DAĞ TURİZMİNE COĞRAFİ BİR YAKLAŞIM: ULUDAĞ’ DA TURİZM
Dr. SUNA DOĞANER*

ÖZET:
Uludağ 2543m yüksekliği ile Marmara Bölgesinin en yüksek dağıdır. Mi
tolojide Olimpos dağı olarak bilinen dağın ismi sonraları Keşiş Dağı günümüzde
Uludağ olmuştur. En gelişmiş kayak m erkezi olan U ludağ’da 11 i Kamu sektö
rüne 14 ü özel sektöre ait otellerin 3500 yatak kapasitesi vardır. Dağın yıllık
ziyaretçi sayısı yaklaşık 500.000 kişidir. Kış mevsiminde yılın 6 ayı Kasımdan
Nisan ayına kadar kayak yapılabilir. Yaz mevsiminde Bursa ve çevresi için önem
li bir rekreasyon alanıdır. Ormanla örtülü olan Uludağ aynı zamanda küçük
dere ve göllerle süslüdür. 11.338 hektarlık alanda 1961 yılında Uludağ Ulusal
Parkı kurulmuştur.
ABSTRACT:
Uludağ is the highest mountain in Marmara Region, reaching 2543m . In
mythology the mountain was said to be Mount Olym pos. Afterwards its name
was changed to Keşiş Dağ and now it is known as Uludağ. Uludağ which is the
best ski center has 3500 bed capacity with 11 official government Hotels, 14
private sector hotels. It receives about 500.000 visitors annually. In winter from
November to A pril one can ski 6 months o f the year. In summer it is an im por
tant recreational area o f Bursa and its surroundings. Uludağ which is covered
with threes is also endowed with small rivers and lakes. Uludağ National Park
was establised in 1961 on 11.338 hectares o f land.
Fiziki özellikler arasında yer alan vadiler, travertenler, peribacaları, kıydar, göller gibi dağların da turizm de ayrı bir yeri vardır. Dağ turizm i çok
geniş kapsamlı olup, dağın sahip olduğu özelliklerine göre kendi iç :nde turiz
min diğer dallarını da içerir. Dağ turizm inde, turizm in diğer dallarında oldu 
ğu gibi mevsim önem li bir rol oynar. Fakat turizm in mevsimsel özelliği deniz
turizminde olduğu gibi olumsuz b ir faktör yaratmaz. Deniz turizm i sadece
yaz mevsimi ile sınırlanmış olmasına rağmen dağ turizm inde kış ve yaz mevsi
mi turizm in diğer dallarına da olanak verir.
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Dağlar insanları ilk olarak “ avcılık” ve “ yaylaya çıkm a” gibi daha sonra
ları turizm de rol oynayacak faaliyetlerle kendisine çekm iş olmasına rağmen
dağların turizm açısından değerlendirilm esi dağcılık sporu sayesinde olmuş
tur. Dağcılık özel bilgi, beceri ve teknik isteyen bir sportif faaliyettir. Bu sportif
faaliyetin yaygınlaşması ve bazı dağlara ilginin fazla olması, dağcılara ulaşım,
konaklama, ağırlama gibi hizm etlerin verilm esiyle dağcılık sporu bir turizm
faaliyetini ortaya çıkarmıştır. Günüm üzde turizm in bu dalına A lp dağların
dan alınan b ir isimle alpinizm denir. Alpinizm mevsimsellik sorunu olmayan,
bütün sene yapılabilen bir turizm şeklidir. Dağlar turizm in diğer dallarının
da ilgi alanı içine girer. Orta yükseklikteki dağlar yazın aşağı seviyelerden se
rin, kışın ise etkili güneş ışıması ile aşağı seviyelerden sıcak olan iklim i, her
mevsim temiz havası ve yoğun bitki örtüsüyle insanları kendisine çeker. Dağ
ların iklim açısından insan sağlığına uygun özellikleri Klimatizm’ in konusu
içine girer. Dağlardan turizm açısından bir diğer faydalanma şekli de “ yayla
turizm i” dir. A nadolu’da geleneksel olarak dağların orta yükseklikteki sevi
yelerine yapılan yaylaya çıkma faaliyeti, yaylada konaklama tesislerinin yapı
mıyla turizm faaliyetine dönüşmektedir. Yayla turizm i dağlardan yaz
mevsiminde faydalanmayı sağlar. Dağlardan yoğun bitki örtüsünün barındır
dığı yaban hayatı kaynaklarıyla Av Turizm i, eteklerinde dağınık olarak yer
alan köyleriyle Kırsal Turizm, sıcaksu kaynaklarıyla Termalizm açısından fay
dalanılabilir. Dağlar ayrıca çeşitli açıkhava rekreasyon faaliyetine de olanak
verir. Bunlar arasında kam pçılık, piknik, uzun yürüyüş (hiking), amatör su
avcılığı, doğa araştırmaları, doğa merkezlerini ziyaret (Ulusal park gibi), man
zara seyri, fotoğraf çekm e v.s. yer alır. Dağlar ayrıca “ dağ silueti” açısından
ilgi çekerler. İsviçre A lplerinde M atterhorn, Japonya’da Fuji dağı ile birlikte
dünyadaki “ en fotoğrafik dağ” ünvanını paylaşırlar (BAYSAL 1987). Dağlar
dan turizm de en yaygın faydalanma şekli ise kış mevsiminde kış sporları açı
sındandır. Kış sporları arasında en yaygın olan kayak sporu, dağlarda sporculara
konaklama ve mekanik tesislerin yapımıyla başlayan eğlence, alışveriş gibi çe
şitli hizm etlerin verilm esiyle gelişen bir turizm faaliyetini ortaya çıkarmıştır,
böylece bazı dağlar “ kış turizm m erkezlerine” dönüşmüştür.
Yapısı bakım ından orta yükseklikteki dağlarla kaplı olan Türkiye’de tu
rizm açısından uygun çok sayıda dağ vardır. Fakat bunların çok azından bu
amaçla faydalanılır. Alpinizm açısından Ağrı dağının dış turizm de yeri var
dır. bu bakım dan iç turizm de Erciyes dağı ve Toros dağlarında A ladağ’ lar ilgi
görür. Klimatizm’den sporcular kamp çalışmaları yaparak faydalanmaktadır
lar. Bu açıdan en çok Uludağ ilgi görür. Turizm de ilgi gören dağlar arasında
yayla turizmi açısından Toros dağlarında Adana’ nm B ürücek, Zorkun yayla
ları, Termalizm açısından Kütahya’da Murat Dağı, Doğu K aradeniz’de Ayder
kaplıcası, Av turizm inde Antalya Bey dağları sayılabilir. Dağların turizm de
en çok faydalanma şekli olan kış sporları açısından Uludağ (Bursa), Elmadağ
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(Ankara), İlgaz dağı (Kastam onu-Çankırı), Palandöken dağı (E rzurum ), Sarı
kamış (Kars), Erciyes dağı (Kayseri), Bingöl dağı (B ingöl), Kartalkaya (Bolu),
Bitlis dağı (Bitlis), Saklıkent (Beydağları-Antalya) sayılabilir. Bunlar arasın
da yer alan ve araştırmaya konu olan Uludağ konaklama, eğlence kuruluşları
ve mekanik tesisleri açısından Türkiye’ nin en gelişmiş kış turizm merkezidir.
U lu d ağ’ ın K on u m u ve Yapısal Ö zellik leri
Uludağ, Marmara Bölgesinin Güney Marmara Bölüm ünde, Bursa şehri
nin güneydoğusunda yer alır. Ortalama yüksekliği 100-150m arasında değişen
Bursa ovasının güneyinde 2543 m yüksekliği ile Marmara Bölgesi ve Batı Anadolunun kuzeyinin en yüksek doruğunu oluşturur. Bursa-Inegöl arasında NWSE doğrultusuda uzanır. Konumu turizm bakım ından çeşitli olanaklar sağlar.
Batı A n adolu ’ nun kuzeyinde karayolu ağının çok gelişmiş olduğu bir yörede
yer alması ulaşım kolaylıkları sağlar. Iç turizm de çevreye çok sayıda turist gön
deren Türkiye’ nin üç büyük şehrine (İstanbul, Ankara, İzm ir) göre ortalama
bir konumdadır. Ö zellikle İstanbul’a uzaklığı (265km) günlük gidiş-gelişe uy
gun olduğundan bu şehirden büyük ilgi görür. Türkiye orta yükseklikteki dağ
larla kaplı b ir ülke olmasına rağmen kış turizm inde gelişme gösteren dağlar
genellikle büyük b ir şehre yakın olanlardır. Uludağın da kış turizm merkezi
olarak gelişiminde İstanbul’a ve Türkiye’ nin beşinci büyük şehri olan Bursa’ ya yakınlığı (22km) önem li rol oynamıştır.
