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ÖZET: Günümüzde insanlar doğal ortamlarda dinlenme arayışı içine girmişler, doğal alanlara yönelik turizm ve 
rekreasyon aktivitelerini tercih eder olmuşlardır. Doğal ve kültürel kaynakların turizm ve rekreasyon faaliyetleri 
olarak değerlendirilmesi güncel ve geçerli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada önemli doğal 
ve kültürel değerlere sahip olan Murat Dağı ile yakın çevresi incelenmiş, alandaki mevcut ve geliştirilebilir 
turizm-rekreasyon aktiviteleri belirtilmiştir. Alan ve yakın çevresinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, 
alan potansiyelinin geliştirilmesi ve turizm yoluyla sürdürülebilir kalkınma sağlaması amacıyla önerilerde 
bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Ekoturizm, rekreasyon, sürdürülebilirlik, Murat Dağı

ABSTRACT: Today, people entered into the search for the rest of the natural environment and that have been 
preferred natural areas for tourism and recreation activities. Evaluation of natural and cultural resources as tourism 
and recreation activities appears to be date and a valid approach. The study examined Mount Murat’s and its 
environs important natural and cultural values and indicated the available and can be developed tourism-recreation 
activities of area. Area and its environs evaluation of tourism potential, the potential development of area and in 
order to ensure sustainable development through tourism of suggestions were made.

Keywords: Ecotourism, recreation, sustainability, Mount Murat
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GİRİŞ

Yüzyıllardır insanlar farklı doğal peyzajlardan 
esinlenmişler ve doğa turizmini her geçen gün daha 
fazla tercih eder olmuşlardır. Kentlerin yoğun ve zor 
yaşam koşulları içinde yaşayan insanlar doğal ve kül-
türel alanlara yönelik turizm hareketlerini tercih ederek 
bu olumsuz koşullardan bir süreliğine de olsa uzaklaş-
mak istemektedirler. Doğal, kültürel ve tarihi nitelikli 
alanlar bu kapsamda son yıllarda oldukça ilgi görmek-
tedir. Turizmin doğal ve kültürel değerlerin korunması, 
yaşatılması, değerlendirilmesi ve tanıtılmasında rolü 
büyüktür. Ancak bu nitelikteki alanlara ilginin giderek 
artması bu alanların korunmasını ve yenilenmesini ge-
rekli kılmaktadır. 

İnsanların farklı, turizm değerlerinin yoğun olduğu 
yerlere gitmelerinin temelinde, doğa koruma bilinci ile 
doğal, kültürel ve geleneksel yaşantıya ilişkin bilgileri 
elde etmeleri ve turizm-rekreasyon etkinliklerine katı-
larak tatillerini bu alanlarda geçirmek isteği yatmak-
tadır (Kızılırmak, 2006). Bu yüzden sürdürülebilir bir 
turizm için çevrenin korunması büyük önem taşımakta-
dır. Çevre korumaya dayalı turizm ve rekreasyon plan-
lamalarının ekonomik, sosyal, fiziksel ve toplumsal açı-
dan gelişmiş çevreyi getireceği şüphesizdir.

Ekoturizm, çevre üzerinde mümkün olduğunca 
az etki bırakacak şekilde peyzajı, yaban yaşamını, kır 
olgusunu inceleme, gözlemleme ve yaşama gibi özel 
amaçlar ile doğal alanlara yapılan gezileri içeren bir tu-
rizm şeklidir (Polat, 2006). Ekoturizm ile nadir özellik-
leriyle öneme sahip doğal ve kültürel alanların tanıtımı-
na olumlu yönde katkı sağlanırken, ziyaretçilerden elde 
edilen gelirler özel alan ve ögelerin korunmaları için 
kullanılabilmekte ve bu alanlar cazibe merkezi haline 
gelmektedirler. Ekoturizm faaliyetleri doğal çevrenin 
kullanımı açısından bilinçli, toplumsal yönden sorumlu 
ve ekonomik yönden verimli bir turizm yaklaşımıdır.

Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerine 
önemli katkıları olan turizm aktivitelerinin sürekliliği 
için doğal ve kültürel değerlerin korunması ve gelişti-
rilmesi gerekmektedir. Turizme açılan alanlarda koru-
ma-kullanma dengesinin sağlanması sürdürülebilirlik 
açısından önem taşımaktadır. Doğanın ilginç doğal ve 
kültürel özelliklerinin bulunduğu alanlarda sürdürüle-
bilirlik ilkeleriyle hassas ekosistemlerin korunmasına 
ve çevresel duyarlılığa turizm aracılığıyla hizmet eden 
ekoturizm, ziyaretçilere bilimsel, estetik, rekreasyonel, 
kültürel ve eğitsel yönlerden yeni bilgi ve deneyimler 
kazandırmakta, bölgede yaşayan nüfusun sosyo-ekono-
mik gelişmesine kaynak yaratabilen bir araç olmaktadır 
(Weaver, 1999). 

Ulusal ve uluslararası düzeyde turizm gelişimi için 
araç olan sürdürülebilir turizmin amaçları; kaynakların 
sürdürülebilir kullanımı, doğal ve kültürel çeşitliliğin 
korunması, yerel toplumun planlamaya dahil edilme-
siyle yerel ekonominin desteklenmesi, turizm endüst-
risi ve yerel toplum arasında işbirliğinin sağlanması, 
turistlerin ve yerel halkın bilinçlendirilmesinin sağlan-
ması olarak sıralanabilir (Jefrrey and Pounder, 2000).

Murat Dağı birçok endemik bitki türü, yaban ha-
yatı ile alternatif turizm ve rekreasyon olanaklarıyla ve 
üstün kaynak değerlerine sahiptir. Bu çalışmanın amacı 
doğal ve kültürel değerleriyle önem taşıyan Murat Dağı 
ile yakın çevresinin turizm ve rekreasyon etkinlikleri 
açısından taşıdığı potansiyeli ortaya koymak ve sürdü-
rülebilir turizm planlaması gerekliliğini vurgulamak-
tır. Doğal alanların sürdürülebilir kalkınma hedefleri 
doğrultusunda değerlendirilebilmesi için doğal ortam 
özelliklerinin analiz edilip bütünsel olarak değerlendi-
rilebilmesi, alanın sürdürülebilirliği açısından önemli 
ve gereklidir.

MATERYAL-YÖNTEM

Murat Dağı ile yakın çevresi çalışma alanı ve ma-
teryalini oluşturmaktadır. Alan doğal ve kültürel ögeleri 
ile ilgi çekici özellikler taşımakta turizm ve rekreasyon 
aktiviteleri için potansiyel oluşturmaktadır. Çalışmada 
yardımcı materyaller olarak önceden yapılmış araştır-
malar, yerli ve yabancı kaynaklar ile internet verileri 
konu ile ilgili literatürün oluşturulması amacıyla kul-
lanılmıştır. Çalışmada Geomedia Professional 4.0 ya-
zılımı haritaların oluşturulması amacıyla kullanılmıştır. 
Alana ait topografya haritası ve alan çalışmalarından 
elde edilen değerlendirmelerle Murat Dağı’ndaki mev-
cut ve geliştirilebilecek turizm ve rekreasyon aktivitele-
ri harita üzerinde belirtilmiştir. Alanın doğal ve kültürel 
yapısını ortaya koymak için alandan fotoğraflar çekil-
miş ve yerinde gözlemler yapılmıştır. Değerlendirmeler 
ışığında sürdürülebilirlik bağlamında araştırma alanına 
yönelik ekoturizm ve rekreasyon amaçlı öneriler geliş-
tirilmiştir.

