


Her gelişmiş ülkede olduğu gibi, ülkemizde de sporun yaygınlaşması ve elit 
yarışmacı sporcuların yetiştirilmesi çok önemlidir.

Bu sürecin başarılı yönetilmesi, iyi bir tesis alt yapısının geliştirilmesi ile 
mümkündür. Erzurum’da yapılan yeni futbol tesisleri Erzurum ve yakın 
bölgenin futbol alanındaki üretkenliğini artırdığı gibi ülkemizin en önemli 
kulüplerine de kamp imkânı sağlayabilecek özelliktedir.

Bu güzel ilimizde inşa edilen futbol sahası ve kamp tesislerinin ülkemize en 
üst düzeyde katkı sağlaması dileğiyle emeği geçen herkese bir spor adamı 
olarak teşekkür ediyorum. 

Fatih TERİM
 A Milli Takım Teknik Direktörü

Erzurum, üstünde bulunduğu platosu, çevrili olduğu sıradağlar ve yaylaları 
ile Türkiye’nin en yüksek şehri konumundadır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
yer alan Erzurum’un kuzeyinde Artvin-Rize, batısında Bayburt-Erzincan, 
güneyinde Bingöl-Muş, doğusunda Ağrı -Kars illeri bulunmaktadır. Şehir, 
Fırat nehrinin başlangıcı olan Karasu’nun yukarı havzasında kendi adı ile 
anılan ovanın güneydoğusundaki Palandöken dizisinin Eğerli Dağı eteğinde 
geniş bir alana yayılmıştır.

Kent, Orta Çağ’dan itibaren, İran-Hint ve Orta Asya ticaretinin Akdeniz 
ülkelerine giden önemli bir konaklama ve ticaret merkezi olmuştur. Başta 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere çok sayıda medeniyete evsahipliği 
yapan Erzurum; Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Yakutiye Medresesi, 
Erzurum Kalesi gibi bu medeniyetlere ait önemli eserleri günümüze taşımayı 
başarmıştır. Şehrin yakın coğrafyasında ise Anı Antik Kenti (250 km), İshak 
Paşa Sarayı (280 km) gibi önemli tarihi yerler bulunmaktadır. Yüksek irtifa 
antrenmanı, kış sporları ve doğa sporları için avantajlı coğrafi değerlere 
ve doğal koşullara sahip Erzurum, ulaşım rahatlığıyla da dikkat çekicidir. 
Erzurum Havaalanı'ndan şehir merkezi 10 km, Palandöken Kayak Merkezi 
ise yalnızca 15 km'dir.   
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Yükseklik hipoksiyasının organizmada meydana getirdiği avantaj sağlayıcı 
fizyolojik uyumlardan sportif performans elde edilmesidir. Bu alanda ilk 
ciddi çalışmalar 1968 Meksika Olimpiyatları nedeni ile ele alınmıştır. Mexico 
City Olimpiyatları’ndan sonra yüksek irtifada yaşayan atletlerin özellikle 
dayanıklılık sporlarında daha yüksek performans göstermeleri, insanları 
haklı olarak yüksek irtifa antrenmanı ile performans arasında ilişki kurmaya 
sevk etmiştir. 

Yapılan çalışmalar yüksek irtifanın sağladığı oksijeni az alanlarda yapılan 
hipoksik (az oksijen) egzersizlerin sporcularda performans ve dayanıklılığı 
artırıcı yönde etki yaptığını ortaya koymaktadır. İnsan vücudu; irtifası yüksek 
alanlarda bu yüksekliğe uyum sağlamak adına hemoglobinin artması, 
alyuvarların çoğalması ve yüksek solunum hızı gibi göstergeleri içeren bir 
dizi değişikliğe gitmektedir. Başta alyuvar üretiminin artması ile yüksek 
irtifada vücut oksijen taşıyabilme kapasitesini artırmaktadır. 

YÜKSEK 
İRTİFA
ANTRENMANI 
NEDİR?
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Yüksek irtifa antrenmanının faydalarından yararlanabilmek için ideal 
yükseklikler 1800 – 2300 m arasındaki yüksekliklerdir. 1800 m’nin 
altındaki yükseklikler çok az uyarıcı etki yapmakta, 2800 m üzerindeki 
yükseklikler ise oksijen yetersizliğine sebep olmaktadır. 