Uludağ günüm üzdeki şeklini alıncaya kadar je o lo jik devirlerde uzun ve
karışık oluşum safhaları geçirmiştir. Jeolojik bakım dan Neojen sonlarındaki
epirojenik hareketlerle yükselmiş ve bu kubbeleşm ede güney yam acı kuzeye
göre daha dik bir şekil almıştır. Ç ekirdeğini granit ve gnaysler, bunların çev
resini m etam orfik şistler zirve kesimini m erm erler oluşturur (ERİNÇ 1949).
Orta kesimde aşınım sonucunda yer yer granitler ortaya çıkmıştır. Özellikle
kuzey yamaçta yaylalar kesiminde yamaçlarda yuvarlak şekilli iri granit blokları
yer alır. Bursa-Uludağ karayolu üzerinde de bu granitleri görmek mümkün
dür. Bu taşlar şekillerine göre bazı yörelere isim verirler Kurtkaya, Cennetkaya, Yılanlıkaya, Çobankaya, Kurbağa kaya, Devetaşı gibi. Uludağ’ ın orografik
ekseni tam ortada olm ayıp güneye doğru kaymıştır. Güney yamacı, kuzey ya
maca göre daha dik olup, doruklar güney yamaçta yer alır. D oruk hattı ile
güney yamaçta Nilüfer çayı yukarı vadisi arasında dik ve büyük bir seviye farkı
vardır. Güney yamaç 2500m yi aşan doruktan N ilüfer çayı yukarı vadisinde
600-700m ye iner. Kuzey yamaç ise Bursa ovasına çeşitli yükseklikte düzlük
lerle basamaklar halinde fakat daha aşağı seviyeye iner (100-150m).
Dağın yapısı turizm açısından çeşitli olanaklar sunar. Dağların en dikkati
çeken özelliği doru klardır ve en yüksek dorukla anılırlar. U ludağ’ ın en yük
sek doruğu dağa ismini veren Uludağ doruğudur (2543m ). 2500m yi aşan di
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ğer bir doruk bu doruğun güneydoğusunda yer alır (2524m ). D iğer doruklar
2200-2500m 1er arasında yer alır (Zirve tepe 2487m). Dağlarda doruklar Alpinizm açısından önem taşır. Orta yükseklikteki bir dağ olan Uludağ ulaşım ko
laylıkları ile dağcılık sporunda b ir eğitim dağı olarak ilgi görür. Uludağ alçak
bir bölgede oldukça yüksek bir kütle oluşturur. Bursa ovasıyla doruk arasın
da 2400m lik bir yükseklik farkı vardır. Bu büyük yükseklik farkına rağmen
dağın karayolu ulaşımı kuzeyden olduğu için dağa daha çok kuzeyden bakıl
makta ve alçak tepeler dağın heybetli görünüm ü engellemektedir. Bu açıdan
dağ güneyden ve doğudan (İnegöl’den) daha heybetlidir. Buna rağmen Bursa
şehrine dağ manzarası olarak katkısı büyüktür. Dağlar turizm de önem li bir
çek ici unsur olan manzara güzellikleri sunarlar. Dağlarda doruklar en güzel
manzara seyir yerleridir.
Daha çok A lpinizm ’ in sağladığı bir olanak olarak U ludağ’da Zirve Tepe
güzel bir manzara seyir olanağı sunar. Diğer manzara seyir yerlerinden Kuşaklıkaya (2232m) ve Fatintepe’ ye (2050m) telesiege ile, Cennetkaya’ ya (1975m)
Oteller kesim inden patika ile ulaşmak mümkündür. Yüksek seviyelerdeki bu
manzara seyir yerleri dışında orm an sınırı içinde kalan ve o rman m anzarala
rı sunan yerler de vardır. Bunlardan Sarıalan’a (1621m) Bursa’dan teleferikle
veya ana karayolundan ayrılan bir patika ile Çobankaya’ ya Sarıalan’dan bir
teleferik hattı ile ve Oteller kesim inden yürüyüş patikası ile ulaşılır. Çobankaya’ m n 1,5 km kuzeyinde Bakacak (ismini de bu özelliğinden alır) yer alır.
Şüphesiz tesbit edilm iş bu manzara seyir yerleri dışında amaca ve zevke göre
değişik çok sayıda manzara seyir yeri bulunur.
Dağın kış sporları açısından kullanımı için uygun kayak pistlerinin varlı
ğı gerekir. Bu da dağın m orfolojisinin sunduğu bir olanaktır. Uludağda Otel
ler kesiminin güneyini çeviren tepelerden inen çeşitli kayak pistleri vardır.
U ludağ’ ın kayak pistleri eğitim pisti, orta pist, iyi pist ve zor pist olm ak üzere
dört guruba ayrılır. Eğitim pistleri kısa mesafeli (150m) ve eğimi fazla olm a
yan (%10) pistlerdir. Orta pistler nisbeten daha uzun ve eğimi fazladır (örne
ğin Beceren pisti %26 eğim). İyi pistler ileri derecede kaymasını bilen kayakçılar
tarafından kullanılan Kuşaklıkaya pisti (1900m uzunluk, 435m yükseklik far
kı %22 eğim) ve Fatin tepe (% 45 eğim) pistleridir. Kuşaklıkaya pisti Uluslara
rası Kayak Federasyonu (F.I.S) standardında Asya kıtasında Sapporo (Japonya)
pistinden sonra en elverişli kayak pistidir. U ludağ’da zor pist çok iyi derece
de kayak bilenler için Zirve tepe’den aşağıya iner.
Uludağ’ ın m orfolojik özelliklerinden bir diğeri yüksek seviyede yer alan
Pleistosen’deki son Buzul Devri (Würm) ne ait olan buzul gölleridir (ERİNÇ
1949). Bu göller 2000m nin üzerinde Oteller kesimi ile Zirve arasında kuzeybatıgüneydoğu doğrultusunda dizilm işlerdir. Bilimsel araştırmalara konu olan bu
göllerden dokuz tanesi araştırılmıştır. Kuzeybatıdan itibaren Zirve tepenin ku
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zeyinde yer alan iki küçük göl, içinde yaz aylarında kar bulunduran kar çu 
kuru halindedir. Güneydoğuya doğru içinde su bulunduran Çayırlıdere,
Koğukdere I ve Koğukdere II gölleri yer alır. Uludağ’ ın turizm bakım ından
ilgi çek ici olan buzul gölleri Uludağ doruğunun kuzeyinde yer alan kuzeyba
tıdan güneydoğuya doğru Kilim li göl (güneyinde küçük bir göl olan Buzlu göl
var), Karagöl ve Aynalıgöl’dür. bu göllerin ayağı olan dereler D eliçay’a karı
şırlar. Suları soğuk ve besin bakım ından fakir olduğu için içlerinde balık ol
mayan bu göller büyüklük açısından değilse de bulundukları yükseklik ve
berrak suları ile ilgi çekicidir. Yaz turizm i içinde rekreasyonel faaliyetlerden
uzun yürüyüş, manzara seyri, fotoğraf çekm e, doğa araştırmaları v.s. için uy
gundur.
Uludağ çok sayıda dereye kaynak oluşturur. Bu derelerin bir kısmı kuzey,
bir kısmı ise güney yamacından doğarlar. En önem li çayı olan N ilüfer çayı da
ğın güney yamacından doğar (ismini Orhan Gazinin yöreyi zaptından sonra
eşi olan I. Sultan M urat’ ın annesi N ilüfer Sultan’dan alır). Çok sayıda dereyi
alarak (Soğukpınar, Değirm en dere, M aden dere) kuzeybatıya doğru akar, va
disi yer yer 600m ye iner. Dağın kuzey yamacından doğan küçük dereler Gökdere (Kirazlıyayla’dan doğar ve Sarıalan’dan gelen Sarıalan dereyi alır),
Kaplıkaya Dere, K ırkpınar Dere (aşağı seviyelerde Dom bayçukur dere ve softaboğan dere ismini alır), Küçük Balıklı Dere, Çardaksevi Dere Bursa ovasın
da Nilüfer çayının kolu olan D eliçay’a karışırlar. B öylece Uludağ N ilüfer çayı
ve kolları için büyük bir kaynak oluşturmaktadır. U ludağ’ ın dereleri kar su
ları ile beslenirler ve devamlı su bulundururlar. Çekici manzara güzellikleri
yanında dik yamaçlarda küçük çağlayanlar oluştururlar (Gökdere üzerinde
ve dağın zirvesinden güneye doğru akan Aras çayı üzerinde Aras çağlayanı
var). Uludağ dereleri bir zamanlar zengin olduğu bilinen alabalık bakım ın
dan oldukça fakirleşmiştir, bu yüzden amatör olta balıkçılığı için artık uygun
değildir.
Dağın m orfolojisinin turizm bakım ından sağladığı bir olanak da yaylalar
dır. Özellikle kuzey yamaç ile Bursa ovası arasında ve Zirve kesiminde yer alır