BULGULAR

Murat Dağı’nın Doğal ve Kültürel Özellikleri

Murat Dağı Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu 
Bölümü’nde yer alır. Murat Dağı’nın kuzey yamaçla-
rı Kütahya İli sınırları içinde, güney yamaçları Uşak 
İli sınırları içinde yer alır. Çalışma alanı 29046’50’’-
29057’38’’ doğu boylamları ile 38049’54’’-38055’02’’ 
kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır (Altun ve ark., 
2007).
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Eski adı Ddymus olan Murat Dağı’nda MÖ.1200’lü 
yıllarda Frigyalılar yaşamıştır. Daha sonra alanda Ma-
kedonya ile Bizans İmparatorluğu Dönemi yaşanmıştır. 
Murat Dağı Türklerin eline geçtikten sonra Germiyano-
ğulları ve daha sonra Osmanlı Devleti toprakları içinde 
yer almıştır. Murat Dağı adını 1313 yılında burada şehit 
düşen Murat Gazi’den almıştır. Başkomutanlık Milli 
Parkının batısında yer alan dağın doğu uzantıları milli 
park içerisinde kalmaktadır. 1922 yılı Kurtuluş Savaşı 
yıllarında Murat Dağı eteklerinde önemli çatışmalar ol-
muştur (Aytaç, 2003).

Murat Dağı ve çevresinde en uygun ulaşım türü 
karayolu ulaşımıdır. En önemli güzergahı İzmir-Af-
yon karayoludur. Alan Gediz’e 30 km, Uşak’a 87 km, 
Kütahya’ya 127 km, İzmir’e 235 km, Ankara’ya 442 
km ve İstanbul’a 487 km uzaklıktadır. Murat Dağı’nda 
ana ulaşım yolu asfalt, diğer yollar ise stabilize orman 
yolları şeklindedir. Orman üst kesimlerinde ise patika 
yollar vardır. 

Murat Dağı’nın en yüksek noktasını 2309 m ile 
Kartaltepe oluşturur. Kırkpınar (2218 m), Tınaz (2097 
m), Çatmalmezar (1990 m), Kazıkbatmaz (1857 m) 
gibi yüksek zirveler de bulunur. Çalışma alanının orta-
lama yüksekliği 1586 m olup jeomorfolojik açıdan yük-
sek dağlık arazi özelliği taşıdığı görülmektedir (Şekil 1; 
Şekil 2) (Özav, 1995).

Şekil 1. Murat Dağı topografya durumu (Aytaç, 2003’den 
değiştirilerek).

Şekil 2. Murat Dağı eğim durumu (Aytaç, 2003’den 
değiştirilerek).

Murat Dağı üç önemli akarsuyun su toplama hav-

zası içinde yer almaktadır. Alanın batı ve kuzeybatı 
kesimleri Gediz Havzası (Murat Çayı) doğu ve kuzey-
doğu kesimleri Sakarya Nehri Havzası (Porsuk Çayı) 
güney kesimleri ise Büyük Menderes Havzası (Büyük 
Menderes Nehri) içine girmektedir. Murat Dağı çevre-
sinde beş göl bulunmaktadır (Aytaç, 2003).

Çalışma alanının sıcaklık koşulları Gediz, Uşak 
ve Kütahya istasyon verilerinin ortalamasıdır. Bu is-
tasyonlardan Gediz ve Uşak’ta yıllık ortalama sıcaklık 
12.3 oC, Kütahya’da ise 10, 5 oC’dir. Murat Dağında en 
soğuk aylar Ocak ve Şubat (Uşak 2.2 oC, Kütahya 0.1 
oC, Gediz 2.0 oC) aylarıdır. En sıcak ay ise Temmuzdur 
(Uşak 23 C0, Kütahya 21 oC, Gediz 24 oC). Murat Dağı 
zirvesinde kuzeybatı sektörlü rüzgarlar hakimdir. Mu-
rat Dağı’nda yıllık ortalama yağış miktarı 571 mm.dir. 
Murat Dağı’nın özellikle kuzey yamaçlarında Karade-
niz kıyılarındaki kadar yağış olduğu görülür. Kar ile 
örtülü gün sayısı ise Uşak 13, Kütahya 40.1, Gediz 9.9 
gündür (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
2010).

