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A

Dest�nasyonlar



Kırıkkale’n�n en öneml� eğlence ve d�nlenme alanlarından Obaköy ve 
Yeş�l Vad�, Ankara’dan gel�ş yönünde en müh�m uğrak nokta-
larındandır. Z�yaretç�ler açısından öneml� etk�nl�k alanlarını 
bünyes�nde barındırmaktadır.

Kızılırmak kıyısında, muhteşem doğanın �çer�s�nde har�ka b�r kahvaltı 
yaparak güne başlayab�l�r, uzun yürüyüş alanlarında doğanın ses�n� 
d�nleyeb�l�r, şeh�rden uzakta b�s�klet sürüş keyfin� yaşayab�l�r ve 
çocuklarınızla b�rl�kte ekoloj�k tarım uygulamaları yapab�l�rs�n�z.

OBAKÖY - YEŞİL VADİ
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Çok çeş�tl� oyun alanlarını barındıran ve gel�şm�ş b�r tekn�k altyapıya 
sah�p olan tes�s�m�z�n pa�ntball, dev salıncak, okçuluk, tırmanış, 
z�pl�ne g�b� etk�nl�kler� gerçekleşt�reb�leceğ�n�z eğlence alanlarında
enerj�n�z� boşaltab�l�rs�n�z. Macera Park Kırıkkale, öğrenc�ler�n, 
çalışanların ve a�leler�n en çok �ht�yaç duyduğu doğa, kültür ve spor 
etk�nl�kler�n� gerçekleşt�reb�lecekler� öneml� b�r tes�st�r. 

MACERA PARK

6



7



Tar�h� Çeşg�n�r Köprüsü, Kızılırmak’ın �çer�s�nden geçt�ğ� Çeşn�g�r 
Kanyonu, kanyonu tepeden gören cam teras, kanyon kenarındak� 
yürüyüş parkuru, kanyon �çer�s�nde tekne turu, yöresel ürünler satış
alanımız ve b�rçok güzell�ğ� burada bulacaksınız.

Çeşn�g�r Köprüsü ve Çeşn�g�r Kanyonu Kırıkkale �l�n�n en öneml� tur�st�k 
lokasyonlarından b�r tanes�d�r. 13'üncü yüzyıla a�t b�r eser olan 
Çeşn�g�r Köprüsü’nün yapımında kesme taş kullanılmıştır. Uzunluğu 
110 metred�r. 6 metre gen�şl�ğ�nde olan köprü, kanyon g�r�ş�nde 
bulunmaktadır. 

ÇEŞNİGİR 
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Şehr�n yorgunluğundan kaçıp D�nek Dağı Atlı Safar� ve Doğa 
Parkı’na gelerek göl kenarında konumlandırılmış bungalov evler�nde 
konaklama zevk�n� yaşayab�l�r, a�len�zle ata b�neb�l�r, ok atab�l�r, 
büyük
salıncaklarda sallanab�l�r, Kırıkkale'ye özgü lezzetler� tadab�l�r, D�nek 
Dağı’nın muhteşem havasıyla huzur bulab�l�rs�n�z.

Hasret türküler�ne konu olan D�nek Dağı, �l�m�zden ve farklı �llerden 
gelen z�yaretç�lerden büyük �lg� görmekted�r.

DİNEK
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P�kn�k, kamp, yürüyüş... B�r gününüzü b�r çok akt�v�te �le burada 
geç�reb�l�r, kuracağınız çadırla hem nehr�n hem de gecen�n huzurunu 
burada h�ssedeb�l�rs�n�z. B�rçok balık çeş�d�n� bulab�leceğ�n�z bu 
alanda balık tutab�l�r ve mangalınızı yakab�l�rs�n�z.

Karaahmetl� Tab�at Parkı Karaahmetl� Köyü Kapulukaya Baraj’ı 
kıyısında bulunan öneml� b�r tur�st�k lokasyondur. Yüzey şek�ller�, der�n 
vad�ler�, orman yapısı ve özell�kle baraj gölünün sağladığı su 
görsell�ğ� �le fiz�k� akt�v�teler �ç�n oldukça uygun koşullar oluş-
turmaktadır.

KARAAHMETLİ TABİAT
PARKI
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Esrareng�z ve büyülü atmosfer�yle güzel vak�t geç�rmen�z ve güzel 
fotoğraflar çekmen�z �ç�n �deal b�r lokasyon. Kayaların arasından 
gelen suyun b�r�kt�ğ� havuzlu alanı kapsayan 115 metrel�k bölüm 
tur�zm amaçlı olarak gez�leb�lmekted�r.

Kesk�n �lçes�nde yer alan Sulu Mağara yarı doğal-yarı yapay b�r 
mağaradır. Ant�k dönemde maden galer�s� olarak kullanılmıştır. 
Çevre düzenlemes� yapılmış olan mağara z�yarete açık olarak 
m�safirler�n� beklemekted�r.

SULU MAĞARA
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Uçsuz bucaksız lavanta tarlaları arasında renkl� anlar yaşamak s�ze 
çok �y� gelecek. Lavantaların arasında salıncağa b�neb�l�r, eğlencel� 
anlarınızı renkl� fotoğraflar �le ölümsüzleşt�reb�l�r, Kırıkkale’n�n yöresel 
ürünler�n� tem�n edeb�l�rs�n�z. 

Yaklaşık 35 dönüm alanda oluşturulmuş olan Lavanta Vad�s�’nde 
yöre halkının ürett�ğ� doğal ürünler�n yanı sıra geleneksel el sanatı 
ürünler�n�n satışının yapıldığı stantlar ve çay bahçes� yer almaktadır. 
Lavanta Vad�s�’n�n görsel olarak en güzel zamanı temmuz ayında, 
lavantaların açtığı dönemd�r.