lar. Uuludağ’da “ yaylaya çıkma” geleneksel özelliğini Osmanlılar Döneminden
beri devam ettirmektedir. Özellikle Kirazlıyayla ve Sarıalan yaylası Bursa şeh
rinin ve dağın eteğindeki köylerin en çok rağbet ettikleri yayla olma özelliğini
korumaktadır. Turizm bakım ından önem li olan yaylalar dağın kuzey eteğinde
yüksekliklerine göre Kadıyayla (1231m), Kirazlıyayla (1505), Sarıalan yaylası
(1621m) dır. Diğer yaylalar 2000m nin üzerinde yer alan Zirve tepenin kuze
yinde K ırkpınar yaylası, Koğuk dere sırtlarında Çalı yayla ve Kapıyayla, en
yüksek doruğun doğusunda 2500m de en yüksek yaylası olan Karagöl yaylası
yer alır. Ulusal park sınırları dışında kalan yüksek yaylalar halkın ekonom ik
bir faaliyet olarak yazın hayvancılık (koyun) için çıktığı yaylalardır. Yaylala4
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rın turizm amaçlı kullanımı birtakım hizm etlerin verilm esiyle olmuştur. Kirazlıyayla’ ya karayolu ile ulaşım kolaylığı bu yaylanın yoğun bir şekilde
kullanımını sağlamıştır. Günüm üzde günlük piknik yeri olarak kullanılm ak
tadır. A yrıca Kamu Dinlenm e tesisleri (270 yatak), lokanta ve hediyelik eşya
satış yerleri yer alır. 1963 yılında Teleferik yapımı ile Kadıyayla ve Sarıalan
yaylalarına ulaşım kolaylığı sağlanması bu iki yaylaya olan ilgiyi artırmıştır.
Kadıalan yaylasında bütün yıl hizmet veren 1 konaklama tesisi (450 yatak) var
dır. Sarıalan yaylası O rm aniçi Dinlenm e yeri haline getirilmiştir (300 çadırlık kamp alanı, 28 bungalow tipi konaklama tesisi, ağırlama ve hediyelik eşya
satış yerleri). Bu yaylaların yoğun kullanım mevsimi 15 Haziran-1 Eylül ta
rihleri arasındadır.
B itki Ö rtüsü
Uludağ’ ın doğal bitki örtüsünü orm an oluşturur. Dağ genel olarak etek
ten orm an sınırına kadar orm anla kaplıdır. İklim ve bakım ın etkisiyle kuzey
yamaçta nem li ormanlar, güney yamaçta kuru orm anlar hakimdir. Ormanın
önem li bir özelliği özellikle kuzey yamaçlarında bitki basamakları bakım ın
dan örnek bir bütünlük göstermesidir. Etekten itibaren aşağı seviyelerde sert
yapraklı zeytin (erika arborea), (Laurus nobilis), erguvan (cercis siliquastrum),
çınar (platanus orientalis), kızılağaç (Almus barbata) gibi türler yer alır. 300m
ye kadar çıkan bu zondan itibaren etek orm anları başlar. Bunlar arasında kes
tane (castenae vesca), meşe türleri (quercus), karaağaç (ulmus cam pestiris),
ceviz (juglans nigra), çınar (platanus), fındık (coryllus) ve çeşitli meyve ağaç
ları yer alır. 750m den itibaren yağışın artması ve sıcaklığın düşmesiyle kayı
nın (fagus orinetalis) hakim olduğu orm anlar başlar. Küçük guruplar halinde
kaaraçam lar (pinus nigra) ve gürgen (carpinus) yer alır. 1100-1400m 1er ara
sında karaçam lar hakim bir şekilde görülürler. 1400-2050m 1er arasında U lu
dağ göknarı kayın ve karaçamla birlikte bir orman oluşturur. Aralarında ardıç
(juniperus), titrek kavak (populus tremula) ve sarıçam (pinus silvestis) bulu
nur. Endemik türler bakımından zengin olduğu bilinen Uludağ’da Uludağ Göknar’ ı (Abies nordmanniana subsp. bornm ülleriana) alt türü endemiktir (EKİM
1987). 2050m den itibaren A lpin bitkiler zonu yer alır. Bu zonda 2300m ye
kadar yumak )festuca punctoria), geven (Astragalus), çoban yastığı (Acantholim on) gibi türlerle birarada bulunan coce ardıçlar (juniperus nana) bu sevi
yeden itibaren yerini ot cinsinden bitkilere bırakır. Bunlar arasında yumak,
asperula nitida, mersin yapraklı ayı üzüm ü (vaccinium m yrtillus), geven, ç o 
ban yastığı yaygındır (GÜ NGÖRDÜ 1985). U ludağ’da orm an altında ve yayla
larda yer alan çiçek li bitkiler mevsimlere göre doğaya renk ve koku katarlar.
Bunlar arasında kekik (thymus), meneşke (viola), yüksük otu (digidalis), damkoruğu (sedum ), kardelen (Galenthus), Ökseotu (Viscum ), sabunotu (sapona-
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ria), devedikeni (circium ), pelin (Artem isia), nezleotu (chenepodium ) yer alır
(KAM 1975).
Uludağ’da bitki örtüsünün turizm açısından değerlendirilm esi birkaç yön
lüdür. Bitki örtüsü doğal görünüm ana elemanı olarak dağın m orfolojik yapı
sına hareketelilik ve görsel açıdan renk katar. Bitki örtüsü ağaçların
yapraklanma ve çiçeklenm e dönem lerine göre her mevsim başka b ir görünüm
sunar. Etek orm anlarında yer alan meşe, kestane, karaağaç, gürgen, kayın gi
bi hakim ağaçlar kışın yapraklarını dökerler. Bu yüzden kış turizm inde etek
ormanları yapraksızdır. Fakat iğne yapraklı türler (karaçam, göknar, ardıç)
kışın yapraklarını dökm ezler. Kış turizm mevsiminde Oteller kesimindeki ye
şil görünümü göknar ağaçları verir. Yaz turizm mevsiminde ise bütün dağ bir
orman denizine benzer (bu görünüm Bursa’ ya “ Yeşil Bursa” denmesine se
bep olmuştur). Özellikle Bursa’dan teleferikle dağa çıkarken bu yeşilliği sey
retmek mümkündür. Uludağ’ ın bitki örtüsünün güzellikleri dağa çıkan karayolu
boyunca da izlenebilir. Turizm hizm eti olarak bitki zonlarındaki hakim ağaç
türleri sarı levhalar üzerine yazılarak yüksekliklerine göre dizilm iş ve bu ko
nuda kolaylık sağlanmıştır. (Çizelge 1).
Bitki örtüsünün turizm de bir diğer değerlendirm e şekli rekreasyon açı
sındandır. Ormanın insanı çeken ve onu yenileyen özellikleri çok çeşitlidir.
Orman açıkhava rekreasyonel faaliyetlerinden kam pçılık, piknik, avcılık, zevk
için doğa araştırmaları yapma, manzara seyri, dinlenme, yürüyüş ve her çeşit
açıkhava spor eylem lerine katılmak için uygundur. U ludağ’ ın zengin bitki ö r
tüsünü halkın rekreasyonel ihtiyaçları için kullanıma açarken, koruma ama
cıyla da Orm aniçi Rekreasyon Alanları (Orm aniçi Dinlenme Yerleri)
düzenlenmiştir, ilk olarak Sarılan ve Kirazlıyayla’da 1976 yılında kurulmuş,
Çobankaya ve Bakacak O rm aniçi Rekreasyon Alanları ile sayıları dörde ulaş
mıştır. Kirazlıyayla O rm aniçi Rekreasyon A lanı Bursa Uludağ karayolu üze
rinde yer alır (1505m). Günlük kullanım tesisleri (çeşme, piknik, ocak , masa,
kır gazinosu, çocu k oyun alanları v.s) ile kapasitesi 1000 kişi/gün olarak tesbit edilmiştir. Ayrıca kamu sektörüne ait 2 dinlenm e tesisi vardır. Sarıalan
Ormaniçi Rekreasyon Alanına Bursa’dan teleferikle ve ayrıca Bursa-Uludağ
karayolundan ayrılan bir patika ile ulaşılır. Günlük kullanım tesisleri ve çe 
şitli ağırlama kuruluşları (lokanta, hediyelik eşya satış yerleri) yer alır. Ayrı
ca 300 ünitelik çadırlı kamp yeri ve bungalow (28 adet) yer alır. Çobankaya
Ormaniçi Rekreasyon alanına Sarıalan’dan ikinci bir teleferik hattı ile ulaşı
lır. Kapasitesi 1000 kişi/gün’dür ve 100 ünitelik çadırlı kamp alanı vardır. Çobankayanm 1.5 km kuzeyinde yer alan Bakacak O rm aniçi Rekreasyon Alanı
manzara seyir yeri olarak düzenlenmiştir. (Yılanlıkaya Orm aniçi Rekreasyon
Alanı karaçam ağaçlarını yangından korum ak için kapatılmıştır).
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Çizelge 1. U ludağ’da Bitki Zonları