Murat Dağı’nın 34000 hektarlık alanı ormanlarla 
kaplı olup 22000 hektarı koru ormanı, 12000 hektarı 
bozuk veya baltalık orman şeklindedir. Çalışma ala-
nı yükselti-iklim kuşakları yönünden 3 ana Kızılçam 
(900-1150m), Karaçam (1150-1550m), Sarıçam (1600-
1750m) ve 2 ara Kızılçam+Karaçam (1100-1150m) ve 
Karaçam+Sarıçam (1550-1600m) kuşağa ayrılmaktadır 
(Şekil 3; Şekil 4) (Çırpıcı, 1989).

Şekil 3. Murat Dağı önemli biyosfer alanı haritası (Aytaç, 
2003’den değiştirilerek).

Şekil 4. Murat Dağı önemli ekosistem haritası (Aytaç, 
2003’den değiştirilerek).

Kızılçamın yayılış gösterdiği 900-1150 m yüksel-
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tiler arasında bakı ve toprak yapısına bağlı olarak Pa-
lamut meşesi (Quercus ithaburensis ssp. macrolepis), 
Orman sarmaşığı (Clematis viticella), Yabani gül (Rosa 
canina), Kızılcık (Conus mas) ve Katran ardıcı (Juni-
perus oxycedrus) kızılçama eşlik etmektedir (Altun ve 
ark., 2007).

Karaçamın saf olarak yayılış gösterdiği 1150-1600 
m. yükseltilerde Ak söğüt (Salix alba), Boylu ardıç (Ju-
niperus excelsa), Adi gürgen (Carpinus betulus), Ova 
akçaağacı (Acer campestre), İran akçağacı (Acer hyca-
num), Defne (Laurus nobilis), Yapraklı laden (Cistus 
launfolius), Kayışkıran (Anonis spinosal), Tarak otu 
(Dipsacus fullonum), Derici sumağı (Rhus coriaria), Si-
lene italica (Nakil çiçeği), Beyaz dam koruğu (Sedum 
album), eğreltiler yayılış göstermektedir (Altun ve ark., 
2007).

Sarıçamın yayılış gösterdiği 1600-1750 m. yük-
seltilerde Titrek kavak (Populus tremula), Doğu kayı-
nı (Fagus orientalis), Boylu ardıç (Juniperus exelca), 
Saçlı meşe (Qercus cerris), Veronica (Veronica chama-
edrysden), Gelincik (Papaver stictum), Gazal otu (Lo-
tus corniculatus), Fiğ (Vicia cracca), Böğürtlen (Rhus 
canescens), Geven (Astraglus angustifolia), Sütleğen 
(Euphorbia kotscyana), Kekik, Çiğdem, Sümbül, Pa-
patya, Isırgan ve kedi kuyruğu gibi türler yer alır (Altun 
ve ark., 2007).

Murat Dağı’nda 1900–2000 m. yükseltilerde kuzey 
batıya bakan yamaçlarda Sarıçam (Pinus sylvestris) ile 
birlikte karaçamlar (Pinus nigra) görülür. Bodur ardıç 
(Juniperus nana), Defne (Daphnea oleides), Sığırkuyru-
ğu (Verbascum sp.) gibi türler de ayrıca yer alır (Altun 
ve ark., 2007).

Nemli ve yarı nemli orman içinde Karadeniz Böl-

gesinin önemli bitkileri olan Kayın (Fagus orientalis), 
Gürgen (Carpinus betulus) türleri görülür. Ihlamur (Ti-
lia rubra), Kızılcık (Cornus mas), Fındık (Corylus avel-
lana), Ceviz (Juglans regia), Porsuk (Taxus baccata), 
Ilgın (Tamarix sp.) genelde 1250-1350 m yükseltilerde 
yer alır. Akça ağaç (Acer sp.), Kara mürver (Sambucus 
nigra), Ihlamur (Tilia rubra), Söğüt (Salix sp.) gibi tür-
ler ise genellikle dere boyunda ve suya yakın yerlerde 
görülür (Altun ve ark., 2007). Murat Dağı’nın iklim tipi 
karasal, Akdeniz ve Karadeniz ikliminin bazı özellik-
lerini taşıyan geçiş iklimi tipindedir. Endemik türler 
bakımından oldukça zengindir. (Çırpıcı, 1989) Alanda 
yetişen 890 taksondan 114’ü Türkiye için endemiktir. 
Bu türlerin 3 tanesi (Alyssum davisiasum, Verbascum 
coropifolium, Sedum hispanicum) Murat Dağı için en-
demiktir (Çırpıcı, 1989).