Yükseklik antrenmanı için en uygun süre 3-4 haftadır.  Antrenmanlar ne 
kadar sık tekrarlanırsa adaptasyon o kadar çabuklaşır. Bir sezonda birkaç 
defa tekrarlanabilir. Yükseklik antrenmanlarında, yalnızca 10 günlük bir süre 
bile (minimal süre) etkili olmaktadır.

YÜKSEK İRTİFA 
ANTRENMANI 
NEREDE-NASIL 
YAPILIR?

YÜKSEK İRTİFA 
ANTRENMANININ 
FAYDALARI 
NELERDİR?
Yüksek irtifaya vücudu uyumlu hale getirmek alyuvar oranında % 30 - 50 
oranında artış anlamına gelmektedir. Bu nedenle uygun yükseklikte 
yapılan antrenmanlar sonucu sporcuların kan hücresinde, hemoglobin 
sayısında ve kas dokusundaki enzimlerde artış meydana gelmektedir. Bu 
artış yüksek ortamda az oksijenle yapılan antrenmanlara bağlıdır. 

Uygun yükseklikte ve sürede yapılan yüksek irtifa antrenmanının ardından 
sporcuda oksijen kullanma kapasitesi ve hemoglobin seviyesi artarak kas 
dokusunu oksijenli ve oksijensiz ortamlarda dayanıklı hale getirmektedir. 
Bu antrenman sporcunun daha düşük rakımlarda performansını ve 
dayanıklılığını artırmaktadır. 

Her türden spor branşında antrenörler sporcularından bekledikleri yüksek 
dayanıklılık ve performansı özellikle sezon başlarında yaptıkları yüksek irtifa 
hazırlık kamplarında elde etmektedirler.
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Erzurum kent merkezi Türkiye’nin 
kuzeydoğusunda (41 17 E; 39 55N) 
1750 – 3176 m yükseklikleri arasında 
kurulmuştur.

Erzurum yazları serin kışları ise sert 
bir iklime sahiptir. Yağışlar çoğunlukla 
kışın kar, ilkbaharda yağmur olarak 
düşer. Yaz aylarında yağışlı gün sayısı 
oldukça düşüktür. Sporcu performansını 
etkileyebilecek yüksek sıcaklık ve nemin 
bir arada yaptığı etki Erzurum’da hiçbir 
zaman görülmez. Bunun yanında, sıcak 
yaz günlerinde öğle saatlerinde bile 
kuzeydoğu ve doğu yönlü hafif esen serin 
rüzgârlar insanların sıcaklık streslerini alır. 

ERZURUM’UN 
AVANTAJLARI 
NELERDİR?
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ERZURUM BİYOKLİMATİK KONFOR 
DEĞERLERİ DAĞILIMI
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Biyoklimatik konfor değerleri artık dünyada normal sıcaklık değerleri yerine 
kullanılmaktadır ve bir alandaki havanın insanlar açısından kalitesini ifade 
etmektedir. Bu değerleri hesaplamada en yaygın kullanılan PET (Physiological 
Equivalent Temperature) indeksi ile yapılan bilimsel bir çalışmada (Toy 2010), 
Erzurum’un da içinde yer aldığı toplam 44 yerleşim yerinde bu değerler 
hesaplanmış ve Erzurum’un bu açıdan gerek insan sağlığı gerekse sporcu 
performansı açısından çok olumlu özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir.  

1995 yılında yapılan bir tez çalışmasında atletlerin Erzurum’da yüksek 
irtifada antrenman yaptıktan sonra deniz seviyesindeki performansları 
değerlendirilmiş ve Erzurum’un olumlu özelliklere sahip olduğu bilimsel 
olarak da kanıtlanmıştır (Doğar 1995).  

Erzurum bütün bu özelikleri ile sadece sporculara değil antrenör ve 
hakem eğitimlerine de oldukça yüksek bir düzeyde hitap edebilmektedir.    

Erzurum kent merkezinde (Aziziye ilçesinde) modernize edilmiş termal 
tesisler ve gerek Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi gerekse Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi de sporcu sağlığı açısından 
uygun altyapıları ile sporcu kampları için hizmet verebilecek durumdadırlar. 

