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KACKAR TRANS FAALIYETI

Yeri

Süresi
Türü
14 – 21 Agustos 2016
RIZE -ARTVIN
7 gün
Klasik
Istanbul – Trabzon – Rize /Pazar– Ayder – Yukarı Kavrun – Olgunlar – Denizgölü – Apivanak - Polavit - Amlakit – Hazindag
– Pokut – Hazindag - Ayder
Alınan İrtifa

75 km
1

Arzu Eşrefoğlu

2

Haşim Eşrefoğlu

Çadır, Ocak
Kask
Baton, Kafa Lambası, Tozluk, Yağmurluk, Çanta Yağmurluğu, Panço
Bulgur, Makarna, Kavurma, Ton balığı, kuru domates
Kamp Alanı
Y.Kavrun’da pansiyon – Olgunlar’da pansiyon – Deniz gölü – Kavrun Geçidi öncesi yay la– Amlakit’te
Pans. – Hazindag Yayla – Ayder Pansiyon
Su kaynağı
Bolca su kaynağı var.
Tehlikeler
Zemin

Rota Bilgisi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Islak, kaygan zemin, hızlı değişen hava koşulları – çoban köpekleri, vahşi hayvanlarla karşılaşılma
ihtimali
Patika ve kayalık
Zorluk Derecesi

gün: Trabzon Havalimanı’ndan Rize’nin Pazar İlçesine, oradan Ayder’e, oradan da Yukarı Kavron’a ulaşım
gün: Yukarı Kavron’dan, Küçükdeniz Gölü, Naletleme Geçidi, Dibe Yayla üzerinden, Olgunlar yaylasına yürüyüş
gün: Olgunlar Yayla’dan, Nastaf Yayla üzerinden Dilberdüzü’ne yürüyüş. Buradan da Deniz Gölü’ne yürüyüş
gün: Kaçkar zirve denemesi. Deniz Gölü’nden, Adsız göl ve aşıt1 - aşıt 2 geçilerek, Kavron Geçidi öncesi düzlüğe
ulaşım(Davalı yayla’nın yukarısı).
gün: Kavron Geçidi üzerinden, Polavit vadisine iniş. Sırasıyla Apivanak, Polavit, Amlakit yaylalara yürüyüş
gün: Amlakit’ten Hazindag’a yürüyüş. Hazindag’da kamp kurduktan sonra günübirlik Pokut yaylasına yürüyüş
gün: Hazindag’tan Ayder’e iniş
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Harita

Gps Bilgileri
Hedeflenen Zaman

Her bir günün GPS kaydı aşağıda kendi açıklamasının altında
Harcanan Zaman

Faaliyet Programı
14.08.2016: Trabzon havalimanın’dan Rize’nin Pazar İlçesine, oradan Ayder’e, oradan da Yukarı Kavron’a ulaşım
06:00 - 07:40 Sabiha Gökçen - Trabzon Havalimanı
08:15 - 09:45 Havaş ile Pazar İlçesi’ne ulaşım (kişibaşı ücret:20 TL)
10:15 - 11:30 Minibüs ile Ayder’e ulaşım (kişibaşı ücret:12 TL, minibüsler sık aralıklarla var)
14:45 - 15:30 Minibüs ile Yukarı Kavron’a ulaşım (kişibaşı: 15 TL, doldukça kalkıyor – biz 3 saat kadar beklemek
durumunda kaldık)
Niyetimiz ilk günden yürümeye başlamak olsa da sağanak yağış nedeniyle burada konaklamaya karar verdik. Şahin
Pansiyon’da oda+akşam yemeğine pazarlık sonrası kişibaşı 80 TL ödedik. Yemek güzel ve doyurucuydu. Muhlama
(ekstra) ve sütlaç harikaydı. Odada banyo, tuvalet, sıcak su ve kalorifer bulunmaktaydı.

FAALİYET RAPORU
15.08.2016: Yukarı Kavron’dan, Küçükdeniz Gölü, Naletleme Geçidi, Dibe Yayla üzerinden, Olgunlar yaylasına yürüyüş

(Yaklaşık 13 km., 8-9 saat, 1100m çıkış, 1300m iniş)