1-

2 -

3-

LAURETUM ZONU: 155m-300m
Defne
Zeytin

: Lauruus nobilis
: Olea europaea var. oleaster

Erguvan
Çınar
Kızılağaç

: Ceris siliquastrum
: Platanus orientalis
: Alnus barbata

CASTANETUM ZONU: 300m-750m
Kestane

: Castenea vesca

Meşe

: Quercus

Karaağaç
Ceviz

: Ulmus campestris
: Juglans nigra

Çınar
Fındık

: Platanus
: Corylus

FAGETUM ZONU: 750m-1100m
Kayın
Gürgen

4 -

: Fagus orientalis
: Carpinus

PIN ETU M ZONU: 1100m-1400m
Karaçam

: Pinus Nigra

A BITEU M ZONU: 1400m-2050m
Uludağ G öknarı: Abies nordm anniana spp. borm ulleriana
A rd ıç
: Juniperus
Titrek Kavak
Sarıçam

: Populus tremula
: Pinus silvestris

A LPIN E TU M ZONU: 2050m -2543m
B odu r A rdıç
: Juniperus nana
Ayı üzümü
: Vaccinium actostaphylos
Karaayı üzümü : Vaccinium uliginosum
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Uludağ’da rekreasyonal faaliyetlerden uzun yürüyüş (hiking) yapmak is
teyenler için yürüyüş patikaları düzenlenmiştir. Bu konuda patikaların isim
leri ve uzunlukları levhalar üzerine yazılarak hizmet verilmektedir. (Çizelge 2)
ÇİZELGE 2

