
 FAALİYET RAPORU  

Faaliyet KACKARLAR KAVRUN ZİRVESİ ( KUZEY KLASİK ROTA )   

Faaliyetin Tarihi 4 – 6 AGUSTOS 2016 Yeri 
KAÇKAR DAĞLARI - 

RİZE Süresi 3 GÜN Türü ALPİNİZM 
 

Güzergâh  İSTANBUL – TRABZON / TRABZON – RİZE / RİZE – AYDER / AYDER YUKARI KAVRUN YAYLASI  

Kat Edilen Yol  Alınan İrtifa    
Katılımcılar 1 KEREM ERYILMAZ 8     

  2 ENGİN AKALIN 9     

  3  10     

  4  11     

  5  12     

  6  13     

  7  14    

Kullanılan Kamp Mlz. ÇADIR, OCAK, KARTUS  

Kullanılan Teknik Mlz. BATON, KASK, KAFA LAMBASI  

Kullanılan Kişisel Mlz. MAT, TULUM  

Yiyecek MAKARNA, TON BALIĞI, CEREZ, ATIŞTIRMALIKLAR  

Rota Bilgisi 

Kamp Alanı MEZOVİT ÇAYIRI  

Su kaynağı VAR  

Tehlikeler TAŞ DÜŞMESİ  
Zemin  KAMP ALANI ÇİMEN. ROTADA İLK 

PATİKA TAŞ ÇAKIL, DAHA SONRA TAŞ VE 
KAYA. YERYER BUZUL. 

Zorluk Derecesi  

KAÇKAR KAVRUN ZİRVESİ KLASİK KUZEY ROTA. YUKARI KAVRUN YAYLASINDAN MEZOVİT CAYIRINA YURUYUŞ. 
KAMP ALININDAN HAREKET İLE PATIKA VE KÜÇÜK BUZULA VARIŞ. SONRASINDA KAPI. KAPIDAN SONRA ZİRVE 
TIRMANIŞI.
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Harita 

 

 

Gps Bilgileri   
   

Hedeflenen Zaman 10 SAAT Harcanan Zaman 11 SAAT  

Faaliyet Programı   

1.gün 
  Hava 
Durumu 

SİSLİ 2.gün  Hava 
Durumu 

 3.gün  Hava 
Durumu 

 4.gün Hava 
Durumu 

  

07:00 İSTANBUL – TRABZON  03:30 KALK 06:00 KALK    

09:45 TRABZON – RİZE 
 

04:15 HAREKET 09:00 MEZOVİTE HAREKET    

12:35 AYDER 07:15 KAPIYA VARIŞ 11:10  MEZOVİT VARIŞ    

13:50 YUKARI KAVRUN YAYLASI 10:10 ZİRVE 13:00 AYDERE VARIŞ    

15:15 MEZOVİTE HAREKET 13:00 KAPIYA DÖNÜŞ 17:30  RİZE HAVAS    

17:30 KAMP ALANI VARIS 15:15 KAMP ALANINA 
DÖNÜŞ 

21:10 TRABZON - İSTANBUL    

         
 

        
 

        

         

          

5.gün   Hava 
Durumu  

6.gün   Hava 
Durumu 

 7.gün   Hava 
Durumu  8.gün 

  Hava 
Durumu  
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ULAŞIM 
BİLGİLERİ 

     

     

AYRINTILAR 
 
4 Ağustos 2016 
 
04.15 Uyanış 
05.00 Yeni Sahra durağından Havas 
07.00 Anadolu jet Sabiha Gökçen – Trabzon 
09.00 Çantamı aldım. 
09.45 Trabzon Rize havas araçları kapıdan çıkınca sağda. 15tl. Genelde uçaktan çıkanların tamamen boşalmasını bekliyor 
hareket etmek için. Hareket ettikten sonra Rize 1 saat. Hareket saatim  
10.50 Rize’de Engin ile buluşma. Alışverişi yol üstünde bir marketten yapıp şahsi araba ile yola çıktık. 
12.35 Ayder’e vardık. Caminin oradaki kaplıcaya arabayı birikip çantaları minibüse yükleyip kalkış saatini beklemeye başladık. 
Hareketten önce görevlilere isim ve kişi sayısı yazdırmakta fayda var. 
13.00 Hareket ettik. Hemen merkezden kalkan minibüsler var. Yukarı Kavrun’a 15tl ye götürüyor. 
13.50 yukarı Kavrun’a vardık. Publik lokantada mıhlamamızı yedikten sonra yola çıktık. Mıhlama 15tl :) Mezovite gitmek için yolu 
arayan 2 tane İzmirli genç arkadaş da bize katildi. Armağan ve Özgür. Tecrübesiz ve komik ama hevesli arkadaşlardı. 
15.15 Mezovite doğru yola çıktık. Dereyi sağımıza alarak kayalıklı patika yoldan yürüdükten sonra (Soldaki dik yamaçtan akan 
dereye doğru yükselmeye başladık) Köyün hemen üst tarafından başlayan daha belirgin ve tatlı bir eğimle yükselen ve babalarla 
işaretlenmiş başka bir patika yol daha var. Bu yolu tercih edebilirsiniz. 
16.00 Mezovit kapısında bir mola verdik. 
Kapıdan sonra belirgin bir patikadan devam ediyoruz. Patikanın kaybolduğu yerlerde aralıklarla babalar konulmuş. Yolda çadır 
kurmuş çoban ile sohbetimizde 3 gündür havanın çok güzel olduğunu ancak saat 14:00 gibi sis başladığını belirtti. Görüş 25 
metre civarında. 
17.30 Kamp alanına vardık. Çadır kurulumundan sonra sisin azalmasından fırsat rotayı gözlemlemek için biraz yükseldik. Genç 
arkadaşlarımızla yemek sohbet derken gece oldu. 
22.00 Yatma zamanı. 
 