Murat Dağı’nın Turizm ve Rekreasyon 
Potansiyeli

Murat Dağı taşıdığı doğal ve kültürel özellikleriyle 
18.03.1987 tarih ve 11608 sayılı Bakanlar Kurulu kara-
rı ile “Turizm Merkezi” olarak ilan edilmiştir. Alanda 
farklı özelliklere sahip termal kaynaklar bulunmaktadır. 
Bu kaynaklar Murat Dağı’nın 1450 m yüksekliğinde 
yer almaktadır. Kaplıca sularının toplam debisi 45.26 lt 
sn-1, sıcaklığı 29-50 oC olup sülfat, kalsiyum, magnez-
yum ve bromür içermektedir. Kocahamam, Hacethane, 
Sarıkız, Kaymakam ve Uyuz Hamamı adı ile beş ha-
mam vardır. Kaplıca merkezinde 18 bungalov, 154 oda-
lı 13 apart 616 yatak kapasiteli 80 ahşap ev, 2 hamam, 
2 havuz, 15 yataklı misafirhane ve konferans salonu ile 
200 yataklı kamp hizmet vermektedir. Turizm merkezi 
kayıtlarına göre yılda 15000’den fazla ziyaretçi termal 

Şekil 5. Murat Dağı mevcut ve potansiyel turizm-rekreasyon aktiviteleri.
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turizm amacıyla gelmektedir. Ziyaretçilerin %20’si ya-
zın burada ikamet etmektedir (Şekil 5) (Aytaç, 2003).

Başlangıçta termal turizme bağlı olarak ortaya çı-
kan Murat Dağı turizm merkezi, daha sonraki yıllarda 
geniş çam ormanları içinde zengin bitki örtüsü ve te-
miz havası nedeniyle rekreatif yaylacılık faaliyetlerinin 
de önem kazandığı bir merkez haline gelmiştir. Murat 
Dağı turizm merkezinde Gökoluk, Belediye, Dokuz-
çam, Kirazlı ve Kıcıroğlu olarak adlandırılan yaylalar 
üzerinde konaklama olanağı bulunmaktadır. Turizm 
merkezinin yakın çevresinde Sarıçiçek, İkizce, Arif To-
sun, Söbealan ve Karaağıl olarak adlandırılan yaylalar 
bulunmaktadır (Özav, 1995).

Murat Dağı su kaynakları açısından oldukça zengin 
bir alandır. Alanda sürekli ve mevsimlik birçok akarsu 
vardır. Murat Dağı’ndan ülkemizin üç önemli akarsu-
yu kaynağını almaktadır. Kesiksöğüt Pınarı önemli bir 
turistik değerdir. Pınardan çıkan suların bir kısmı ku-
zeydoğuya akarak Porsuk Çayı’nın kaynağını, bir kısmı 
kuzeybatıya doğru akarak Gediz Nehri’nin kaynağını 
oluşturur. Dağın güneyinde yer alan Tepedelen Pınarı 
ise Büyük Menderes Nehri’nin kaynağını oluşturmak-
tadır. Bu özellikler Murat Dağı’nın turizm ve rekreas-
yon açısından önemini artırmaktadır (Aytaç, 2003).

Alandaki akarsuların yataklarını derince yararak 
oluşturmuş oldukları şelaleler (Gürlü Dere) önemli 
peyzaj unsurlarıdır. Dağın zirve kesimine yakın yer-
lerde oluşmuş sirk gölleri özellikle Kuzu Gölü önem-
li bir turistik öge olmaktadır (Şekil 6; Şekil 7). Murat 
Dağı’nda birçok çıkışı bulunan farklı büyüklükteki 
dereler görsel ve rekreasyonel işlevleriyle birçok doğa 
aktivitesini barındırmaktadırlar.

