
24 Kasım 2020 yılı Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Müdürlüğümüz ile  Sakarya Büyükşehir 

Belediyesi iş birliğinde, 21 Kasım 2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında, Sapanca Yanık 

vadisinde, öğretmenlerimize yönelik "Doğa Yürüyüşü" yapılacaktır.  

Salgın döneminde söz konusu etkinlik 100 öğretmenimizin katılımı ile sınırlandırılmıştır. Müracaat 

eden ilk 100 öğretmenimizin adı soyadı, telefon numarası, görev yaptığı ilçe,  çalıştığı okul/kurum  ve  

HES kodlarının 19  Kasım 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sosyal 

ve Kültürel Faaliyetler birimi spor54@meb.gov.tr adresine e-posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. 

 

24 KASIM 2020 YILI ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOĞA 

YÜRÜYÜŞÜ TASLAK ROTA ÇALIŞMASI: 
 

SAPANCA PARKURU 

YANIK VADİSİ (ÇATALKAYALAR MEVKİ) PARKURU 

 

 

                     Sakarya şehir merkezine yaklaşık 27 km mesafede, adını yanında bulunduğu Yanık 

köyden alan derenin içinden geçtiği vadi. Parkur, gidilen mevsime göre değişmekle birlikte sık 

dere geçişleri, sık ve yoğun bitki örtüsü, hafif eğimli, yer yer 5-10 metre derenin üstünden geçen 

patikaları ile yaklaşık 8 km (4 km gidiş – 4 km dönüş) uzunluğunda, orta derecede zorluk 

seviyesine sahiptir. Yağmurlu havalarda artan suyun debisi nedeniyle karşıdan karşıya geçişlerde 

sıkıntı olabilmektedir. Bu parkurda yağmurlu havalarda barınma sorunu vardır. Orta zorluk 

derecesine sahip bir parkurdur. Parkur yağmurlu havalarda dönüş yolunda çamur 

olabilmektedir. Parkur güzergâhında ayı, yaban domuzu gibi vahşi hayvanlarla karşılaşma 

olasılığı vardır. Mevsiminde gidildiği taktirde böğürtlen, kestane, dağ çileği gibi doğal yemişler 

parkur güzergâhında bolca bulunmaktadır. 

Kısa bilgi: Yanık ve çevresi özellikle 1. Dünya Savaşı ve Mübadele öncesi yoğun olarak Ermeni ve 

Rumların yaşadığı bölgelerdir. Günümüzde göç eden Ermeni ve Rumların, geri döneriz umuduyla 

değerli eşyalarını (altın, gümüş, eski para) sakladıkları düşüncesiyle birçok define arayıcısı 

tarafından talan edilen bir bölgedir. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli malzemeler:  

 

Katılımcılar için:  

 Bileği saran bot  

 Yedek orta katman giysisi (fanila, gölek, kazak gibi) 

 Dış katman giysisi yazın polar, kışın mont veya yağmurluk 

 Bu parkur için yedek iki penye ve ıslanmaya karşı bir pantolon  

 Yürüyüş esnasında dere geçişleri kaçınılmaz olduğundan yedek çorap ve ayakkabı bu 

parkur için zorunludur Yedek kıyafetlerimizle birlikte sırt çantamıza muhakkak ilave 

edelim. 

 Yürüyüş parkurun mesafesi 4 km gidiş, 4 km Geliş toplamda 8 km  

*Yürüyüş esnasında bacakları ve kolları saran giysilerin giyilmesi tavsiye edilir ( Bitki 

örtüsünün sıklığından ötürü vücudun açık yerlerinde çizilmelere ve kanamalara önlem olarak ). 

 

ÖRNEK PROGRAM 

09.15 Merkez hareket  

10.15 Yanık ÇatalKayalar parkur başlangıcı bilgilendirme ve yürüyüşe başlama 

11.30 İlk Mola (Yanımızda getirmiş olduğumuz belki bir bardak çay, çikolata, su,  vb. molası) 

11.50 Toparlanma ve hareket 

14.00 Yürüyüşün başladığı tesis alanına geri dönüş, kıyafet değişimi ve planlanan aktivitelere 

katılım. Semaverde çay ve kumanya ikramı. 

16.00 Geri dönüş, hareket 



16.30 Merkeze varış 

 

NOT: Aşırı yağış olması durumunda derenin debisinin yükseleceği öngörüldüğünden parkur, Arifiye 

İl Ormanı Tabiat Parkuru olarak değiştirilebilir. 

 


