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KAYAK      M
ERKEZI

Kış aylarının gelip çatmasıyla birlikte, kış turizminin 
olmazsa olmazı kayak mevsimi de gelmiş bulunuyor. 
Bu kış kayak yapmak için gitmediğiniz bir yeri 
denemek istiyorsanız ya da ilk kez kayak yapmaya 
karar verdiyseniz, Anadolu’nun en gözde kayak 
merkezlerinden derlediğimiz önerilerimize bir göz atın.

It is winter time, and thus ski time! The ski season 
kicks off. If you want to explore a new spot or decide 
to give skiing a try this winter, check our list of top 
ski resorts in Anatolia.

ZEYNEP İYİGÜN
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BURSA – ULUDAĞ
Anadolu’nun kış güzelliklerini dünyayla buluşturan önemli 
merkezlerden biri olan Uludağ, Bursa Yenişehir Havaalanı’na 
yalnızca bir saat mesafede yer alıyor. Millî park da dâhil olmak 
üzere 11 bin hektarlık alanda kurulu kayak merkezi, dünya 
standartlarında kayak pistlerine ve tesislere sahip. En uzun 
pistin iki kilometreyi bulduğu bölgede, telesiyej ve teleskiler 
yardımıyla tepe noktalara erişmek mümkün. Slalomlar 
yaparak aşağıya inmenin en hızlı stil olduğu Alp disiplinin 
yanı sıra, snowboard ve kuzey disiplini de burada rahatlıkla 
yapılan kayak türleri arasında. 1933 yılında açılan ilk otelden 
bu yana Uludağ, kış aylarının vazgeçilmezi kayak sporunun 
ve romantik kar yürüyüşlerinin müdavimi olanları bölgeye 
çekiyor. Her bütçeye uygun otelin yer aldığı bölge, 25 oteliyle 
ziyaretçilere pek çok seçenek sunuyor. Mart ayı ortalarına dek 
kar kalitesinin aynı şekilde devam ettiği tesiste, karın yoğun 
olduğu dönemlerde kar kalınlığı ortalaması 1 buçuk metreyi 
buluyor.

BURSA – ULUDAĞ
Uludağ is a prominent sports center and an Anatolian 
winter wonderland opening up to the world. It is located 
one hour away from the Bursa Yenişehir Airport. The 
resort center, located within 11 thousand hectares that 
include a national park, offers world-class ski runs and 
facilities. The longest run extends two kilometers. There 
are chair lifts and ski lifts to transport skiers to the peak. 
In addition to the fast-paced downhill skiing discipline 
called Alpine skiing, snowboarding and Nordic skiing are 
also commonly practiced. Uludağ’s first hotel opened in 
1933, and since then the mountain has attracted skiers 
and hikers who  love to walk the snowy, romantic trails. 
There are 25 hotels to suit all budgets. The snow depth 
does not fall below one meter on average, and the snow 
quality remains suitably consistent until mid-March.

MURAT GÜR
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ISPARTA – DAVRAZ
The Davraz Ski Resort, situated 26 kilometers southeast 
of Isparta city center, offers a unique winter experience 
in the Lake District of the Mediterranean Sea. The 
center lies close to Antalya province. Thanks to local 
geographical features, it is possible to pursue various 
nature sports in addition to skiing. Mechanical facilities 
in the region have capacity to carry approximately four 
thousand people per hour up to 2,100 meters high. Ski 
runs, embellished by the magnificent view of Lake Eğirdir, 
provide safe routes for beginners and distinctive 10 km. 
trails for professionals. The resort’s 12 runs are marked 
by the colors blue, red and black to guide you according to 
your skill level.  Blue runs are for beginners, red indicates 
intermediate level skiers, and black routes are for experts.        