ULUDAĞ’ DA YÜRÜYÜŞ PATİKALARI
Patika ismi
Oteller-Sarıalan

Uzunluk (m)
4600

Oteller-Çobankaya
5200
Oteller-Cennetkaya
1700
O teller-Buzul gölleri
10.000
Sarıalan-Çobankaya
3030
Bakacak-Softaboğan dere 1000
Uludağ’ ın sahip olduğu doğal güzelliklerin korunması için 11.338 hektar
lık alanı Ulusal Park olarak korunmaya alınmıştır. U ludağ’ ın Ulusal park ola
rak korunması fikri 1951 yılında ortaya atılmış, 1953-1956 yılları arasında
Uludağ Ulusal Parkı kanunu hazırlanmış ise de 1961 yılında kanunlaşmıştır
(BAYER 1966). Türkiye’de Ulusal park kurulması daha önceki yıllarda başla
mış olsa da (1958) Uludağ korunmaya alınan ilk dağ olma özelliğini taşır. Da
ha sonraki yıllarda (Manisa-Spildağ 1968, Kızıldağ 1969, Termessos-Güllükdağ
1970, Olim pos-Beydağları 1972, İlgaz dağı 1976) diğer dağlar da korunmaya
alınmıştır. Uludağ Ulusal Parkı batıda Bursa-Uludağ karayolundan Karabelen’de (1250m) başlayarak güney sınırı en yüksek doruklar (Uludağ 2543m Zirve
tepe 2487 Kuşaklıkaya 2332m) ve buzul göllerini içine alır. Kuzey sınırı Kirazlıyayla, Sarıalan, Oteller kesimini içine alarak dağın kuzey yamacında Kaplıkaya Dere yatağında 500m ye kadar iner. Böylece büyük bir şehrin yakınında
ve çok ilgi gören bu dağın bitki örtüsü ve yaban hayatı kaynakları korunmaya
alınmıştır.
Yaban Hayatı K aynakları
Uludağ yaban hayatı kaynakları bakım ından zengindir. U ludağ’ ın ilk kul
lanımı belki de yaban hayatı kuynaklarının zenginliği yüzünden avcılık şek
linde olmuştur. Çünkü Uludağ hakkındaki ilk kayıt bununla ilgilidir. Frigya
kralı Midas’ ın yeğeni burada yaban domuzu avında kaza sonucu ölmüştür (CUINET 1890). Uludağ’ ın yaban hayatı kaynakları arasında bir zamanlar varlığı
bilinen geyik (cervus elaphus), karaca (capreolus capreolus), dağ keçisi (ca
ra), yaban kedisi (Felis silvestris)nin varlığı tükenmiştir. Çok eskiden leop ar’ -
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ın varlığı bilinmektedir (CUİNET 1890). Günümüzde yabandomuzu (sus scrofa),
tilki (canis vulpes), çakal (canis aureus), yüksek yerlerde kurt (canis lupus),
ayı (ursus arctos) ve sansar (mustela martes) nesillerini devam ettirmektedir.
Çeşitli kuşlar arasında nadir bir tür olan sakallı akbaba (gypaetus barbatus)
araştırmalara konu olmaktadır. A yrıca nadir bir tür olan A p ollo kelebeğinin
(parnassius apollo) varlığı doğa araştırıcılarının ilgisini dağa çekmektedir. Dağın
yoğun kullanımı ve büyük bir şehre yakınlığı yaban hayatı kaynaklarına za
rar vermiştir, bu yüzden dağın av turizm ine açılması mümkün görülmüyor.
Ulusal park sınırları içinde avlanmak yasak olu p diğer kesimlerde sadece tav
şan (lepus europaeus) avlanmaktadır. Yeşiltarla mevkiinde yer alan alageyik
toplu korum a m erkezinde üretilen alageyikler (18 tane var) diğer yerlere gön
derilm ektedir (örneğin yeni kurulan Altındere Vadisi Ulusal parkına). Ulu
dağ derelerinin bir zamanlar alabalık bakımından zengin olduğu bilinmektedir.
Soğuk suların bulunduğu yüksek dağ derelerini seven ve A n adolu ’da
2000-2500m .ye kadar çıkabilen bu tatlı su balığının Uludağ derelerinde tesbit edilmiş türleri vardır. Bunlar arasında salmo trutta labrax, salmo trutta
macrostigma sayılabilir (GELDİAY 1988). Rekreasyonal bir faaliyet olarak ama
tör olta balıkçılığı önem ini kaybetmiştir. A labalık çok yüksek seviyelerdeki
derelerde korunabilm iştir (Aras dere).
K lim a tolojik Ö zellik ler
Turizm de önem li bir unsur olan iklim , dağlardan Kış Turizm i ve Yaz Tu
rizm i olm ak üzere iki şekilde faydalanma olanağı sağlar. U ludağ’ ın Kış Tu
rizm M erkezi olarak gelişme göstermesi iklim i sayesinde olmuştur. Kış turizm
m erkezlerinde en yaygın olan sp ortif faaliyet kayak sporudur. Uludağ kışın
bol kar alan b ir dağ olarak ve karın yerde kalma süresinin uzunluğuna bağlı
olarak ilgi görm ektedir. Dağın iklim özellikleri yaz mevsiminde de Yaz Turiz
mi, Kırsal Turizm için uygundur. Ayrıca Bursa’da hava kirliliği sorununun
son yıllarda artması dağı klimatizm açısından ilgi çek ici hale getirmektedir.
Uludağ, Karadeniz iklim tipinden A kdeniz iklim tipine geçiş alanında yer
alır. Fakat bulunduğu çevrenin en yüksek kütlesi olması nedeniyle farklı ik
lim özellikleri gösterir. Marmara Bölgesinde sadece U ludağ’da Dağ iklimi gö
rülür (DARKOT-TUNCEL 1981). Kayıt yapmış olan dört m eteoroloji
istasyonundan (Yeşilkonak 1025m, Kirazlıyayla 1500m, Sarıalan 1620m, Z ir
ve 1920) günümüzde sadece Zirve istasyonu kayıt yapmaktadır. Dağın iklim
özellikleri incelenirken Kış Turizmi için Zirve istasyonundan, Yaz Turizmi için
de Kirazlıyayla ve Sarıalan istasyonlarının daha önceki kayıtlarından faydalanılmıştır.
İklim Kış Turizm i açısından koşulları incelenirken oteller Kesim inde yıl
lık kar yağışlı gün sayası 63 gündür. Bunun önem li b ir kısmı A ralık ve Mart
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ayları arasında düşer. Kayak sporu bakım ından karın yerde kalma süresinin
uzunluğu kayak mevsimini ve dolayısiyle Kış Turizm mevsimini sınırlar. Kış
turizmi karın yerde kalmasıyla başlamakta ve kayak pistlerinde karın erim e
siyle son bulmaktadır. Oteller kesiminde karın yerde kalma süresi 178 gün
dür. Kayak mevsimi genel olarak 1 Aralık-30 Mart tarihleri arasında yer alır
fakat karın erken yağmasıyla 15 Kasım’da açılıp, geç erim esiyle 15 Nisan’a ka
dar uzayabilir. Kayak mevsimi oteller kesiminde karın erimesiyle son bulmakta
ise de dağın daha yüksek seviyelerinde kar daha uzun kalır ve zor pistlerde
kayak mevsimi daha uzun sürer. Kar örtüsünün kalınlığı 3m nin üzerine çık 
maktadır (en fazla 375cm . olm uş). Kış turizm m erkezlerinde rekreasyonel fa
aliyetlerden buz hokeyi, kızak, buz pateni gibi çeşitli sp ortif faaliyetler
yapılmıkla beraber en yaygın olanı kayak sporudur. Bu spor atmosfer olayla
rından çabuk etkilendiğinden kış turizm m erkezlerinde faaliyetler atmosfer
olaylarına bağlı kalır. Şiddetli rüzgar, sis ve buzlanma bu sporu engellemek
tedir. Sisli günler sayısı bakım ından Uludağ Türkiye m eteoroloji istasyonları
arasında ilk 10 istasyon arasına girm ektedir (Sarıalan 148 gün, Zirve 101 gün,
Kirazlı yayla 66 gün). Uludağ yüksek bir kütle olduğundan alçak bulutlar bu
dağı çok sisli hale getirmektedir. Sis özellikle görüş uzaklığını azalttığı için
kayak sporu için olumsuz bir faktördür, iklim in b ir özelliği de ortalama rüz
gar hızının Bursa’dan düşük olmasıdır. (Çizelge 3). Orman örtüsünün rüzgar
hızını kestiği bilinm ektedir bu da kayak sporu için uygun bir özelliktir. Ka
yak pistlerinin rüzgara karşı konumu da önem taşır. Az ve orta bilenler için
kullanılan B eceren kayak pisti, Otellerin güney yamacında doğal b ir pist olup
E,W ve S rüzgarlarına kapalı sadece N ve NE rüzgarlarına açıktır. Bu yüzden
kayak sporu için uygun b ir doğal konum u vardır. Dağlar kışın kış sporları ya
nında “ güneşlenme olanağı” da sunarlar. Her lOOOm de ultraviole ışınlarının
%15 arttığı bilinmektedir. Böylece Uludağ’da Oteller kesiminde ultraviole ışın
ları Bursa ovasına göre %30 oranında daha etkendir. Kış turizm inde
‘güneşlenme” de turizmde bir moda unsuru olarak ilgi çekmektedir. Uludağ’da
güneşlenme süresi ile ilgili kayıt yapılmamakla beraber açık günler sayısı b i
ze bilgi vermektedir. Uludağ istasyonları açık günler sayısı bakım ından B ur
sa’dan yüksek bir değer gösterir (Oteller kesimi 97 gün, Sarıalan 114 gün, Bursa
94 gün).
Uludağ’dan yaz turizm inde yayla olarak faydalanılır. Bu mevsimde iklim
özellikleri incelenirse Sarıalan, Kirazlıyayla ve Oteller kesiminde ortalama sı
caklıklar H aziran-Eylül ayları arasında 10°C nin üstüne çıkmakta ve en fazla
Ağustos ayında 14°C olmaktadır. Halbuki Bursa’da bu mevsimde sıcaklık 20°C
nin üzerinde olup Ağustos’ ta 2 4°C ye çıkar. Uludağ iklim in ovaya göre serin
letici etkisinden dolayı yayla olarak kullanılır. En yüksek sıcaklık 18°C nin
üzerine çıkm az ve en düşük sıcaklık yaz mevsiminde 8°C nin a İtina inmez.
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Çizelge 3. Uludağ ve Bursa’ nın İklim Verileri
Ek.

K

A

Yıllık

10.9 13.3 14.2 10.8

5.8

2.9

-2.9

4.4

17.7 18.9 15.5

9.9

6.3

-0.0

8.2

10.3

7.6

2.8

0.4

-5.0

1.4

0.1

0.4

2.4

4.4

12.5

63.0

31.0 28.2 31.0 29.5 14.2

0.2

0.7

4.2

10.3 28.6

177.9

9.0

7.2

6.9

4.5

5.9

5.7

8.5

12.8

101.2

4.3

5.5

3.7

6.5

15.5 21.8 14.8

8.7

6.2

3.5

97.5

3.3

2.9

2.4

2.0

2.3

2.9

2 .8

2.4

2.0

2.3

3.2

2.7

75

84

76

69

69

68

57

50

57

68

66

76

68

O

Ş

M

N

N

H

T

A

E

Ek.

K

A

Yıllık

Ortalama sıcaklık °C

5.2

6.0

8.0

12.6

17.4 21.6 24.2 23.9 19.7 15.4

11.3

7.5

14.4

O rt. yüksek sııcaklık °C

9.2

10.5 13.4 18.7 23.6 28.0 30.6 30.9 26.9 22.1

16.7

11.7

20.2

Ort. düşük sıcaklık °C

1.7

2.1

3.4

7.0

10.0

7.0

3.9

9.0

Ort. kar yağışlı gün sayısı

3.1

2.5

0.9

0.2

0.1

0.9

7.7

Ort. karla örtülü gün sayısı

4.0

3.1

0 .8

0.0

0.2

1.8

10.1

Ort. sisli günler

1.8

1.7

1.4

1.5

1.6

0.4

2.5

3.2

2.0

16.8

O rt. açık günler

2.4

2.2

3.1

4.2

5.4

10.4 18.8 19.7 13.6

8.1

3.7

3.2

94.8

Ort. rüzgar hızı m/sn

3.4

3.3

2 .9

2.4

2.0

2.3

2.9

2.8

2.4

2.0

2.3

3.2

2.7

Ort. nisbi nem %

76

74

72

70

70

63

59

60

66

72

76

75

69

Zirve istasyonu 1920m

0

Ş

M

N

N

H

Ortalama sıcaklık °C

-3.5

-4.4

-2 .6

2.0

7.0

Ortalama yüksek sucaklık C

-0.9

-1.1

0.9

5.4

10.6 15.0

Ortalama düşük sıcaklık C -6.2

-6.8

-5 .4

-1.0

3.8

7.4

Ortalama kar yağışlı günler

13.2 13.6 10.8

4.5

1.2

Ort. karla örtülü günler
Ort. sisli günler

12.2

11.5

13.1

O rt. açık günler

4.7

2.3

O rt. rüzgar hızı m/sn

3.4

Ort. nisbi nem %

Bursa İst. lOOm.