Erzurum konaklama imkanları açısından da sporcu kapları sezonu kayak 
otellerinin düşük sezonuna denk geldiği için fiyat avantajı sunabilmektedir. 
Sporcuların saha çalışmaları dışında kullanabilecekleri fitness centre, 
hamam, sauna gibi tesisler bulunmaktadır. Özellikle futbol sahalarının kent 
merkezinde ve otellere oldukça yakın bir konumda bulunması şehrin önemli 
bir avantajıdır.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi

Yetenekli gençleri olimpiyatlara hazırlamak üzere kurulan Türkiye Olimpiyat 
Hazırlık Merkezleri'nden biri Erzurum'da bulunmaktadır. Erzurum'da 
boks, atletizm, buz pateni ve kayak dallarında olimpiyatlara sporcu 
yetiştirilmektedir. Erzurum Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Atlama Kuleleri'nde 
yer almaktadır. 
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Tarihi 6 – 7 bin yıl öncesine kadar giden tarihi kentte hizmetler sektörü, 
hayvancılık ve kış turizmi ana faaliyet alanlarıdır. Erzurum’da kış turizmine 
yönelik kamu eliyle yapılan spor tesislerine ilave olarak özel sektöre ait 5 adet 
konaklama tesisi de bulunmaktadır. 

Bu tesislerin toplam yatak kapasitesi 2000’in üzerindedir. Bu tesislere ilave 
olarak şehir merkezinde de üç yıldızlı oteller mevcuttur. Erzurum ulusal ve 
uluslararası çok büyük sportif organizasyonlara başarıyla ev sahipliği 
yapmıştır (UNIVERSIADE 2011). 

ERZURUM’DA
YÜKSEK İRTİFA
SPORCU
KAMPLARI

13



Futbol antrenmanları için uygun futbol sahası sayısı bakımından Erzurum’da 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait Kazım Karabekir Stadyumu’na 
ilave olarak stat çevresinde ve Aziziye ilçesinde yapılması planlananlarla 
beraber 9, Atatürk Üniversitesi içerisinde 2 adet olmak üzere toplam 11 adet 
saha bulunmaktadır. Bununla beraber, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 
de Palandöken ilçesi sınırları içerisinde yapımına başlanan 5 adet saha 
bulunmaktadır. Tüm antrenman sahaları UEFA standartlarına sahiptir. 

Tesis Adı Yüksekliği Kent Merkezine 
Uzaklığı

Dağ Otellerine 
Uzaklık 

Cemal Gürsel Stadı ve 
çevresindeki sahalar

1825-1829–1830- 
1833–1835–1836-1840   

0 7,1 km

Üniversite 1 1880–1887–1890 
1900 

0 5,3 km

Üniversite 2

(Çat Yolu kenarı) 1900–1910 0 5,3 km

Kayakyolu Spor Alanı 1980-1990-2000-2200 
1979-2006

0 2,1 km

Futbol kulüplerinin yaz ve kış kamplarını organize eden acente temsilcileri, Erzurum'da 
sahaları inceledi ve Vali Ahmet Altıparmak'ı makamında ziyaret etti. (12.11.2013)
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Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinin bulunduğu Erzurum; 
buz salonları ve atlama kuleleri ile kış turizmine ve spor kulüplerine hizmet 
etmektedir. 

ATLAMA KULELERİ: Palandöken Kayak Merkezi'nin kuzeyinde ve Erzurum-
Çat karayolu üzerindeki Kiremitliktepe'de yer almaktadır. 125 metrelik 
uzunluğu ve hilal şeklindeki görüntüsü ile Erzurum 2011 Dünya Üniversiteler 
Kış Oyunları'nın sembol tesislerinden biri olmuştur. Tesis içerisinde, K125 
ve K95 yarışmaları için iki atlama kulesi ve iki atlama rampası; üç adet 
K65, K40 ve K20 antrenman rampaları bulunmaktadır. Deniz seviyesine 
göre; K95 atlama tepesinin zirve noktası, 1.995 m, en alçak noktası 1.902 
m; K125 atlama tepesinin zirve noktası 1.995 m, en alçak noktası 1.902 m 
yüksekliktedir.

