etrafı 

lımızda Kaçkar zirve kalmıştı ve herkes Evren’e zirve nerde? Zirve görünüyor 
mu demeye başladı… Yaklaşık bir saatlik bir yürüyüşle Adsız Göl’e vardık ama itiraf etmeliyim ki çantalı 

tik, belirlediğimiz rota 
Davalı Aşıtını geçip Amlakit yaylasına varmaktı fakat o ayrımı kaçırıp alçaldık ve sanırım faaliyetin hatası 
bu oldu çünkü bir koyun sürüsüne ve onları korumayı amaç edinmiş 3 Kangal Köpeğine rastladık bu arada 

dırıma dönüştü, köpekler bizi resmen sürdüler ve git geller yaparak, dere geçişleri 
yaparak ancak 16.30 da Davalı Yayla’sı ile Davalı aşıtı arasında 28000 metre terasa  kendimizi zor attık, 

ye düşündük ama pek işe yaramadı 

Üçüncü gün sabah Davalı’da muhteşem bir sise uyandık, sisi arkamıza alarak saat 08.00 de yürüyüşe 

arayı görünce de mola verdik. Sis yine bizimleydi 
ama 3100 mt den vadiye bakınca daha da muhteşem görünüyordu. Sonra yola koyulduk aşıttan hemen 
sonra belirgin bir rota ile alçaldık, ve çok eski olduğunu düşündüğümüz taş bir patikaya girdik bu yolda 

in bir ve güzel rotaydı hatta indiğimizde geriye bakıp buradan mı indik dedik.. Yaylaya bağlanınca 
bir rahatlama  başladı ve gayet mutlu Apivanak yaylasına giriş yaptık. Rastgele seçtiğimiz ki sonra iyi ki 

, şahane ayran ikramı ile sohbeti koyulaştırdık ki ben 
bu arada ekibin erkekleri de yayla 

meydanında erkeklere çay sohbeti yapıyordı, bir saat moladan sonra yola devam ettik. 16.05 de Palovit 
aylası’na vardık. Yayla girişi selam verdiğimiz aile bizi davet edip bir de türk kahvesi var deyince tabi ki 

kahve ve sohbet sonrası kamp içinde bilgi alıp yaylada evlerin yoğunlaştığı ve 1 
en yukarsında kampı kurduk. Camiden su vs ulaşım 

rahat oldu . Gece olunca da köyün kahvesine geçtik, puding ve çay keyfi ve kahvede ki insanlarla sohbet 

geçtik, Serkan’ın muhteşem 
kavurmalı yumurtası ve kahvaltısı ile güzel bir keyif yaptık, ve edindiğimiz kahve dostlarımızla vedalaşıp 



 

yola koyulduk bu köyde telefon çekmiyor olması ve Can’ın paniğini de dikkate alıp erken yola çıktık 
çünkü yol üstünde devasal ( en azından benim için ) kayaların olduğu aşıt da mola verdik. Araba yolundan 
Samistal Yaylasına vardık. Yayla girişinde Dale ile karşılaştık , Dale da İngilereden tek başına yolculuğa 
çıkmış biraz sohbet edip mola kısmı için kendisini davet ettik. Y
sevimli bir abla sayesinde yaylanın salıncak olan kısmına bizi yönlendirdi, Hasan amcanın evine hatta 
mutfağına misafir olduk.Kuzinede  çay demleyip bahçede koyu bir sohbete daldık tabi bu arada Feyza 
ben salıncağın hakkını verdik  Can’da tamamen gönüllü bizi salladı, teşekkürler
orman yolununda tarifini alıp Hazindak için  yola koyulduk. Samistal 
bir yolculuk oldu, yağmur , sis, arada içimizi saran ayı var mı soru
çeşitleri.. Orman geçişinin ortalarında taşlı geçit var oldukça etkileyici olduğunu söylemem gerek.. ne 
kadar güzel olsa da orman bitişi hepimize iyi geldi ama şans ki Hazindak girişinde iyice ıslanmış ve 
yorulmuştuk ve planda olmasa da pansiyon olmayışına üzüldük. Ama yayla da birkaç aile ile sohbet ettik 
ve kalacak yer belirledik. Yaylanın camisi ( kendisi de eski bir yayla evi (tek belirti içerde ki imamın 
kıyafetleri)  Çantaları yerleştirip çay ikram eden yayla sakin
abarttık çünkü 3 eve de  misafir olduk
 
Beşinci sabah için, sise karşı biraz iyimser olup kalkmış olacağını düşünsek de yine sisle uyandık ve 
oyalanmadan saat 09.45 gibi Pokut için yürüyüşe başladık. Yine orman yolu ama bu sefer daha iniş çıkışlı 
bir yoldu ve sanırım ayı korkusuna biraz daha alı
oldukça yavaş adımlarla özellikle ben zor adım atıyordum.. Neyse ki yayla göründü ve iyi haber pansiyon 
vardı. Önce telefon pazarşığı ve etkili olmayınca pansiyona giderek pazarlık yapıp Doğa Pansiyon’
yerleştik. Güzel dinlendik ve doyduk
 