T

9.4

11.2 14.4 16.7

0.0

A

4.0

E

16.7 13.3

0.1

0.5

Yıllık ortalama yağış miktarı (Zirve, Sarıalan ve Kirazlıyayla istasyonları o r
talaması) 1318mm. dir. Fakat yağışın lOmm. nin üzerinde olduğu günler sayı
sı Sarıalan ve Kirazlıyayla’da yaz mevsiminde 2 günü, oteller kesiminde 3 günü
aşmaz. Bu yüzden yağış yaz turizm i için olumsuz bir faktör oluşturm az. Nisbi nem oranı kış mevsiminde %70 in üzerine çıkm akla beraber yazın bu değe
rin altına düşer. Yaz turizm inde özellikle konaklama tesislerinin bulunduğu
oteller bölgesinde gece sıcaklıkları da önem lidir. Gece sıcaklık ortalamaları
yaz mevsiminde 7°C nin altına düşm ez. G ece ve gündüz sıcaklıkları arasında
ki fark yazın 7-8°C arasında olup büyük bir fark göstermez.
Orta yükseklikteki dağlar insan sağlığının korunması bakım ından en uy
gun yerler olarak kabul edilm ektedir. Yükseldikçe havanın basıncı, yoğunlu
ğu buna bağlı olarak bağıl nem oranı ve oksijen azalmakta böylece güneş ışınları
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daha etkili olmaktadır. Yüksek yerler ozon bakım ından zengin olduğundan,
ozon havada kirletici atıkları doğal olarak tem izler ve dağlar ovalara göre da
ha temiz havaya sahip olur. Yükseldikçe havadaki oksijenin azalması “ oksijen
açhğı” nı ortaya çıkarır ve solunum organları daha yoğun çalışarak güçlenir
ve kan temizlenir. Bu da kaplıca turizm inde olduğu gibi 3 hafta (21 gün) lık
dönem gerektirir. Bu bilim sel olarak Dünya ülkelerinde Kuzey A m erika, Av
rupa ve Japonya’da uygulanmaktadır (ÜLKER 1987). Uludağda’da halkın ge
leneksel olarak yaptığı yaylaya çıkm a faaliyeti 21 günü kapsar ve halk 21 gün
dağ havası almanın kanı tem izlediğine geleneksel olarak inanmaktadır. Ulu
dağ’ ın yoğun orm an örtüsü ile kaplı olması iklimi daha düzenli hale getirmek
tedir (rüzgar hızı, bağıl nem oranı ve sıcaklık farkları Bursa’ya göre daha azdır).
Ayrıca iğne yapraklı orm anların salgıladığı kokularla sinir sistemi üzerinde
rahatlatıcı b ir etkisi olduğu bilinm ektedir. Sonuç olarak Uludağ iklim özel
likleri ile Klimatizm açısından uygundur. Bu bakım dan Bursa halkı tarafın
dan kullanıldığı gibi, sporcuların nefes alma çalışmaları yaptığı b ir kamp yeri
olarak kullanılmaktadır.
Ulaşım O lanakları
Dağın ulaşım olanakları çeşitlidir. Bursa’ ya yakınlığı dolayısiyle, Bursa şeh
rinin ulaşım olanaklarının kolaylığı ve çeşitliliği olumlu bir faktördür. Turizm
bölgelerinin ve m erkezlerinin gelişimi ulaşımla mümkündür. Bu açıdan en çok
güçlük çıkaran dağların turizm açısından gelişememesinin önem li bir sebebi
de budur. Bursa nın Ankara, İstanbul, İzm ir ve çevre şehirlerle düzgün kara
yolu bağlantısı vardır. Ayrıca şehre çok yakın olan Mudanya ve Gem lik iskele
leri denizyolu ulaşımı sağlar. A yrıca İstanbul ile havayolu bağlantısı vardır.
Dağın Bursa’dan ulaşımı ise üç şekilde olmaktadır. Bunlar karayolu, teleferik
ve son yıllarda başlayan helikopter taşımacılığıdır.
Karayolu ulaşımı yüzey şekillerinin etkisi altında kalarak dağın ulaşıma
en uygun yerlerinden geçirilmiştir. Dağın kuzey yamacı Bursa Ovasında Cumalıkızık, H am am lıkızık, D erekızık köyleri güneyinde 500m den kısa mesa
fede 1750m ye ulaşır (Bakacak tepe 1734m). Bu nedenle bu kesim karayolu
ulaşımına olanak verm ez. Bu yamaçla Bursa şehrinin güneyinde Gökdere va
disi içeriye doğru sokulur fakat dik olan bu vadi ulaşıma uygun değildir. Bu
yüzden karayolu yüzey şekillerinin daha uygun olduğu batıda Yiğitali köyün
den geçer, Çekirge semtinden gelen karayolu ile birleşir ve lOOOm ye ulaşır.
Güneyden gelen Keleş ve Orhaneli karayolu ile birleşerek doğuya kıvrılır, Ulusal
Park sınırının başladığı Karabelen’de güneyde Soğukpınar’dan gelen stabili
ze karayolu i le birleşir Kirazlıyayla’dan geçer (1505m) ve Oteller kesimine
ulaşır (1900m). Bu ana karayoluna Sarıalan ve Çobankaya’dan gelen yürüyüş
patikaları birleşir. Oteller kesim inden Volfram m adenine ve buzul göllerine
devam edilir.
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Dağın bir başka ulaşım olanağı 1957 yılında yapımına başlanıp 1963 yılın
da işletmeye açılan Teleferik hattıdır. Bursa’da eskiden ve günümüzde de gezi
yeri olarak kullanılan P irem ir mahallesinde yer alan Teferrüç (Arapça gezin
ti dem ek) istasyonundan ilk olarak 2500m lik bir hat ile Kadıyayla’ ya (1231m)
çıkılır. Buradan yapılan bir aktarmadan sonra 2480m .lik bir hat ile Sarıalan’a
ulaşılır (1635m). Uludağ’a bu yolla toplam 5km lik (15 dakika) bir yolla ulaşı
lır. Bu hatta 35 kişi kapasiteli 4 kapalı kabin çalışmaktadır. Sarıalan-Çobankaya
arasında 3km .lik 2 şer kişilik 100 kabini olan başka bir hat yer alır. U ludağ’a
konaklama için gelenler karayolunu, günlük gidiş-geliş için gelenler teleferiği
tercih etmektedirler. 1986 yılında gelen toplam ziyaretçilerin (446.093 kişi)
% 56.7 si karayolu % 43.2 si teleferik yoluyla U ludağ’a gelmiştir. Karayoluyla
gelen araçlar için iklim koşulları kış mevsiminde güçlük çıkarmaktadır. H af
ta sonlarında büyük artış sebebiyle dağa çıkan araç sayısı sınırlanmaktadır.
Çünkü Oteller kesiminde de araçlar dar bir alanda yoğun bir trafik karmaşa
sı yaratmaktadır. 1989 yılında dağa karayolundan 75.653 araç çıkış yapmıştır
(bu araçların % 88.2 si otom obil, % 6.6 sı minibüs, % 5 i otobüs’ tür). Plakala
rına göre ise % 45.9 u Bursa ili, % 49 u diğer illerden ve %6 sı yabancıdır.
Karayoluyla 1988 yılında gelen ziyaretçi sayısı ise 307.652 dir. Bu rakam
% 93.5 oranında yerli % 6.4 oranında yabancı ziyaretçileri kapsar. Yabancı tu
ristlerin % 5.4 ünü Arap turistler oluşturur. Yerli ziyaretçilerin % 47.4 ü B ur
sa ilinden % 52.5 u Bursa ili dışından gelmiştir. Ziyaretçilerin en az geldiği