Şekil 6. Murat Dağı su kaynaklarından görünüm 1.

Şekil 7. Murat Dağı su kaynaklarından görünüm 2.

Murat Dağı’nda diğer klimatik çekicilik kış turiz-
midir. Kayak sporu için 1600-2000 m. yükseltilerdeki 
kar ile kaplı alanlar uygun görülmektedir. Kış dönemin-
de 1-2 metreyi bulan kar kalınlığı kayak sporuna olanak 
tanımaktadır. Murat Dağı’nda özellikle Söbealan Yay-
lası gerek uzunluk, gerek genişlik, bakı, pist için gerekli 
olan ormanlık alan içindeki açıklık açısından kış turiz-
mi için idealdir (Şekil 8; Şekil 9). Karakötek sırtı Murat 
Dağı’nda kayak turizmi açısından önemli olabilecek bir 
alandır (Aytaç, 2003).

Şekil 8. Murat Dağı orman dokusu ve bitki örtüsünden 
görünüm 1.

Şekil 9. Murat Dağı orman dokusu ve bitki örtüsünden 
görünüm 2.
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Murat Dağı’nda kısa mesafeler dahilinde iklim ko-
şullarında değişimler görülmektedir. Bu durum alanda 
floristik örtünün zengin olmasını sağlamıştır. Alanda 
Akdeniz, Karadeniz ve Kara ikliminin bitki türleri gö-
rülür. Çok zengin bitki türlerinin yetiştiği Murat Dağı 
bu yönü ile de dikkati çekmekte, özellikle ilkbahar ve 
yaz mevsimlerinde şifalı ot meraklılarının akınına uğ-
ramaktadır. Alanın güneyinde Baklan Tepede Tepede-
len Çamı olarak adlandırılan karaçam (Pinus nigra) anıt 
ağacı bulunmaktadır. Anıt Ağaç 11 metre boyunda, 3.05 
metre çapında, 500 yaşından büyük bir ağaçtır.

Murat Dağı yaban hayatı açısından da önemlidir. 
Alan av turizmi için uygun niteliktedir. Kaplıcalara 2 
km. uzakta geyik üretme çiftliği bulunmaktadır. Murat 
Dağı soyu tehlikede olan su samuru ve porsuk gibi hay-
vanları barındırır (Aytaç, 2003). Murat Dağı’nda termal 
ve sağlık turizmi yanı sıra, dağcılık, kaya tırmanışı, 
doğa yürüyüşü, klimatizm, yamaç paraşütü, kış turiz-
mi, kampçılık, golf, binicilik, motokros, fotosafari, kuş 
gözlem, akarsu turizmi, olta balıkçılığı, bitki inceleme, 
çevre eğitimi, geleneksel yaşam biçimlerinin incelen-
mesi gibi aktivitelere olanak sağlar (Şekil 10; Şekil 11). 

Şekil 10. Murat Dağı turizm aktivitelerinden görünüm.

Şekil 11. Murat Dağı rekreasyon aktivitelerinden görünüm.

Murat Dağı farklı jeolojik zamanlarda oluşmuş ka-
yaları, görsel güzelliğe sahip jeomorfolojik yapısı ile 
de turistik çekiciliğe sahiptir. Alan bu yapısı ile jeolo-
ji-jeomorfoloji bilimleri için eğitim ve uygulama alanı 
olarak potansiyel taşımaktadır. 

Murat Dağı ve yakın çevresinde 1300 metrenin 
altındaki düzlüklerde köy yerleşmeleri vardır. Akarsu 
boylarına kurulan yöre evleri geleneksel sivil mimari-
leriyle önem taşımaktadır.

