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Ali Dağı

Geçmişten
Günümüze
Tarh şehrmzn en öneml doğal anıtı ntelğndek Al Dağı (1869 m), Ercyes Dağı’nın

(3916 m) volkank faalyetler sonucunda üç tepeden oluşmuş cüruf konsdr. Mladın erken

devrlernde Ddymo olarak anılan Al Dağı, Hrstyanlığın öneml örgütleyclernden Azz

Basleos'un (329-379) verdğ öneme thafen IV. yüzyıldan sonra St. Basl ve Azz Dağı gb

smlerle anılmış ve bu söylemler günümüze kadar “Al Dağı” olarak dönüşmüştür. Bu

yönüyle Al Dağı, öneml br kült merkez olma özellğ de göstermektedr. Evlya Çeleb’nn

seyahatnamesnde bahsettğ Ahmet Tayran Hazretler’nn burada medfun oluşu dağın kült

özellğnden kaynaklı olarak, şehr manevyatı açısından da önemldr. Bölge florası

açısından da öneml olan Talas’ta tespt edlmş 414 btk çeşdnn 84 tanes endemk

türdür. Endemk türlerden 23 tanesnn tp yer se Al Dağıdır. Hava sporları açısından da

öneml br yere sahp olan Al Dağı’nda yamaç paraşütü ve yelken kanatla uçuş
yapılablmektedr. Dağın zrvesndek Beledyemze at tessler hava sporları faalyetler çn

hzmet vermektedr. Ayrıca Al Dağı çevresnde br model uçak pst le brlkte okçuluk ve

bnclk faalyetlernn yapılableceğ tesslerde bulunmaktadır.

Yürüyüş, tüm dünyada nsanların günlük

hayatında yer ednmş br etknlktr.

Sağlıklı br yaşam çn blnçl yapılması

ve sürekllğ önemldr.
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Al Dağı, yılın bütün zamanlarında farklı etknlkler çn zyarete müsat br lokasyon. Ancak

özellkle Al Dağı’nda doğa yürüyüşler rekreatf olarak herkesn tek başına ya da gruplar

halnde deneymleyebleceğ br etknlk olarak öne çıkmaktadır.

Sabahın erken saatlernde Al Dağı’nda

yapacağınız br yürüyüşle güne

başlayablrsnz. Ya da hafta sonu

etknlklernz Al Dağı’nda yapacağınız

yürüyüşlerle çeştlendreblrsnz.



İ H T İ Y A Ç L A R  N E L E R D İ R  ?

U L A Ş I M  N A S I L  S A Ğ L A N I R  ?

Yürüyüş yapacağınız hava şartlarına uygun kıyafet ve yürüyüşe uygun  

ayakkabılar yürüyüşünüzü kolaylaştıracaktır.

Küçük br çanta bulundurursanız çersnde soğutucu özellğ olan

havlu, su ve brkaç atıştırmalık dnlenme molalarınızda sernlemenz

ve enerj kazanımınız çn gerekl olacaktır.

Sabah yürüyüşünüzü daha keyfl hale getrmek çn mn termoslarda

taşıyableceğnz çay ya da kahve de harka Talas manzarasında sze

eşlk edeblr.

     

Ali Dağı’nda yapacağınız
yürüyüşler yaklaşık olarak 2

saat ile 4 saat arasında
sürecektir. Buna bağlı olarak

da yanınızda bulunduracağınız
birkaç basit malzeme

ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Al Dağı’na Talas merkeznden eğer k zamanınız varsa yürüyerek

ulaşableceğnz gb varsa aracınızla da kolaylıkla ulaşablrsnz.

Ayrıca Endürlük yönünde hareket eden toplu taşıma araçlarıyla da

ulaşım sağlayablrsnz

 



Al Dağı, 

farklı rota seçeneklernde

uygun sürelerde yürüyüşler

yapma mkânları

sunmaktadır.

Al Dağı’nın grşnden brs

zrvedek tepelere ulaşan

dğeryse dağın etrafını 360
derece dolaşıma mkân

veren k yol güzergâhı

bulunmaktadır.