aylar Eylül, Ekim ve Kasım aylarıdır (Şekil 1). Bu da Yaz mevsiminin sonu
ve kış mevsiminden önceki dönem i kapsar.
Teleferik yoluyla gelen ziyaretçiler yılda yaklaşık 200.000 kişiyi bulm ak
tadır. Teleferik ulaşımı her yıl artan bir ilgi görür. 1985 de teleferikle yaz se
zonunda (1 Mayıs-30 Kasım) günlük ziyaretçi sayısı yaklaşık 900 iken 1989
da 2000 ne ulaşmıştır. Kış sezonunda ise (1 Aralık-30 Nisan) teleferik yoluyla
gelen ziyaretçi sayısı düşm ektedir (200 kişi/gün).
Sonuçta Uludağ iç turizm de Bursa ile ve diğer illerden ilgi görmektedir.
Az bir oran oluşturan yabancı turistlerin büyük bir kısmını A rap turistler
oluşturur.
U lu dağ’ ın Turizm M erkezi O larak G elişim i
Uludağ antik devirleri anlatan kitaplarda Misya ve Bitinya Olympos’u olarak
geçer. Olym pos dorukları gökte bulutlara karışan yüksek dağlara verilen bir
isimdir. M itolojiye göre bu dağlar tanrıların toplanıp şölen yaptığı ve özellikle
gök tanrısı Zeus’ un m erkezi olarak bilinir. Bu açıdan Uludağ’ ın m itolojideki
yeri ayrı b ir çekiciliğini oluşturur. Uludağ’da antik devirlerde avcılık yapıldı
ğı ve yoğun orm an örtüsüyle haydutların sığınma yeri olduğu biliniyor (CUINET 1890) bizanslılar Döneminde keşişlerin kaldığı bir yer olarak “ Keşiş Dağı”
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ismini almış, Bursa’ nın 1326 da Orhan bey tarafından fethinden sonra Osmanlıların yayla olarak kullandıkları b ir gezi yeri olmuştur.
Günüm üzde dağın eteklerinde yer alan yaklaşık 25 köy 500-1000m. yük
seklikler arasında dağın eteklerine serpilm işlerdir. Bunlardan sadece iki köy
lOOOm.nin üzerinde yer alır. K öylerde daha çok bahçe tarımı yapılır, hayvan
cılık ve tarla ürünleri önem li değildir. N üfusları 1000 kişinin altındadır (sa
dece Kirazlı köyü 1554). Dağın lOOOm.nin üzerinde kalan kesiminde yaylalar
yer alır ve turizm açısından kullanılan kısmını oluşturur.
Uludağ turizm de ilk olarak yaz turizm i açısından yaylalarıyla ilgi görm e
ye başlamış, Kış Turizm ine açılm ası Fatih Tepe’de bir kayak evinin yapımıyla
başlamıştır. Bunu 1941 yılında b ir konaklama tesisinin yapımı (Büyük otel)
izlemiştir. 1953 de yeni bir kayakevi yapılmış ve çevrede izinsiz yapılaşma baş
lamıştır. 1961 de Ulusal Park olarak korunmaya alınınca izinsiz yapılar yıkı
larak bu çeşit yapılaşmaya son verilmiş yeni oteller ve Kamu dinlenme tesisleri
yapımına başlanmıştır. Bundan sonraki 10 yıllık dönem de tesisler yapıldıysa
da büyük yapılaşma 70 li yıllarda hızlanmış ve günüm üzdeki tesislerin çoğun
luğu 1970-1980 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde yapılmıştır. 21 Ekim 1985’de
1.1000 ölçekli “ Uludağ Kayak M erkezi Uygulama im ar Planı” yapılarak 1.
Gelişim Bölgesi olarak adlandırılan Oteller m evkiinde yapılaşma dondurula
rak, bundan sonra yer alacak yapılar için II. Gelişim Bölgesi olarak isim len
dirilen kesim 5 Ağustos 1986 da “ Turizm M erkezi” ilan edilmiştir. II. Gelişim
Bölgesinde 15 adet konaklama tesisinde 4156 yatak, spor eğitim tesisleri (250
yatak) ve m ekanik tesisler (3850 kişi/saat) öngörülmüştür. II. Gelişim B ölge
sinde yapılaşma başlanmıştır.
I. Gelişim Bölgesi Bursa’dan gelen ve Volfram m adenine uzanan karayolu
hattının iki tarafında ve buradan güneye doğru uzanan yolun iki tarafından
yer alan konaklama tesisleri ile dar bir üçgen alan içinde yer alır (Şekil 2).
Yamaçlar kayak pistleri olarak ayrılmıştır. Kış sezonunda özellikle tatil gün
lerinde trafik akışını düzenlem ek için kayak m erkezinin giriş noktasında ana
karayolu ile birleşen ring yolu 1986 da hizmete açılmıştır.
U ludağ’ ın kayak m erkezi olarak gelişme göstermesi turizm hizm etlerinin
verilmesi ve bunların çeşitlenm esi ile olmuştur. Turizm hizm etlerinin temel
ihtiyaçlardan lükse doğru sıralanması ve herşeyden önce ulaşım ve konakla
ma hizm etlerinin verilmesi gerekir. Günüm üzde U ludağ’da 11 adet Resmi kurumlara, 14 adet Özel sektöre ait 25 adet konaklama tesisinde (otel, oberj)
toplam yatak kapasitesi 3500 dür. (1978 de 1400 yatak). Ayrıca Kirazlıyayla’ da 2 dinlenm e tesisi (270 yatak), Kadıyayla’da 1 otel (450 yatak) vardır. Kayak
m erkezlerinde önem li b ir hizm et m ekanik tesislerdir (teleferik, teleski, telesiege). Bu açıdan Uludağ en gelişmiş olanaklara sahiptir. 10 adet mekanik te
sis (5 adet teleski, 5 adet telesiege) in taşıma kapasitesi 5030 kişi/saat.
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Uludağ’da ağırlama, alışveriş ve eğlence gibi hizm etler konaklama tesisle
rine bağlı kalmaktadır. Konaklama tesislerinin verdiği hizm etlerin bir kısmı
kayak sporu ve diğer sportif faaliyetlerle ilgilidir. Kiralık kayak takımı, ç o 
cuklar için kiralık kızak gibi. Kayak sporu, “ kayak hocalığı” gibi yeni bir
iş olanağı sağlamıştır. Diğer sp ortif faaliyetler için buz pateni pisti (2 tane),
kapalı yüzm e havuzu (2 tane), açık yüzm e havuzu (2 tane), jim nastik salonu
(2 tane) vardır.
Uludağ konaklama tesislerinde yer alan eğlence tesisleriyle “ Eğlence
Turizm i” yönünden ilgi çeker. Böylece kış sporları dışında kalan zamanda dağ
çek ici hale getirilmiştir (bu özelliği ile Yılbaşında tercih edilen bir yer olmuş
tur). Ayrıca mevcut 6 kongre salonu ile Kongre Turizm ine hizmet verir. Dağ
da haberleşm e olanağı (PTT) ve 2 adet banka vardır. 1985 yılında ilkyardım
Hastanesi, 1986 da B iyolojik A rıtm a tesisleri, 1988 de Uludağ M illi Park İda
re ve Ziyaretçi m erkezi kurulmuştur. Dağda düzenlenen kayak yarışmaları ile
turizm e olaysal çek icilik sağlanmaktadır. Uluslararası yarışmalardan Balkan
Kayak Şampiyonası (1990 Türkiye’de), Uluslararası Ç ocuk Kupası (1990 da 8.
yapıldı), ayrıca Kayak Federasyonunun ve özel kuruluşların organize ettiği kayak
yarışmaları dağa ilgi çekm ektedir.