Altıncı sabah ve yine sis yağmur ve maalesef Pokut bize sadece 5 dk güneşle baktı ama olsun sene
gelecektik nasılsa.. Daha önceden ayarladığımız araç bizi pansiyon
vardık, kısa bir mola olsa da Sal Yaylası’nı da gördük, ve yola devam ettik. Zil Kale’yi de ziyaret edip yola 
devam ettik, bu kadar yol yapmışken arkadaşlarımın da eveti ile Ardeşen de halam da çay molası verip 
yola devam ettik ve saat 16.20 de Hopa ya vardık. Yine Evren’in evinde çanta vs ayarı yapıp yemek için 
dışarı çıktık sanırım o saatten sonra sadece yedik içtik..
 
Misafir perverliği için Serkan’ın kuzeni Hicran’a , rehberliği ve ev sahipliği için Evren’e , Karç
renk katan Özgür ve Devrim’e, ekibe gençlik ruhu katan ve uyumları ile bize iyi ki geldiniz dedirten Can ve 
Oğuzhan’a, muhteşem kahvaltısı ve el lezetti için Serkan’a, hoş sohbeti ve çadır partnerliği için Feyza’ya, 
plan aşamasında bize zaman ayırıp bilgi aktaran David’e,  malzeme kısmı için bize sponsor olan Ceyda’ya, 
Mustafa’ya ve tabi ki şehir habercimiz sevgili Büşra’ya 
 
Arzu BUCAN 

Evren UZUNKAYA 

Feyza  BAYRAMOĞLU 

Serkan ASLAN 

 

 

 FAALİYET RAPORU 

yola koyulduk bu köyde telefon çekmiyor olması ve Can’ın paniğini de dikkate alıp erken yola çıktık 
asal ( en azından benim için ) kayaların olduğu aşıt da mola verdik. Araba yolundan 

Samistal Yaylasına vardık. Yayla girişinde Dale ile karşılaştık , Dale da İngilereden tek başına yolculuğa 
çıkmış biraz sohbet edip mola kısmı için kendisini davet ettik. Yaylada evler görünmeye başladı ve yine 
sevimli bir abla sayesinde yaylanın salıncak olan kısmına bizi yönlendirdi, Hasan amcanın evine hatta 
mutfağına misafir olduk.Kuzinede  çay demleyip bahçede koyu bir sohbete daldık tabi bu arada Feyza 

Can’da tamamen gönüllü bizi salladı, teşekkürler
orman yolununda tarifini alıp Hazindak için  yola koyulduk. Samistal – Hazindak orman yolu muhteşem 
bir yolculuk oldu, yağmur , sis, arada içimizi saran ayı var mı sorusu ve bolca yeşillik, muhteşem çiçek 
çeşitleri.. Orman geçişinin ortalarında taşlı geçit var oldukça etkileyici olduğunu söylemem gerek.. ne 
kadar güzel olsa da orman bitişi hepimize iyi geldi ama şans ki Hazindak girişinde iyice ıslanmış ve 

planda olmasa da pansiyon olmayışına üzüldük. Ama yayla da birkaç aile ile sohbet ettik 
ve kalacak yer belirledik. Yaylanın camisi ( kendisi de eski bir yayla evi (tek belirti içerde ki imamın 
kıyafetleri)  Çantaları yerleştirip çay ikram eden yayla sakinlerini ziyaret ettik sanırım ziyaret kısmını biraz 
abarttık çünkü 3 eve de  misafir olduk Cami de tulum ve matlarımızla rahat sıcak bir gece geçirdik .

Beşinci sabah için, sise karşı biraz iyimser olup kalkmış olacağını düşünsek de yine sisle uyandık ve 
oyalanmadan saat 09.45 gibi Pokut için yürüyüşe başladık. Yine orman yolu ama bu sefer daha iniş çıkışlı 
bir yoldu ve sanırım ayı korkusuna biraz daha alışmıştık. Son gün olması mı yağmur mu iyice yorulduk ve 
oldukça yavaş adımlarla özellikle ben zor adım atıyordum.. Neyse ki yayla göründü ve iyi haber pansiyon 
vardı. Önce telefon pazarşığı ve etkili olmayınca pansiyona giderek pazarlık yapıp Doğa Pansiyon’
yerleştik. Güzel dinlendik ve doyduk gece de rahat bir uyku ile kendimize geldik.