07:00 Kalkış ve odada kendi malzemelerimizle kahvaltı
08:30 Hareket
10:45 Küçükdeniz Gölü’ne varış ve yarım saat mola
13:15 Naletleme Geçidine varış ve yarım saat mola
17:45 Olgunlar’a varış ve Kaçkar Pansiyon’da konaklama
Sabahtan itibaren Naletleme Geçidi’nin yaklaşık 100m altına kadar sürekli sis ve çisi şeklinde yağış vardı. Ancak
geçitten sonra Artvin tarafında hava parçalı bulutluydu. GPS sayesinde çok sıkıntı yaşamadık fakat yoğun sis rota
bulmayı zorlaştırıp vakit kaybına neden oluyor. Küçükdeniz Gölü’ne kadar zemin genel olarak yeşillik ve yer yer
patika kayboluyor. Buradan Naletleme geçidine çıkılan kısımda yeşillik yerini kayalık zemine bırakıyor. Küçükdeniz
Gölü’nden Naletleme Geçidine fazla irtifa kaybetmeden yan geçiş yapmak mümkün(patikanın girişini kaçırmamak
gerekli). Diğer alternatifte yaklaşık 200 m aşağıdaki Cornavit Gölü’ne doğru inip, oradan tekrar yükselmek
gerekiyor. Artvin tarafına geçilince yürüyüş gayet rahat ve hafif eğimde iniş şeklinde devam ediyor. Kaçkar
Pansiyon’da yine oda+akşam yemeği konakladık. Odalarda banyo+tuvalet+sıcak su bulunuyor.
http://tr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=14661767

16.08.2016: Olgunlar Yayla’dan, Nastaf Yayla üzerinden Dilberdüzü’ne yürüyüş. Buradan da Deniz Gölü’ne yürüyüş

(Yaklaşık 10 km., 6-7 saat)

07:45 Kalkış ve kendi malzemelerimizle bahçede kahvaltı keyfi :)
10:30 Hareket
12:00 Yolda denk geldiğimiz TRT belgeselcilerinden kurtulup Nastaf Yayla’ya varış
14:15 Dilberdüzü’ne varış ve bir saat mola
17:20 Deniz Gölü’ne varış ve kamp
Raporlarda çantaları Olgunlar’dan Dilberdüzü’ne taşıtmak için katır tutulduğunu okuduğumuzdan biz de soralım
dedik. 150 TL istediklerinden yolculuğa trans çantamız sırtımızda devam etmeye karar verdik. Yolda TRT ekibinin
Artvin hakkında hazırladığı belgesel çekimlerinin birkaç sahnesine katıldıktan sonra Dilberdüzü’ne kadar (patika
belirgin, eğim çok hafif) yürüyüşümüze devam ettik. Burada Bukla Turizm’in ve Yusufeli Gençlik Spor Kulübünün
sabit çadırları vardı. Mola esnasında dağ rehberleri ile sohbet edip, sonraki günlerde geçeceğimiz yerler hakkında
bilgi edindik. Dilberdüzü’nden Deniz Gölü’ne kadar olan kısımda diklik bir miktar arttı. Deniz Gölü’ne yaklaştıkça
zemin kayalık hale geliyor. Sağanak yağış başlamak üzereyken çadırımızı kurup, kendimizi içine attık. Menumuz
domatesli bulgur pilavı ve kavurmaydı. Gece bol yağışlı ve rüzgarlı geçtiğinden ertesi günkü zirve planımızın
bozulacağı endişesindeydik.
http://tr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=14661792

17.08.2016: Kaçkar zirve denemesi. Deniz Gölü’nden, Adsız göl ve aşıt1 - aşıt 2 geçilerek, Kavron Geçidi öncesi düzlüğe

ulaşım(Davalı yayla’nın yukarısı).

