Etkinliğin Adı: Kaz Dağları Trans
Etkinliğin Bölgesi: Kaz Dağları
Etkinliğin Tarih: 13/14 Ağustos 2011
Etkinliğin Türü: Kamplı Trekking
Etkinliğe Katılanlar: Esra İyidoğan, Funda Öztorun, Gökhan Öztorun, Kürşat Kobya,
Peyman Işıklı
Kamp Malzemeleri: Çadır, uyku tulumu, mat, ocak, yemek takımı vs.
Teknik Malzemeler: Baton kullanıldı.
Rota: Birinci gün Narlı Köyünden Darıdere mesire alnına anayol takip edilerek gidildi,
ikinci gün ise kamp alanından Serhat Köyüne giden ana yol takip edildi.
Harcanan Zaman: 1. Gün 5 saat, 2 gün 7 saat
Kazanılan ve Kaybedilen Yükseklik: ~800m
Kamp Alanı: Darıdere Mesire alanı
Kamp alnında hertürlü imkan bulunmaktadır. İster kendi çadırınızda ister onların
sağladığı çadırda kalabilirsiniz. Alanda restorant mevcut. Cep telefonu çekmiyor, ama
sabit hat var. Her sabah Narlı köyüne araçla gidip malzeme getiriyorlar, bir ihtiyacınız
olursa isteyebilirsiniz.
Bitki Örtüsü: Kazdağı göknarı,Meşe, Kestane, Gürgen.
Tehlikeler:
Elde harita ile hazırlıklı gidilmeli,yol ayrımlarına dikkat edilmeli yoksa bir anda
kendinizi çok farklı bir yerde bulabilirsiniz. Ormanlık alan çok sık ve vahşi yaşam
barındırmaktadır. Google Earth’te gözüken her patikanın bir anlamı var, ordan oraya
ormanın içinden geçerim dersen yanılırsın. Sık ormanlık alana tedbirsiz kesinlikle
gidilmemeli, bununla birlikte ana patika üzerinde güvendesiniz. Ateş yakmaktan
özellikle kaçınmak lazım.
Hava Durumu: iki gün boyunca güneşli, rüzgarsız.
Ulaşım Bilgileri:
Gidiş: İstanbuldan Altınluk-Küçükkuyu araçlarına binip Narlı köyü ayırımda inmek
gerekiyor.
Dönüş: Serhat köyünde taksi ayarladık, 30 tl’ye bizi Bayramiç ilçesine götürdü.
Bayramiç’ten Istanbul’a otobüs ile gidiliyor. Isterseniz Bayramiç’ten çanakkaleye
gidip ordan istanbulda yapabilirsiniz.
GÜNLÜK ETKİNLİK DÖKÜMÜ
13 Ağustos 2011: Saat 8:00 civarında Narlı Köyü yol ayırmına vardık. Sinan Alış
bize süpriz yaparak yol ayırımında bizi karşıladı ve köye kadar araba ile götürdü
böylece asfalt yolda yürümekten kurtulmuş olduk. Yaklaşık 1 saat kahvaltı ve
sohbetle geçti. Saat 9:00 civarında yola koyulduk, yaklaşık 13,5 km süren ilk günkü
faliyetimiz başladı. Yol boyunca hızlı tempoda yürüdük ve her kilometrede bir konan
tabelaları takip ederek 2:30 civarında Darıdere mesire alanına vardık. Yol üzerinde
içinde yarasaların olduğu bir mağara gördük, içine girip inceledik biraz. Kamp alnına
1-2 km ötede şelaleler olduğunu öğrendik ama kamp alnında dinlenmeyi tercih ettik.
İsteyen arkadaşlar doğal gölete girip serinlediler. Kamp alnında dinlenip enerji
topladık, akşam yemeğini restorantta yedik. Saat 22:00 civarında çadırlarımıza çekilip
uyuduk. Tedbir amaçlı bir çadır ve ocak getirmiştik, bir çadır da tesisten aldık. Her ne
kadar kamp alanında her türlü imkan varsa da, ormanda kaybolma olasılığını
gözönünde bulundurup malzemelerimizi ona göre almıştık.
14 Ağustos 2011: Saat 7:45 de kalkıp toparlanmaya başladık. Bazılarımız doğal
gölete girip sabah duşunu aldı. Saat 8:30 da başlayan pazar kahvaltımız 10:00
civarında bitti. 10:10’de ikinci günkü yürüyüşümüze başladık. Mesire alanının
girişindeki yolun solundan yükselmeye başladık. Haritalarımızı ve yol ayırımlarını

kontrol ederek, sohbet ede ede, ilerlemeye devam ettik. Herşey yolunda gidiyor diye
düşünürken,batı yönünde, rotadan saptığımızı anladık. Planlanmış rotaya geri girme
kararı aldık. Geri dönüp tekrar rotaya girdik, yolda karşılaştığımız bir çobana
tespitlerimizi teyit ettirdik. Tekrar rotaya girmemiz 20 dakika aldı, toplamda 40 dakika
kaybettik. Bu bölgenin ilk güne göre daha sık ormanlar barındırdığını gördük, ve
vahşi yaşam olasılığının daha yüksek olduğunu tahmin ettik. Küçük bir şelalede mola
verdik, öğlen yemeklerimizi keyifle yedik, bazı arkadaşlar şelalede serinlediler. İlk
günden itibaren karşılaştığımız kişilerden sürekli ayılarla ilgili uyarı aldık ama görmek
nasip olmadı. Meyve bahçelerininin içinden geçerek 17:00 civarında Serhat köyüne
vardık. İkinci gün 20 km civarında yol yaptığımızı tahmin ediyoruz. Caminin
karşısındaki kahvede konumlandık, köy muhtarını bulup biz araç ayarlamasını rica
ettik ve biraz dinlendikten hemen sonra kahvede batak oynamaya başladık. Serhat
köyünden 15 km uzaklıktaki Bayramiç’e taksi ile geçip 22:45 ‘te servisimize bindik.

Önemli Telefonlar:
Darıdere: 02663960040
Serhat Köy Muhtarı: 05462173349

Haritalar: Aşağıdaki haritada Darıdere’den Serhat köyüne giderken kullanılan rota
görülüyor. Narlı köyünden Darıdere için anayolu takip etmek yeterli o nedenle harita
koymadım.

Raporu Düzenleyen: Peyman IŞIKLI