Altıncı sabah ve yine sis yağmur ve maalesef Pokut bize sadece 5 dk güneşle baktı ama olsun sene
gelecektik nasılsa.. Daha önceden ayarladığımız araç bizi pansiyondan aldı ve 10 dk bir yolculukla Sal’ a 
vardık, kısa bir mola olsa da Sal Yaylası’nı da gördük, ve yola devam ettik. Zil Kale’yi de ziyaret edip yola 
devam ettik, bu kadar yol yapmışken arkadaşlarımın da eveti ile Ardeşen de halam da çay molası verip 

devam ettik ve saat 16.20 de Hopa ya vardık. Yine Evren’in evinde çanta vs ayarı yapıp yemek için 
dışarı çıktık sanırım o saatten sonra sadece yedik içtik.. 

Misafir perverliği için Serkan’ın kuzeni Hicran’a , rehberliği ve ev sahipliği için Evren’e , Karç
renk katan Özgür ve Devrim’e, ekibe gençlik ruhu katan ve uyumları ile bize iyi ki geldiniz dedirten Can ve 
Oğuzhan’a, muhteşem kahvaltısı ve el lezetti için Serkan’a, hoş sohbeti ve çadır partnerliği için Feyza’ya, 

n ayırıp bilgi aktaran David’e,  malzeme kısmı için bize sponsor olan Ceyda’ya, 
ve tabi ki şehir habercimiz sevgili Büşra’ya  teşekkür ederiz. 

  

 

yola koyulduk bu köyde telefon çekmiyor olması ve Can’ın paniğini de dikkate alıp erken yola çıktık 
asal ( en azından benim için ) kayaların olduğu aşıt da mola verdik. Araba yolundan 

Samistal Yaylasına vardık. Yayla girişinde Dale ile karşılaştık , Dale da İngilereden tek başına yolculuğa 
aylada evler görünmeye başladı ve yine 

sevimli bir abla sayesinde yaylanın salıncak olan kısmına bizi yönlendirdi, Hasan amcanın evine hatta 
mutfağına misafir olduk.Kuzinede  çay demleyip bahçede koyu bir sohbete daldık tabi bu arada Feyza 

Can’da tamamen gönüllü bizi salladı, teşekkürler Ve yine ayrılık vakti 
Hazindak orman yolu muhteşem 

su ve bolca yeşillik, muhteşem çiçek 
çeşitleri.. Orman geçişinin ortalarında taşlı geçit var oldukça etkileyici olduğunu söylemem gerek.. ne 
kadar güzel olsa da orman bitişi hepimize iyi geldi ama şans ki Hazindak girişinde iyice ıslanmış ve 

planda olmasa da pansiyon olmayışına üzüldük. Ama yayla da birkaç aile ile sohbet ettik 
ve kalacak yer belirledik. Yaylanın camisi ( kendisi de eski bir yayla evi (tek belirti içerde ki imamın 

lerini ziyaret ettik sanırım ziyaret kısmını biraz 
Cami de tulum ve matlarımızla rahat sıcak bir gece geçirdik . 

Beşinci sabah için, sise karşı biraz iyimser olup kalkmış olacağını düşünsek de yine sisle uyandık ve 
oyalanmadan saat 09.45 gibi Pokut için yürüyüşe başladık. Yine orman yolu ama bu sefer daha iniş çıkışlı 

şmıştık. Son gün olması mı yağmur mu iyice yorulduk ve 
oldukça yavaş adımlarla özellikle ben zor adım atıyordum.. Neyse ki yayla göründü ve iyi haber pansiyon 
vardı. Önce telefon pazarşığı ve etkili olmayınca pansiyona giderek pazarlık yapıp Doğa Pansiyon’a 

gece de rahat bir uyku ile kendimize geldik. 

Altıncı sabah ve yine sis yağmur ve maalesef Pokut bize sadece 5 dk güneşle baktı ama olsun seneye yine 
dan aldı ve 10 dk bir yolculukla Sal’ a 

vardık, kısa bir mola olsa da Sal Yaylası’nı da gördük, ve yola devam ettik. Zil Kale’yi de ziyaret edip yola 
devam ettik, bu kadar yol yapmışken arkadaşlarımın da eveti ile Ardeşen de halam da çay molası verip 

devam ettik ve saat 16.20 de Hopa ya vardık. Yine Evren’in evinde çanta vs ayarı yapıp yemek için 

Misafir perverliği için Serkan’ın kuzeni Hicran’a , rehberliği ve ev sahipliği için Evren’e , Karçal Faaliyetine 
renk katan Özgür ve Devrim’e, ekibe gençlik ruhu katan ve uyumları ile bize iyi ki geldiniz dedirten Can ve 
Oğuzhan’a, muhteşem kahvaltısı ve el lezetti için Serkan’a, hoş sohbeti ve çadır partnerliği için Feyza’ya, 

n ayırıp bilgi aktaran David’e,  malzeme kısmı için bize sponsor olan Ceyda’ya, 
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