5 Ağustos 2016 
 
01.30 Rüzgar başladı ve baya şiddetli esiyor. 
03.30 Uyanma saati fakat rüzgar devam ediyordu, biraz azalmıştı.  
04:15kahvaltımızı edip harekete başladık. Babalarla işaretli yoldan dereyi sola alarak başladı yürüyüş. Ufak bir buzul parçası 
solunuzda kalıyor  ( gecen sene bu buzul yoktu ) ve tam ortasında sağa doğru patika S yaparak yükselmeye başlıyor. 
04.45 Büyük buzulun eteğine vardık. Patika yok. Sadece aralıklarla babalar var ancak kayalar çürük olduğu için sürekli hareket 
halindeler.  Genç arkadaşlarımızdan armağanı geri yolladık. Çünkü uygun ekipmana sahip değildi ve çok zorlanıyordu. Kapıdan 
önce geçmemiz  gereken 2 adet küçük buzul çıktı karşımıza. Kapıyı karşımıza aldığımızda sol tarafta kalan duvardan, küçük 
buzul ile birleşiyor. Tam olarak küçük buzulun karşındaki yamaçtan başlıyor. Biz buzul geçişi yapmamak için yükselip, yukardan 
buzul olmayan bir rota aradık hatta orada rahat bir kaya tırmanışı yaptık ancak bu tırmanışın diğer taraftan inişi de buzula 
çıkıyordu. Çıktığımız yolu geri dönerken bir tane buzulu aşmış olsak da diğer buzulu hala geçmemiz gerekiyordu. 
Kapı tırmanışından önce yaklaşık 12 - 14 adim yan buzul geçişi yaptık. Kapı çıkışı zorlu bir çıkıştı, sabit olmayan ve büyük 
kayalar sürekli kayıyordu. 
07.15 Kapıya vardık. Soldaki kapıya çıktık çünkü diğer iki kapı tamamen buzul ile kaplanmış durumdaydı. Mola verip biraz 
atıştırma yaparak dinlendik. 
07.45 Kapıdan zirveye doğru harekete geçtik. Yolda babalar ve yönlendirme işaretleri gayet belirgin. Çok taş kayması oluyor. Yer 
yer kaya tırmanışı olan bir rota. Genç arkadaşlarımızdan Özgür de bırakma kararı aldı. Bizi kapıda bekleyeceğini söyleyerek inişe 
geçti.  2 ayrı yerde sırtı buzul kapladığı için rotamızı uzatmak zorunda kaldık.  
10.10 Engin ve ben zirveye ulaştık. 
10.50 İnişe geçmeden atıştırma foto çekimi ve deftere yazma islerini hallettik. Bir anda elektrik çapması riski yasadık. Çünkü 
bayrak direkleri tepede toplanan gri bulutlardan dolayı paratoner gibi elektrik toplamaya başladı. Bizde bivak yerinde sipere yattık. 
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Sonra hava biraz sakinleyince malzemelerimizi alıp kar yağısı altında inişe geçtik. 
13.00 kapıya vardık.  
13.15 Kısa bir moladan sonra bizi bekleyen Özgür’ü alıp kapıdan inişe geçtik. Kapıdan aşağıya inmek hareketli kayalardan dolayı 
çok zor ve yorucuydu. Buzulların buluştuğu yere geldiğimizde artık geçmemiz gereken iki buzul vardı. Yine 12-14 adımlık 
geçişlerdi. Daha sonra kırılmış ve kopmuş kayalardan oluşan yol devam ediyor. Oradan eğime yan olarak ilerlemek çok zor ve 
riskli olduğu için iki buzulun ortasında oluşan, yine kirik ama biraz daha stabil kayaların olduğu düz bir adaya yöneldik. 30-40 
metre de olsa inişimizi biraz daha rahatlattı. O adanın bitişinde tekrar kayalık yola çıktık ve patikamızı aramaya başladık. Kopan 
kayalardan dolayı kaybolmuş patikamızı bulduktan sonra patikadan alçalmaya başladık. Daha sonra dereyi sağımıza alarak 
kamp yerimize 3 kişi ve sağ salim ulaştık. 
15.15 Kamp yerine varış. Buzulları geçmek için yeni rota bulmak aramaya zaman kaybettiğimiz ve çok yorulduğumuz için 
gecelemeyi burada yapmaya karar verdik.  
20.00 çay kahve yemek ve biraz yürüyüşten sonra yattık.  
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06.00 Kalktık.  Sabah zirve deneyen başka bir gruptan geri dönen bir dağcıya cay kahve ikram ettik. İrtifa ile problemi olduğunu 
ve gözlerinin şiştiğini belirtti. Toparlanma ve hazırlıklarımızı bitirdik. 
09.00 Mezovit çayırından Yukarı Kavrun’a doğru yürüyüşe geçtik. 
11.10 Yaylaya vardık. Bir şeyler yedik. 
12.00 Ayder için minibüse bindik. Genelde gidince isim yazdırıp dolmasını beklemekte fayda var çünkü dolduğu zaman hareket 
ediyor minibüs. 
13.00 Ayder’e geldik. Arabaya giderek üst bas değişimi ve Rize’ye hareket ettik. Rize liman restoranda muhteşem bir yemekten 
sonra Engin ile yollarımız ayrıldı. 
17.30 Havasa binip Trabzon havalimanına doğru hareket ettim. 
21.10 Ucak.1 saat rötar ile. 
01.30 Ev. Faaliyet sonu. 
 
 
 
 
 

 

 