ISPARTA – DAVRAZ
Isparta şehir merkezinin 26 km güneydoğusunda yer alan 
Davraz Kayak Merkezi, Akdeniz bölgesinin Göller Yöresi’nde 
benzersiz bir kış keyfi yaşatıyor. Antalya’ya yakınlığıyla 
büyük bir avantaja sahip olan tesisin coğrafi özellikleri, kayak 
dışında diğer doğa sporlarının da yapılmasını mümkün 
kılıyor. Bölgedeki mekanik tesisler saatte yaklaşık dört 
bin kişiyi taşıyabilecek kapasiteye sahip ve sizi 2 bin 100 
metre yüksekliğe çıkarabiliyor. Eğirdir Gölü’nün muazzam 
manzarası eşliğinde kayak yapabileceğiniz pistler, mükemmel 
kar kalitesiyle yeni başlayan kayakçılara tehlikesiz rotalar, 
profesyonellere ise ortalama 10 km uzunluğunda ve diledikleri 
gibi kayabilecekleri parkurlar sunuyor. Kayak tesisinde yer 
alan 12 pistin sahip olduğu mavi, kırmızı ve siyah renkler, 
hangi pistin size daha uygun olduğuna işaret ediyor. Mavi 
pistler yeni başlayanlar ve kendini geliştirmek isteyenlerin 
tercihi olurken, kırmızı pistler orta seviye kayakçılara, siyah 
pistler ise profesyonellere hitap ediyor.
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KASTAMONU – ILGAZ
The Ilgaz Ski Resort is on the borders of Kastamonu 
and Çankırı provinces in the Black Sea region. The Ilgaz 
Mountains reach an altitude of 2,850 meters within the 
boundaries of Ilgaz National Park. This region is ideal for 
winter tourism between December and April, and also 
draws visitors throughout the whole year with its natural 
beauty and amazing flora. The snow depth varies between 
50 and 200 meters, and the average length of ski runs is two 
thousand meters. One of the trails is illuminated at night, 
so ski lovers can experience the distinct joy of sliding down 
the snow-covered course after nightfall. Ilgaz, covered by fir 
and scots pine forests, fascinates numerous explorers with its 
breathtaking views,  easy access to neighboring provinces, and 
affordable facilities. Ski runs in Ilgaz are especially ideal for 
beginners and those who want to take their skills to the next 
level. 

KASTAMONU – ILGAZ
Ilgaz Kayak Merkezi, Karadeniz bölgesinde Kastamonu ve 
Çankırı illeri sınırında yer alan ve zirvesi 2 bin 850 metre 
olan Ilgaz Sıradağları üzerinde, Ilgaz Millî Parkı içerisinde yer 
alıyor. Aralık ile nisan ayları arasında kış turizminin yoğun 
olarak yaşandığı bölge, sahip olduğu doğal güzellikleri ve bitki 
örtüsüyle dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Kış sezonu 
boyunca kar kalınlığının 50 ile 200 cm arasında değiştiği 
kayak pistlerinin uzunluğu ortalama 2000 metre. Ilgaz’da 
bulunan kayak pistlerinden biri geceleri de aydınlatılıyor. 
Böylece kayak tutkunları, diledikleri an kayak yapma 
şansını elde ederek hava karanlıkken de kaymanın tadını 
çıkarabiliyor. Köknar ve sarıçam ormanlarıyla kaplı Ilgaz, 
kendine hayran bırakan manzarası, çevre illere yakınlığı ve 
makul fiyatlara sahip tesisleriyle pek çok gezginin ilgisini 
çekiyor. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, Ilgaz’ın pistleri 
özellikle kayak sporuna yeni başlayanlar ve kendini bu alanda 
geliştirmek isteyenlerin öncelikli tercihi.