Al Dağı’nda yürüyüş çn o

günkü kondsyon ve

zamanınıza göre üç farklı

parkur değerlendrmes

yaparak stedğnz

seçenekte yürüyüşünüzü
yapablrsnz.

Yürüyüşün daresel br

rotada yapılması ve yenden

başlangıç noktasına

ulaşılması üç parkurunda

ortak özellğdr.

Başlangıç
&

Bitiş



Dağın doğu yamacını güney yönünde takip ederek zirveye doğru ilerleyen
güzergâhta yürüyüşe başlıyoruz. Doğu yamacından güney yamacına geçişte
Erciyes Dağı tüm heybetiyle görünmeye başlıyor ve kuzey yamacına
ulaşıncaya kadar güney ve batı yamaçlarından görünmeye devam ediyor.
Batı ve kuzey yamacında ise Kayseri ve Talas panoraması en geniş açıdan
görülebilmektedir. Yürüyüşün beşinci kilometresinde zirve noktasına yakın
bir konumda dinlenme evine geliniyor, burası mola için uygun bir yer.
Artık yürüyüşümüzün bu noktadan sonrası aşağı yönlü seyredecek. “Z” yol
diye tabir edilen zorlu patika kısmı geçtikten sonra dağın kuzey
yamacından 360 derece güzergahına ulaşıyoruz. Bu kısımdan itibaren
dağın kuzey yamacını doğu yönünde ilerleyerek parkuru başlangıç
yaptığımız noktada ortalama % 8'lik eğimde 7,5 km’lik yürüyüşle
sonlandırıyoruz. Bu rotayı tersten uygulama imkânı da var tabi ve böyle
bir tercihte “Z” yol diye tabir edilen patika kısımdan ilk seçenekte iniş
yapmıştık diğer seçenekte ise tırmanışı bu kısımda yapıyoruz ve zirve
yolundan iniş yapmış oluyoruz. Tercih sizin…

ALİ DAĞI
Doğa Yürüyüşü Rotaları

Zirve Yürüyüşü
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Başlangıç için birinci yol güzergâhında olduğu gibi dağın doğu yamacını
güney yönünde takip ederek dağın etrafını 360 derece dolaşan
güzergâhta yürüyüşe başlıyoruz. Birinci yola nispeten eğim dolayısıyla
daha az yorucu olan bir güzergâhta yürüyoruz. 360 derece yolunda
ortalama eğim %5 civarındadır. 360 derece güzergâhı yürüyüşünde de
manzaramız zirve yürüyüşündeki gibi olmakla birlikte bu manzara daha
aşağı irtifadan izlenebilmektedir. 360 derece yürüyüşünü toplamda 8,5
km’lik yürüyüşle parkuru başlangıç yaptığımız noktada sonlandırıyoruz.
Bu rotayı da tersten uygulama imkânı var. Tercihlerinizde sadece
yürüyüş yaptığınız saat ve güneşin konumu sizi etkileyecektir. Tercih
sizin…
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Bu rotadaki yürüyüş Ali Dağı’nda yapılabilecek en uzun metrajlı
yürüyüştür. Birinci ve ikinci seçeneklerde bahsettiğimiz parkurların
birleşiminden oluşan bu rota yürüyüş hızınıza bağlı olmakla birlikte 3-4
saat arasında tamamlanabiliyor. Bu rota iki alternatifli olarak
yürünebiliyor. İsterseniz ilk olarak zirveye devam eden güzergâhtan
tırmanıp sonra “Z” yol diye tabi edilen patika aracılığıyla 360 derece
güzergâhına ulaşıp batı yönünde güzergâhı takip ederek başlangıç
noktasına ulaşabilirsiniz. İsterseniz de önce 360 derece güzergâhını
doğu, güney ve batı yamaçlarını takiben kuzey yamaçtan zirveye
tırmanıp zirve yolunda iniş yaparak başlangıç noktasına ulaşabilirsiniz.
Her iki yürüyüş de aynı rotada yapılmakla birlikte farklı yönlerde
yürüyüş tercihi size aittir. Bu rota da ortalama eğim % 7 olup toplam
yürüyüş mesafesi 12.5 km’dir. Tercih sizin…
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