ERZURUM'DA 
KIŞ SPOR 
TESİSLERİ
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CURLİNG ARENA: Mecidiye 
Mahallesi’nde bulunan tesis, 5 
curling yarışma alanına ve 1000 
kişilik oturma kapasitesine sahiptir. 
Bu spor alanında hakem, jüri, 
başhakem, teknik delege için 
birer oda, sporcular için 4 salon 
bulunmaktadır.

BUZ PATENİ SALONU: Hacı Ahmet 
Baba Mahallesi’nde bulunan salon 
2009’da hizmete açılmıştır. 2000 
seyirci kapasiteli bu salonda; 
soyunma odaları, dinlenme odaları, 
medikal oda, doping kontrol odası 
ve görevli, jüri ve teknik panel 
odaları bulunmaktadır.

SHORT TRACK SALONU: Hacı Ahmet 
Baba Mahallesi’nde bulunan salon 
2009’da hizmete açılmıştır. Salon, 
500 seyirci kapasitesine sahip olup 
30x60 m² ölçülerindedir. Pistte 
soyunma, dinlenme, medikal, doping 
kontrol, görevli, jüri ve teknik panel 
odaları bulunmaktadır.

BUZ HOKEYİ SALONLARI: Erkekler ve kadınlar için yapılan iki adet salon 
bulunmaktadır. Salonlar Cemal Gürsel Spor Kompleksi içerisinde yer 
almaktadır. 60 x 30 m ölçülerindeki Erkekler Buz Hokeyi Salonu 3000 kişilik 
oturma kapasitesine sahiptir. Kadınlar Buz Hokeyi Salonu ise 500 kişilik 
oturma kapasitesine sahip olup 60 m x 30 m ölçülerindedir.
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ERZURUM'DA 
KONAKLAMA

Polat Renaissance Oteli      
Palandöken Kayak Merkezi

 +90 (442) 232 00 10
 +90 (442) 232 00 99
 palandoken@polatholding.com 
 www.polatturizm.com 
 224  694  600  900 
           

Dedeman Palandöken     

Palandöken Kayak Merkezi
 +90 (442) 316 24 14
 +90 (442) 316 36 07 
 palandoken@dedeman.com.tr 
 www.dedeman.com  
 186  631  215  105 
           

Xanadu Snow White      
Palandöken Kayak Merkezi

 +90 (442) 230 30 30
 +90 (442) 317 30 40 
 info@xanaduhotels.com.tr  
 www.xanaduhotels.com.tr  
 181  503  500  360 
           

Tourinn Palan Otel     
Palandöken Kayak Merkezi

 +90 (442) 317 07 07 
 +90 (442) 317 07 00
 bilgi@palanotel.com 
 www.palanotel.com   
 160  500  90  250 
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Dedeman Ski Lodge      
Palandöken Kayak Merkezi 

 +90 (442) 317 05 00 
 skilodge@dedeman.com  
 www.dedeman.com    
 54  176  90  170 
        

Palandöken Kayak Evi  
Palandöken Kayak Merkezi 

 +90 (442) 317 08 04 
 erzurum@gsb.gov.tr  
 erzurum.gsb.gov.tr
 67  150  120  50 
     

Hotel Dilaver    

Aşağı Mumcu Cad. Pelit Meydanı  
 +90 (442) 235 00 68 
 www.hoteldilaver.com  
 75  150  80  80  
       

Akçay Otel    
Cumhuriyet Caddesi No: 2  

 +90 (442) 235 32 64 
 www.akcayhotel.com  
 36   72  
      

Esadaş Otel    
Cumhuriyet Caddesi 27/A  

 +90 (442) 233 54 25 
 www.esadas.com 
 38   80   80  
      

Otel Amiller    
Kazım Karabekir Caddesi 

 +90 (442) 234 92 17 
  www.otelamiller.com  
 46  108   80   100 
      

Grand Hitit Otel      
Kazım Karabekir Caddesi 

 +90 (442) 233 50 01 
 www.grandhitithotel.com.tr  
 40  70  70  
       

Hekimoğlu Oteli    
Kazım Karabekir Caddesi No: 66  

 +90 (442) 234 30 49  
 40  60  150  60 
     

Otel Polat    
Kazım Karabekir Caddesi No: 4 

 +90 (442) 235 03 63 
 www.otelpolat.com  
 58  115   80  80 
      

Kral Otel   
Erzincan Kapı Caddesi No: 18  

 +90 (442) 234 64 00  
 34  50   
           

Erzurum'da alışveriş yapılacak merkezler Palandöken Kayak Merkezi'ne ve 
kış spor tesislerine ve antrenman merkezlerine oldukça yakındır. Palandöken 
Kayak Merkezi'nden Erzurum AVM 3,5 km, Taşhan 6 km, Taşmağazalar Caddesi 
7 km mesafede bulunmaktadır. 