SONUÇ
Batı A n adolu ’da yüksek bir kütle oluşturan Uludağ’ sn yapısal özellikleri
turizm bakım ından çeşitli olanaklar sağlar. Orta yükse’ujkte bir dağ olarak
Alpinizm açısından ilgi çeker, turizm de çek ici bir unsuı olan manzara güzel
likleri sunar. Jeom orfolojik yapısı Oteller kesiminde kayak sporu için uygun
pistler oluşturur. %10-45 eğim arasında olan kayak pistlerinin uzunlukları fazla
olmamakla beraber Kuşaklıkaya pisti Uluslararası standartlara uygundur. Zirve
Bölgesinde yer alan buzul gölleri bulundukları yükseklik ve manzara güzel
likleri bakım ından ilgi çekicidir. Yaylalar özellikle kuzey yamaçta yer alan Sarıalan ve Kirazlıyayla “ Yayla T urizm i” için uygundur. Yoğun bitki örtüsü
m orfolojisine hareketlilik ve görsel açıdan renk katar. Orman özellikle kuzey
yamaçlarda bitki basamakları bakım ından örnek bir bütünlük gösterir. Hal
kın rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için 4 tane Orm aniçi Rekreasyon
alanı kullanım tesisleriyle hizmete açılmıştır. Dağ sahip olduğu doğal değerle
rin korunm ası için 1961 yılında Ulusal Park olmuştur. Yaban hayatı kaynak
ları aşırı ve usulsüz avlanmadan zarar görmüş varlığı bilinen geyik, karaca,
dağ keçisi ve yaban kedisinin nesli tükenmiştir. Ayrıca derelerde mevcut ala
balık türleri azalmıştır. Bu açıdan günümüzde Av Turizm ine ve olta balıkçılı
ğına açılması mümkün değildir, iklim özellikleri kar yağışları ve karın yerde
kalma süresinin uzunluğu ile Kış Turizm i ve yazın o vaya göre daha serinletici
olan iklimiyle Yayla Turizmi için uygundur. Hava kirliliğinin arttığı Bursa şehri
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için önem li bir açıkhava rekreasyon alanı oluşturur. Dağ ulaşımım karayolu,
teleferik ve helikopter’den sağlar. Konaklama için gelenler karayolunu, gün
lük gelenler teleferiği tercih etm ektedirler. Yılda 500.000 kişiye hizmet ver
mektedir. Turizm hizm etleri gelişmiştir. 3500 yatak kapasiteli konaklama
tesisleri, 10 adet m ekanik tesis, spor tesisleri, eğlence yerleri, kongre salonla
rı ile Türkiye’ nin en gelişmiş “ Kış Turizm M erkezi’dir.
Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak şunlar öneri
lebilir:
Dağ yazın Bursa ovasına göre serin iklim i ve temiz havasıyla Bursa halkı
nı kendisine çekm ektedir. Fakat dağda özellikle Yayla Turizm i için kurulmuş
tesisler yoktur, büyük şehirlerin beton yığınlarından kaçanlar için Oteller böl
gesinde Kış turizmi için dar bir alanda çok kişiyi ağırlamak için oldukça bü
yük yapılmış konaklama tesisleri Yayla Turizm i ve Kırsal turizm için uygun
değildir. Dağın yaylalarını yayla turizmi açısından değerlendirm ek için yayla
lara doğa ile uyum içinde tesisler yapılmalıdır. B öylece yazın daha çok gün
lük kullanılan dağda yayla turizm i için konaklama hizmeti verilmiş olacaktır.
Uludağ büyük konaklama kapasitesi ile yaz mevsiminde Bursa’ nın turiz
mine katkıda bulunabilir. Bursa K aplıca turizm i (Eski kaplıca, Yeni kaplıca,
Kükürtlü ve Çelik palas kaplıcaları) ve Kültür Turizm inde U lucam i, M uradi
ye cami ve türbesi, Yıldırım cam i, Emir sultan cam i ve türbesi gibi tarihi Osmanlı yapıları ve m üzeleri (Atatürk müzesi, A rk eoloji müzesi, Türk İslam
Eserleri Müzesi) ile Batı A n adolu ’da yabancı turların hattı üzerinde bulun
duğundan ilgi çekm ektedir. Bursa’ nın Uludağ dahil, 10.660 yatak kapasitesi
vardır. Bu yüzden yaz mevsiminde özellikle yabancı turistler Oteller kesimin
de geceleyebilirler. Fakat Oteller kesiminde konaklama tesisleri yaz mevsiminde
%50 kapanmakta, yatak kapasitesi düşm ektedir (1500 yatak). Konaklama te
sislerinin kapanmasıyla ağırlama, alışveriş ve eğlence hizm etleri azalmakta
dır. Dağın konaklama tesislerini bütün sene kullanıma açmak yabancı tur tu
rizm i ve özellikle iç turizm de Kongre turizm i yoluyla mümkün olabilir.
U ludağ’da turizm in gelişmesinden en büyük zararı yaban hayatı kaynak
ları görmüştür. Özellikle nesli tükenen hayvanların artık dağda barınması tu
rizm ile birlikte mümkün değildir. Ana karayolunda motorlu araçların yarattığı
gürültü ve yoğun insan kullanımı ile yaban hayatında göçlere varan üretim
olabilir. Nadir türlerden 15 yıl öncesine kadar varlığı bilinen sakallı akbaba
ve A pollo kelebeğinin varlığının araştırılması ve tanıtılması gerekir.
Uludağ eteklerinde yer alan köylerin turizm le ilişkileri çok azdır, bu köy
lerde bahçe ürünleri arasında son 15 yılda büyük gelişme gösteren çilek tu
rizm mevsiminde yaylalarda satılarak Uludağ’ ın tanıtıcı bir ürünü olmuştur.
Eskiden daha gelişmiş olan fakat hastalık yüzünden gerileyen kestane ağaçla
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rı “ kestane şekeri” yapımıyla Bursa’ nın turizm inde hediyelik eşya gurubuna
girer. Uludağ’da ahşap el sanatı olarak (biblo, kül tablası, bardak v.s) satılan
hediyelik eşyaları Uludağ köyleri değil Bursa şehri sağlamaktadır. Uludağ köy
lerinde hayvan ürünleri gelişmiş sayılmaz fakat Uludağ koyunları nefis etle
riyle ünlüdür ve turizm in gelişimi “ et tüketim ini” artırmıştır. Gelecekte
turizm in gelişimiyle bu köylerin turizm le daha yoğun ilişkiler içine gireceği
beklenebilir. Evlerin pansiyon olarak kullanıma açılmasıyla tarihi dokusu olan
köyler ilgi çekebilir. Bunlardan kuzey etekte Cumalıkızık köyü Osmanlılar D ö
nem inden günümüze kadar sivil mimari özelliğini bozulm adan koruduğu için
1984 Ağa Han ödelünü almıştır.
Bursa’dan tek karayolu çıkışı olan dağın özellikle hafta sonlarında trafik
sorunu vardır. II. Gelişim Bölgesinin yapılaşmasıyla bu sorun daha da arta
caktır. Zirve Bölgesinden çıkan Volfram m adeninin aynı yolla taşınması özel
likle otobüsler için güçlük çıkarm aktaydı. Fakat maden üretimi 1989 da
durduğundan bu sorun şim dilik ortadan kalkmıştır. Karayolu ulaşımının yo
ğunluğunu azıltmak için teleferikten faydalanmak mümkündür. Kış turizminde
teleferik kapasitesinin altında kullanılm akta, yazın ise ihtiyaca yetmemekte
dir. Bu yüzden güvenli bir ulaşım aracı olarak teleferiğin kışın kullanılması
karayolu trafiğini azaltacaktır. Ö zellikle otobüsle yapılan günlük turlar tele
feriğe çekilm elidir. Yaş mevsiminde ise ihtiyaca yetm ediğinden büyük kapasi
teli (100 kişilik) kabinler yapılabilir ve teleferik hattı Sarıalan’dan Oteller
Bölgesine uzatılabilir.
Mümkün olan doğa tahribini engellem ek için dağın kapasitesinin üstünde
kullanım ını önlem ek gerekir. Ö zellikle Kış Turizm inde Oteller Kesimi yoğun
olarak kullanılm aktadır. Bu yoğunluk ilerki yıllarda daha da artacaktır. Da
ğın günlük kullanım kapasitesinin tesbit edilmesi ve bu kapasitenin üstüne çık
ması denetlenm elidir. Batı A n a d olu ’da başka kış turizm m erkezlerinin
açılmasıyla bu yoğunluk azalacaktır (Örneğin Bolu Kartalkaya’ ya ilgi artmak
tadır). Sapanca gölünün güneyinde Keltepede (1600m) yapımına başlanan ka
yak merkezi (1800 yatak kapasiteli) İstanbul’a yakınlığı ile bu şehri kendisine
çekecektir.
Uludağ sahip olduğu özellikelrle Dağ Turizmi için uygun olanaklara sahiptir.
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Şekil 1 — Karayoluyla Gelen Ziyaretçi Sayısı (1988)

Şekil 2 — Uludağ Kayak M erkezi Planı

Şekil 3 — Uludağ Turizm

Haritası

ULUDAĞ’ DA TU R İZM
157

Foto 2 — B eceren kayak pisti ve mekanik tesisler.

Foto 4 — Kadıalan Yaylası ve Teleferik hattı.

