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Uludağ Trans (12-13 Haziran 2010) 
Yazı: Hüseyin Sarı (S. Sonal ve N. Beytekin’in katkılarıyla) 

Fotoğraflar: Hüseyin Sarı (www.huseyinsari.net.tr) 

 
 

Bir toplantı için gittiğim Balıkesir dönüşümde Bursalı dostların haftasonu düzenlediği Uludağ 
Geçişi etkinliğine katılıyorum. Bu, Uludağ’da yapacağım 3. geçiş olacak.  Rehberliğini Turhan 
Tetikcan’ın yaptığı bu etkinliğimizi Muzaffer Balban, Naci Beytekin, Songül Sonal ve ben olmak 
üzere diğer geçişlerimize kıyasla küçük bir grup ile gerçekleştiriyoruz. Bu geçiş rotasının bazı 
kısımları hem bizim için hem de Uludağ’ı karış-karış bilen rehberimiz Turhan Bey için yeni bir 
güzergâh olacak. 
 
 
 

1. Gün: 12 Haziran 2010 Cumartesi 

 
Saat 08.00’de eski Batı garajında ekip ile buluşuyoruz. Bu etkinliğimizde rehberliğimizi yapacak 
Turhan Tetikcan İstanbul’dan geliyor. Saat 08.00 Keles dolmuşuna biniyoruz.  Küçük Deliller 
Köyü yol ayrımında iniyoruz (saat 09.00).  Dolmuşta bizimle gelen K. Deliller köyünden bir beyi 
yol ayrımından almaya gelen bir kamyonetle köye kadar gidiyoruz.   

 

 
Küçük Deliller Köyü, Keles-Bursa 

 

 

Köyde araçtan inerek köy kahvesini arıyoruz. Kahvede Songül’ün hazırladığı nefis böreklerle, 
uzun süreceğe benzeyen yürüyüş öncesi güzel bir kahvaltı yapıyoruz. 
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Küçük Deliller Köyü, Keles 
 

Kahvaltı molasının ardından saat 11.10’da köyün içinden geçen toprak araç yolundan yürümeye 
başlıyoruz.  Uludağ’ın kütlesi tüm görkemi ile karşımızda.  Bugün, Ericek deresi boyunca çıkarak 
Uludağ’a paralel uzanan katmanın olduğu bir noktada kamp kurup, ertesi gün de Uludağ’ı aşarak 
Bakacak veya Kıran tarafından Bursa’ya inmeyi planlıyoruz. 
 

 
Küçük Deliller Köyü’nden Uludağ kütlesi 
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Köyü geçtikten sonra araç yolundan çıkarak daha az kullanılmış olan orman yoluna giriyoruz.  
Yolumuzun üstünde tarla ve meyve bahçeleri var.  Ağaçlardaki kirazlar henüz toplanmamış, 
kirazların birçoğu yağan yağmurlardan dolayı yarılmış durumda. 
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Ara ara mola vererek keyifli yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Uludağ’ın kütlesine yaklaşırken bugün 
yürüyeceğimiz Ericek deresini de uzaktan seçebiliyoruz. Özellikle dere üzerinde oluşmuş yüksek 
şelalelerden dökülen suyun köpüğümsü rengi hemen fark ediliyor. Bu yıl, bol yağışlarından dolayı 
yaz mevsimi olmasına rağmen doğa hala yemyeşil ve derelerdeki su normalin üzerinde. 

 

 
Ericek deresi 

 
Yürüdüğümüz toprak yolun Ericek deresinin üstünden geçtiği noktada yoldan ayrılıyoruz ve 
dereye paralel olarak yukarıya doğru yürüyoruz.  Dik çıkış ve geçit vermeyen ağaçlardan dolayı 
hızımız bayağı düşüyor, sıkça mola veriyoruz.  Dere boyunca bir süre yürüdükten sonra uzaktan 
gördüğümüz yüksek şelaleye ulaşıyoruz. Şelaleyi izleyebileceğimiz bir noktada bir süre mola 
veriyoruz. 
 