MUSTAFA TUNCER
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ERZURUM – PALANDÖKEN
Erzurum şehir merkezine yalnızca 10 dakikalık mesafede 
yer alan Palandöken Kayak Merkezi, kış ayları bu bölgede 
oldukça sert geçtiğinden neredeyse yılın altı ayı karla 
kaplı. 3 bin 185 metrelik zirvesi ile saatte 4 bin 500 kişi 
kapasiteli 8 mekanik tesise sahip Palandöken, 1993 
yılında kış turizm merkezi ilan edildi ve günümüzde 
pistleriyle dünya çapında kendinden söz ettiriyor. Bölge, 
2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’na ev 
sahipliği yaptı. Dünyanın en uzun ve en dik pistleriyle 
daha çok profesyonellere hitap etse de acemiler için 
de pek çok seçenek sunuyor. Toplam 22 pisti var ve en 
uzunu 12 kilometre. Slalom ve büyük slalom yarışlarında 
Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından tescilli 
pistler olarak ilan edilen Ejder ve Kapıkaya pistleri, 
profesyonellerin kayak sporundan bekledikleri teknik 
altyapıyı ve adrenalini fazlasıyla sağlıyor. Bölgedeki 
otellerin hepsinde pist haritaları bulunuyor. Pistlerin 
uzunluklarını, başlangıç ve bitiş noktalarını, irtifalarını 
ve zorluk derecelerini ayrıntılarıyla bu haritalardan 
öğrenebilirsiniz.

ERZURUM – PALANDÖKEN
The Palandöken Ski Resort, situated only 10 minutes drive 
from Erzurum city center, is covered by snow for nearly 
six months a year due to the region’s heavy winter. The 
3,185-meter-high Palandöken Mountain (equipped with 
eight mechanical facilities capable of carrying 4,500 persons 
per hour) declared a winter tourism locale in 1993, is an 
outstanding world-class ski center with top-notch trails. 
The region hosted the 25th World Winter University Games 
in 2011. Though it appeals more to professionals up to the 
challenge of some of the world’s longest and steepest ski runs, 
it offers a number of choices for novices as well. There are 22 
runs in total, with the longest one being 12 kilometers. The 
Ejder and Kapıkaya trails, registered by the International Ski 
Federation for slalom and giant slalom competitions, provide 
the necessary technical infrastructure and stimulus expected 
by advanced skiers. Track maps are available at all hotels in the 
region. Visitors can have detailed information about lengths, 
start and finish points, altitudes and difficulty ratings of all 
runs. 
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KAYSERİ – ERCİYES 
Erciyes, 3 bin 916 metrelik zirvesiyle Orta Anadolu’nun 
doruk noktasıdır. Dağın kuzey yamacında yer alan 
Tekir Yaylası, Erciyes Kayak Merkezi olarak kış sporu 
tutkunlarına hizmet veriyor. Karla kaplı tepeleri ve 
ovaları seyrederek ilerleyeceğiniz yol sizi Kayseri’ye 25 
km uzaklıktaki kayak merkezine ulaştırıyor. Sönmüş bir 
volkanik dağ olan Erciyes, dağcılık sporu açısından da 
ülkenin en önemli dağlarından biri. İki binli metrelere 
ulaştığınızda Kapadokya Vadisi’nin büyüleyici doğal yapısı 
karşınıza çıkıyor. Oldukça geniş pistlere ve sporcuları hızla 
zirvelere taşıyan 8 mekanik tesise sahip kayak merkezi, 
hangi seviyede olursanız olun kalabalıktan etkilenmeden 
rahatça kaymayı mümkün kılıyor. Mart ayı sonuna dek kış 
turizminin aktif olduğu Erciyes’te yıldızlı otellerin yanı sıra 
ekonomik konukevleri de mevcut.

KAYSERİ – ERCİYES 
Towering Erciyes, at a massive 3,916 meters, is the 
summit of Central Anatolia.  Erciyes Ski Resort welcomes 
winter sports lovers to the Tekir Plateau on the northern 
side of the mountain. Snow covered hills and plains lead 
visitors to their goal located 25 km away from Kayseri 
province. Erciyes is an extinct volcano also appreciated by 
mountaineers as a tremendous test of their scaling skills. 
The fabulous Cappadocia Valley mesmerizes visitors after 
they ascend about a thousand meters. There are eight 
mechanical facilities for uphill transport. Skiers can enjoy 
spacious ski runs until the end of March. Erciyes offers 
both luxury hotels and more affordable guesthouses.   
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