SONUÇLAR 

Ekolojik yaklaşımla gerçekleştirilen sürdürülebilir 
turizm faaliyetlerinin ülkelerin kalkınmaları ve eko-
nomik gelişmelerinde önemi büyüktür. Sürdürülebilir 
ekoturizm yaklaşımı ancak çevrenin ekolojik özellik-
lerine uygun turizm gelişme ve yönetim planları ile 
gerçekleştirilebilir. Bölgede turizm ve rekreasyon faa-
liyetlerini düzenlemek ve yürütmek için öncelikle iyi 
bir planlama ile ekoturizm stratejilerinin oluşturulması 
gerekmektedir. Çalışma alanı turizm ve rekreasyon açı-
sından oldukça yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. 
Murat Dağı sahip olduğu ender kaynak değerleri farklı 
mevsimlerde farklı turistik etkinliklere olanak tanır. 

Murat Dağı’ndaki zengin vejetasyon yapısı da-
ğın turizm potansiyeline önemli katkıda bulunmakta-
dır. Alanda oluşturabilecek canlı bitki (arboretum) ve 
cansız bitki (herbaryum) müzeleri eğitici yönüyle de 
önemli bir turistik değer sağlayabilir. Ayrıca alan farklı 
jeolojik-jeomorfolojik yapısıyla da ilgi çekici örnekler 
barındırmaktadır. Bu kayaçlardan örnekler alan içinde 
kurulabilecek tabiat müzesinde veya yürüyüş parkurları 
üzerinde sergilenebilirler. 

Murat Dağı konumu ve ulaşım olanakları ile bir-
çok kente yakın olması nedeniyle hafta sonu ve günü-
birlik geziler için alternatif fırsatlar taşımaktadır. Mu-
rat Dağı’nın tanıtımının yapılarak tur güzergahlarına 
eklenmesi çeşitli spor kulüplerinin kamp ve benzeri 
etkinliklerini alan ve çevresinde yapmalarının sağlan-
ması gerekmektedir. Kaplıca hizmetlerinin olması alanı 
çekici kılmaktadır. Termal kaynakların daha etkin kul-
lanılabilmesi için mevcut konaklama tesislerinin mo-
dern şekilde yeniden düzenlenmesi ve yakın bölgesine 
spor tesislerinin getirilmesi olumlu olacaktır. 

Alanda turizme uygun nitelikte yaya mekanları, 
yöresel ürün satış yerleri, kafeterya, lokanta, çay bah-
çesi, oturma ve dinlenme alanları, yürüyüş yollarının 
yapılması sosyal hayatı canlandıracak kültürel faali-
yetlerin gerçekleştirileceği alanlar yaratılması alana 
çekicilik sağlayacaktır. Yürüyüş ve doğa yürüyüşü için 
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uygun güzergah ve patikalar belirlenmeli, ahşap yürü-
me yolları ile her mevsim alanda yürüyüş yapma olana-
ğı sağlanmalıdır. Alanda aktivitelere ulaşımı gösteren, 
bilgi ve görselleri içeren yol haritaları, tanıtım pano-
ları, afişler, broşürler ve kitapçıklar hazırlanmalıdır. 
Ulaşımın zor olduğu yüksek noktalara telefrik hattının 
yapılması alanın farklı noktalarının keşfedilmesini sağ-
layarak önemli cazibe aracı olacaktır. Murat Dağı’nda 
gerçekleştirilen geleneksel yaşam biçimi ve yaylacılık 
kültürünün korunması sağlanmalıdır. 

Murat Dağı’nın daha iyi korunup kaynaklarının 
değerlendirilebilmesi için öncelikle bilinçli bir koru-
ma gerekir. Murat Dağı’nın sahip olduğu bu değerlerin 
sürdürülebilir turizm amacıyla kullanılması yöre hal-
kının ekonomik etkinlik ve kazançları ile alanın daha 
iyi korunup benimsenmesini beraberinde getirecektir. 
Ülkelerin turizm potansiyelinde ayrıcalı doğal ve kül-
türel değerleri temel oluşturmaktadır. Bu türlü doğal ve 
kültürel değerler, uzun vadede korunabildikleri sürece 
ülkelerin tanıtılmasına yarar sağlayacak ve ülkelerin 
uluslararası saygınlığı hızla artmaya devam edecektir. 
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