Erzurum, Oltu taşı işçiliği konusunda dünya çapında ün kazanmıştır. Oltu taşı 
ve gümüşten tespih, ağızlık, bilezik, gerdanlık, broş, küpe ve saç tokası yörenin 
önemli hediyelik eşyaları arasındadır. Erzurum'da Oltu taşı dışında altın takılar, 
süs eşyaları ve aksesuarlar da alabilirsiniz. Şehrin yöresel peyniri, balı ve 
pekmezi de alınabilecek önemli gıda ürünleridir. 

ERZURUM’DA
ALIŞVERİŞ
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ERZURUM'DA
KÜLTÜR VE TURİZM

Çift başlı kartal ve pars figürleriyle Yakutiye 
Medresesi'nin taç kapısına işlenen hayat ağacı 

Doğal koşulları ve coğrafi konumunun elverişliliği yanında 
Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olması 
Erzurum'un kültür ve turizm bakımından da bir cazibe 
merkezi olmasını sağlamaktadır. 

Açık avlulu medreselerin güzel bir örneği olan 13.  
yüzyıl Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese.

Çinilerle bezeli minaresiyle dikkat çeken, 1310 
yılına ait İlhanlı eseri Yakutiye Medresesi.

12. yüzyıl Saltuklu eserlerinden biri olan ve geniş 
taş sütunlarıyla dikkat çeken Ulu Cami.

Bizans İmparatoru Theodosius'un bir eseri olan 
16 asırlık Erzurum Kalesi.
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Kırmızı rengi ve ilginç şekilleriyle görülmeye değer 
Narman Peribacaları. 

Doğa sporlarına elverişli yapısıyla dikkat çeken 
Çoruh Nehri ve Tortum Çayı. 

Mimari planı Mimar Sinan'a ait olan Osmanlı 
eserlerinden biri Lala Paşa Camisi.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yapılan 
çetin savaşlara sahne olan Erzurum Tabyaları.

Anadolu'daki anıt mezarların en güzel örneği... 12. 
yüzyıla ait Emir Saltuk Kümbeti ve Üç Kümbetler.

Palandöken Dağları ve bu eşsiz coğrafyaya renk 
katan yöresel kültür ve gelenekler.

48 metre yükseklikten dökülerek koca bir dev 
kazanı oluşturan Tortum Şelalesi.

Katkıda Bulunanlar

Ahmet ALTIPARMAK 
(Erzurum Valisi)

Fikret ÖZTÜRK 
(Erzurum İl Kültür ve 
Turizm Müdürü)

Talha Bekir ÖZMEN
(Kuzeydoğu Anadolu K. 
Ajansı Genel Sekreteri)

Editörler

Ahmet ÇOLAK
Barış DÜNDAR
Hanifi ASLANTÜRK

Tasarım

Ümit PAKSOY 
(Tablet İletişim)



Erzurum Valiliği
0.442 237 50 00
0.442 235 47 15 (faks)
www.erzurum.gov.tr

Erzurum İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü
0.442 23 509 25
0.442 233 07 71 (faks)

TESİSLER İÇİN İRTİBAT:

Erzurum Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü
0.442 328 02 20 - 25
0.442 328 00 45 (faks)
www.erzurum.gsb.gov.tr

"YÜKSEK İRTİFA ANTRENMANINDA 
TERCİHİM ERZURUM. ÇÜNKÜ ERZURUM, 
SADECE BİR YÜKSEK İRTİFA ANTRENMAN 
MERKEZİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR 
TARİH VE KÜLTÜR ŞEHRİDİR."

ELVAN ABEYLEGESSE
Milli Atlet