07:15 Kalkış ve atıştırma.
07:45 Zirve için hareket
09:30 Dönüş kararı
10:45 Kampa varış
13:30 Apivanak icin hareket
13:50 Fırtına patlaması ( dolu - sağanak - yıldırım, allah ne verdiyse..)
14:15 Adsız Göl ( Fırtına ve yağmurun azalmaya başlamasıyla devam kararı)
16:00 İlk aşıtın aşılması. Adsız Gölden ilk bele ulaşım yer yer patika, yer yer taş olmak üzere rahat bir çıkış. İnişte
ise ıslak taşlar ve diklik nedeniyle dikkatli olmamız gerekti.
16:15 İkinci aşıt için yükselişe başlama. Burada belirgin patika yok ve arada bazıları rastgele konulmuş gibi duran
babalar bulunuyor. Çoğunlukla iri kayalar uzerinden yükseliniyor, son 50 m ise toprak zemin. İnişte büyük ölçüde
ıslak toprak ve bir miktar çarşak inişi var.
17:30 Kavron geçidine yükselmeden önceki düzlükte kamp yapmaya karar verdik. Davalı Yayla’nın yukarısında
kalan bu düzlük yeşillik ve suyu olan, kamp için ideal bir alan.
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Sabah çadırdan ara ara kafamızı uzattığımızda sis olduğunu görünce zirve deneyip denememe konusunda kararsız
kaldık ve çıkış saatini biraz geçirdik. Trans esnasında rest için boş gün bırakmadığımızdan, Deniz Gölü’nde bir gece
daha geçirip ertesi gün zirve deneme ihtimalimiz yoktu. Bu nedenle şansımızı denemeye karar verip, hazırlanarak
yola çıktık. Elimizdeki gps kaydına bağlı olarak yükselirken, sisin içinde rastgele yerleştirilmiş ve her yöne gidiyor
gibi duran babalar biraz sinir bozucu oldu. 1,5 saat kadar yürüdükten sonra gerek havanın kötüleşeceğini
hissettirmesi gerekse geç çıkmış olmamızın yarattığı baskı nedeniyle dönmeye karar verdik.
Kampa ulaşıp tulumlarımıza girdikten sonra aksi gibi hava açılmaya başladı(meğer fırtına öncesi sessizlikmiş). Biraz
dinlenip ertesi günün programı doğrultusunda toplanıp Apivanak’a hareket ettik. Deniz Gölü’nden Adsız Göl’e giden
aşıtı çıkmak üzereyken (hareketten 20dk. sonra) yağmur bastırdı. Aşıtı geçtiğimiz anda yağış, yıldırımlar eşliğindeki
dolu ve fırtınaya dönüştü. Adsız Göl’e bir an önce inip kampı yeniden kurmaya niyetlendik. Ancak indiğimizde zaten
ıslanacağımız kadar ıslandığımızdan ve yıldırımlarda gideceğimiz yönün aksi tarafında kaldığından devam etmeye
karar verdik. Öğleni geçtikten sonra hareket etmeye başlamamız nedeniyle zaten Apivanak’a varamayacağımızı
biliyorduk. Yol üstünde muhtemelen Kavron geçidi öncesinde bir yerde kamp atacağımız düşüncesiyle yola devam
ettik.
http://tr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=14661799

18.08.2016: Kavron Geçidi üzerinden, Polavit vadisine iniş. Sırasıyla Apivanak, Polavit, Amlakit yaylalara yürüyüş (16 km)
07:00 Kalkış ve kahvaltı
09:30 Kamptan hareket
11:00 Kavron Geçidi
15:30 Apivanak Yayla
16:15 Polavit Yayla
17:15 Amlakit Yayla
Kavron Geçidine varışımız, ısrarla yolumuz üzerinde otlayan sürüler ve bu sürülerin yakınından geçmemize
müsaade etmeyen çoban köpekleri nedeniyle beklediğimizden oldukça uzun sürdü. Aşıtı tırmandıktan sonra belirgin
patika üzerinden yan geçişle, Polavit ve Kavron vadilerinin arasında kalan sırt hattına bağlanılıyor. Sırt hattının
sonunda yol ikiye ayırılıyor. Sağdan Derebaşı Gölü’nün yanından Kavron’a iniliyor. Soldan ise Polavit vadisine ve
Polavit Deresine doğru iniliyor. Polavit deresine inişte patika yok. Yaklaşık 600 m irtifa inişini çayır, çimen, ot ve
taşların arasından yardırarak yaptık. Derenin yanına ulaşıp aşağı doğru inilince ilk önce Apivanak Yayla’ya ulaşılıyor.
Burada bakkal ya da pansiyon yok. Henüz vaktimiz olduğu için Polavit’e doğru devam ettik. Polavit Yaylası’na
ulaştıktan sonra burayı da geçip Amlakit’te pansiyonda kalmaya karar verdik. Bugün de Kavron Geçidinden beri sis
ve çisi peşimizi bırakmadığından kuru ve sıcak bir yerde konaklamak istedik :) Ufuk Pansiyon’da başta kişibaşı
kahvaltı, akşam yemeği dahil 150 TL istediler. Biraz pazarlıkla fiyatı düşürttük, ancak mecbur kalmadıkça tavsiye
etmiyoruz. Amlakit’te ufak tefek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir bakkal mevcut.
http://tr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=14661806

19.08.2016: Amlakit’ten Hazindag’a yürüyüş. Hazindag’da kamp kurduktan sonra günübirlik Pokut yaylasına yürüyüş

(21km)