Uludağ’ın etkileyici kütlesi, mavi gökyüzü, beyaz bulutlar ve yeni filizlenmiş ağaçların yeşile 
kattığı farklı tonlar ve bin bir çeşit çiçek ve bu çiçeklerin üzerindeki böcekler yürüyüşümüzü çok 
keyifli kılıyor. Özellikle yolumuzun üstünde Ericek vadisinde gördüğümüz zambak çiçekleri bizi 
bayağı heyecanlandırıyor.  
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Ağaçların seyrekleştiği bölgeye girerek belli belirsiz patikalardan yürüyoruz.  Ericek deresine bazı 
noktalarda yaklaşıp uzaklaşarak yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Yürüyüşün her anı gerçekten çok 
keyifli, havadaki pamuk bulutlar Uludağ’ın tonları ile birleşerek renk yelpazesini zenginleştiriyor. 
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Ağaç sınırına ulaştığımız yükseklikte Ericek deresinin hemen kenarında yemek molası veriyoruz. 
Ericek deresini besleyen derin vadilerde hala kar var.  Dere, kar kütlesini alttan oyarak güzel kar 
köprüleri oluşturmuş. 
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Molanın ardından yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Yukarıya, kamp yapmayı planladığımız sırta 
doğru çıkan belirgin patikayı izliyoruz.  Saat 18.15 gibi kamp alanında oluyoruz. Bu noktada çadır 
kurmak için düz alan bulmada zorlanıyoruz.  İçme suyumuzu ise aşağıdaki vadiden getiriyoruz. 
  

 
Kamp (2080 m) 
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2. Gün: 13 Haziran 2010 Pazar 
Uludağ’ın Keles manzaralı balkonunda yaptığımız keyifli bir kahvaltının ardından kampı 
toplayarak saat 08.40 gibi yürüyüşe başlıyoruz. Kısa bir süre sonra Uludağ’ın platosuna ulaşıyoruz. 

 
 

Rasatdüzü’ne, patika yoldan giderek Volfram tarafına yöneliyoruz. Patikada, zirveye çıkan 
Bandırma’lı yürüyüşçülerle karşılaşıyoruz, ayaküstü sohbet ediyoruz. 
 

 
Gentiana verna (Jansiyan)  
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Dağ minesi 
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Volfram’a inen patikayı takip ederek İkinci Bölge’ye geliyoruz.  Maden yolundan bir süre 
yürüyoruz. Zamanımızın kısıtlı olması nedeniyle Kıran yaylaya gitmekten vazgeçiyoruz, 
Bakacak’tan Kaplıkaya’ya ineceğiz. Yolun keskin dönüş yaptığı noktada araç yolundan çıkarak 
güzel ağaçların olduğu ve içinden küçük bir derenin geçtiği alana, Dombay Çukuru’na giriyoruz. 
 

 
Uludağ oteller, ikinci bölge 
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İçinden yürüdüğümüz bu bölge tek kelime ile masalımsı. Yürürken, karşınıza Yedi Cüceler ve 
Pamuk Prenses’in çıkacağı izlenimine kapılabilirsiniz. Karlı Olimpos dağı manzarası eşliğinde 
yeşilin her tonunun görülebildiği, masalımsı ağaçların, içinden geçen küçük bir derenin ve arada 
güzel kayaların olduğu bu bölge beni etkileyen ender yerlerden biri oldu. 
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Softaboğan deresi 
 

Softaboğan deresini geçtikten sonra otellerden Bakacak’a giden asfalt yola çıkıp bir süre yol 
kenarından yürüyoruz. Daha sonra yeniden, Bakacak’a bağlanan kestirme bir patikaya girerek, saat 
13.40 gibi Bakacak’a ulaşıyoruz.  Burada verdiğimiz kısa bir yemek molasının ardından Kaplıkaya 
patikasını takip ederek aşağıya inmeye başlıyoruz. Saat 16.30’daki Hızlı tren bağlantılı otobüsüme 
yetişmek için Songül, Turhan Bey ile birlikte biraz hızlanıyoruz. Erikli yaylaya ulaşınca açılan 
orman yolundan ve dereye inen patikadan Kaplıkaya deresine iniyoruz. 
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Uzun ve biraz da yorucu olan bir inişten sonra saat 16.36’da Kaplıkaya’ya varıyoruz.  Önce 
Turhan Bey ile, daha sonra da Songül ile vedalaşarak otobüse bineceğim Gölbaşı noktasına 
gidiyorum.  Saat 19.00’daki Yüksek Hızlı Tren ile Eskişehir’den Ankara’ya gidiyorum. 
 
  
Teşekkür... 
Bu etkinliği düzenleyen Bursalı dostlara ve rehberimiz Turhan Tetikcan’a teşekkürler. 

 

Hüseyin Sarı 

05 Temmuz 2010, Ankara 

 
 

Yürüyüş Rotası-Google Earth 

 

 

Oteller 

Küçük Deliller Köyü 

Bakacak 

Bursa 
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Kamp Yeri 

Ericek deresi 