09:45 Pansiyonda kahvaltı sonrası hareket
11:30 Hazindag varış ve kamp kurulması
13:00 Günübirlik Pokut Yaylası’na yürüyüş için hareket
15:00 Pokut varış - “Platoda Mola”da mola :)
16:00 Pokut’tan Hazindag’a dönüş
18:15 Hazindag varış
Amlakit’ten Hazindag’a bir süre araç yolundan yürüdükten sonra, ufak bir dereyi geçince sağda patika girişinden
devam ediliyor. Yürümesi çok keyifli orman içinden geçen belirgin haldeki bu patikada yaklaşık bir saat yürünüyor.
Hazindag’taki kamp alanı güzel olmakla birlikte, pikniğe gelen günübirlikçilere, silah atan tiplere dikkat etmek
gerekli. Pokuta araç yolu üzerinden yaklaşık 2 saatlik yürüyüş ile ulaşılıyor. Yerel halktan Pokut’a bir patikanın da
olduğu bilgisini aldık. Ancak konuştuğumuz hemen herkes sis ve patikanın otlar tarafından basılmış olması
nedenleriyle patikayı tavsiye etmediklerinden araç yolunu tercih ettik. Pokut Yaylası’ında “Platoda Mola” isimli
mekanda - Atilla abi’nin ve kızı Duru’nun tanışları olurmuş kendileri :) - güzel bir manzarada ikram ettikleri lezzetli
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kek, börek ve kahveleri hüplettikten sonra dönüşe geçtik. Yol üstünde patikadan biraz yukarı tırmanarak sırt
hattından kuzey yönüne bakmakta fayda var. Bulut denizi manzarası sizleri bekliyor olabilir :) Yaklaşık 2 saat sonra
Hazindag’da bıraktığımız kampımıza ulaştık. Bu arada Hazindag Yayla gördüğümüz yaylalar arasında en güzeliydi.
Diğer yayların pek çoğunu sis altında geçtiğimizden çok da iddialı konuşmayalım tabi :)
http://tr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=14661834
http://tr.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=14661836

20.08.2016: Hazindag’tan Ayder’e iniş
11:30 Hazindag Yaylası’ndan hareket
17:30 Ayder’e varış
Bizi gardımız en düşükken yakalayan yürüyüş bu oldu. 3-4 saat sürmesini beklediğimiz için yola daha geç bile
çıkmayı düşünüyorduk. Burada yürüyüş Hazindag Yaylanın bitiminden sağ tarafa ayrılan bir patika ile başlıyor.
Başta açık alanda ve otların arasında devam ederken sonra ormanın içine giriyor. Ayder’e kadar patika(lar)
çoğunlukla seçilir durumda olsa da bazı noktalarda o kadar çok ot basmış durumdaki, kesip geçmek için elimde
keşke palam olsaydı dedirtiyor. Bu durum Hazindag’tan Ayder’e yaklaştıkça arttı. Su geçişleri, çamur - bataklık
zemin, geçişinizi zorlaştıran ya da çevresinden iyice vejetasyonun içine girmenize neden olan devrik ağaçlar olsun
pek bir keyifli. Ormanın içinde uzuuuun bir yan geçişten sonra Ayder’in yukarılarından zikzak çizen patikalarla
aşağıya iniliyor. Ayder’e yaklaşınca ahşap masa kalıntıları, tahta merdiven ve korkuluk tarzı yapılara denk gelmeye
başladık. Ancak bunların durumu bu yolun uzunca bir süredir çok kullanılmadığını gösteriyordu. Orman içinden
zikzaklarla yaklaşık 500 m irtifa indikten sonra, patika dereye paralel bir şekilde devam ediyor. Dereyi geçeceğimiz
köprüye yaklaşık 200 - 300 m mesafemiz kalmışken, yamaçta sağ tarafta heyelan-sel vb. bir olayın patika-ağaçlar
dahil her şeyi 15m kadar aşağıdaki dereye indirdiğini gördük. Patika 8-10 m karşımızda devam ediyordu ve bizim
üzeri ıslak kum ve ölü ağaç parçaları ile kaplı dik yamacı geçmek dışında çaremiz yok gibi görünüyordu. Bastığımız
kumun tutup tutmayacağını, kaymaya başladığımızda nerede duracağımızı düşünerekten bir yan geçiş yaptık. Bu
sürprizi de atlattıktan sonra Ayder’e koşup birer bira patlattık ve konaklamak için İstanbul Pansiyon’a geçtik.
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Ayrıntılar - Fotolar
Yukarı Kavron - Olgunlar;

Olgunlar - Deniz Gölü;
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Deniz Gölü - Kavron Geçidi öncesi düzlük;

Kavron Geçidi öncesi düzlük - Amlakit;
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amlakit - hazindak;

hazindak - pokut;
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1-Naletleme Geçidi Çıkış

3 – Dilber Düzü

2 -Naletleme Geçidi İniş

4 – Deniz Gölüne Yaklasırken

5 – Deniz Gölü
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6 – Kavrun - Apivanak Ayrımı (Asağıda Derebası Gölü)

8 – Hazindag Yayla

10 – Pokut Patika

7 – Amlakit Yayla

9 – Pokut Yayla

11 – Hazindag’tan Ayder’e inen patikada mola
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