LAVANTA VADİSİ
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Dünya çapında ün kazanmış çok öneml� b�r ressamımız olan ve 
“Kralların Ressamı” olarak anılan Rahm� PEHLİVANLI’nın doğduğu ev� 
ve eserler�n� görerek hayat h�kayes�n� d�nlemek �ç�n müzem�z� z�yaret 
edeb�l�rs�n�z.

Buraya kadar gelm�şken Rahm� PEHLİVANLI’nın yazmış olduğu ve eş� 
tarafından yayınlanmış olan “1 Fırça 1 Palet 1 Hayat - Abdullah'ın 
Gader�” k�tabını almayı unutmayın.

RAHMİ PEHLİVANLI
MÜZESİ
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Hacı Taşan Kültür Merkez�’nde (Taş Mektep) müz�k d�nlet�s� �le 
kend�n�z� bambaşka b�r dünyada h�ssedeceks�n�z. Taş Mektep s�z� 
geçm�şte b�r yolculuğa sürükleyecek. Neşet ERTAŞ, Hacı TAŞAN g�b� 
ustaların ezg�ler� �le burada esk�y� yad edeceks�n�z.

Kültür merkez�nde “Bozlak Kültürü ve Abdallık Geleneğ�ne uygun 
organ�zasyonlar ”  yapı larak türkü d�n let � ler � ,  sohbetler 
düzenlenmekte ve abdal kültürü yaşatılmaktadır.

Kesk�n �lçe merkez�nde bulunan bu tar�h� mekanı z�yaret etmeden 
Kırıkkale’den ayrılmayın!

TAŞ MEKTEP
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Anadolu’nun çok renkl� �nanç moza�ğ�n�n öneml� b�r parçası olan 
Hasandede 16. yüzyılda yaşamış olup Hoca Ahmet Yesev� ekolünün 
öneml� b�r şahs�yet�d�r. Türben�n yanında Kanun� Sultan Süleyman 
zamanında yapılan cam� bulunmaktadır.

Yılın her dönem�nde ve özell�kle Hacı Bektaş-ı Vel� Anma Törenler�’n�n 
yapılmakta olduğu ağustos ayında yoğun b�r şek�lde z�yaret 
ed�lmekted�r.

Mekke’den get�r�lm�ş ve cam� duvarının �çer�s�ne konumlandırılmış 
olan “Mekke Taşı” da bu lokasyona ayrı b�r önem kazandırmaktadır. 

HASANDEDE TÜRBESİ

22



23



Dünya üzer�nde çok az yerde rastlanan “Kırmızı Per�bacası” 
oluşumları �l�m�z�n merkez�nde bulunmaktadır. Gün batımında 
burada har�ka fotoğraflar çekeb�l�rs�n�z. 

Hasandede’n�n yaklaşık 2 k�lometre dışında bulunan doğal 
oluşumlardan b�r� olan “kırmızı per�bacaları”  z�yaretç�ler �ç�n kolay 
ulaşılab�l�r b�r konumdadır.

Bununla b�rl�kte Bahşılı �lçem�ze bağlı Büyük Sarıkaya köyünde yer 
alan dağların yamacındak� per�bacası oluşumları da güzell�ğ� �le 
d�kkat çekmekted�r.

PERİBACALARI
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Böyrek Dağları’nın etekler�nde, Haydar Sultan Köyü'ne 500 metre 
kadar uzaklıkta yer alan türben�n bahçes�nde “Del�ler Kuyusu” adı 
ver�len ve kükürt �çermes� neden�yle, suyunun soğuk olmasına 
rağmen devamlı kaynayan b�r kuyu bulunmaktadır.

Anadolu’nun Türkleşmes�nde öneml� rol alan Hoca Ahmet Yesev�’n�n 
oğlu Haydar Sultan’ın burada düşmana es�r düşerek kuyuya 
hapsed�ld�ğ� r�vayet ed�lmekted�r.

HAYDAR SULTAN TÜRBESİ

226



27



Kırıkkale - Ankara otoyolu üzer�nde yer alan, �lçe ve köyler�m�zde 
yet�şt�r�len ürünlerden oluşan yöresel ürünler� tem�n edeb�leceğ�n�z 
öneml� b�r alışver�ş noktasıdır. Kırıkkale’den ayrılırken kes�nl�kle 
uğramalısınız!

D�nek Yöresel Ürünler Satış Mağazası’nda, Del�ce Pekmez�, Kılıçlar 
Soğanı, kahvaltılık ürünler, nohut bulgur, reçel, bal ve daha b�rçok 
yöresel ürünün satışı gerçekleşt�r�lmekted�r. 

DİNEK YÖRESEL
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Kırıkkale’n�n merkez�nde “Tar�h� Kırıkkale Evler�” konsept�nde 
oluşturulmuş çarşıda çeş�tl� �ht�yaçlarınızı tem�n edeb�l�r, oturup b�r 
şeyler �çerek d�nleneb�l�r ve güzel fotoğraflar çekeb�l�rs�n�z.

Yol boyu kafeler�n mevcut olduğu Atatürk Bulvarı halkın yoğun olarak 
talep gösterd�ğ� ve zaman geç�rd�ğ� yerlerdend�r. Ayrıca y�ne aynı 
bulvar üzer�nde 50 dönüm alan üzer�ne kurulu Büyük Şeh�r Parkı’nda 
yeş�l alanlar, oyun alanları, yürüyüş ve b�s�klet yolları ve kafeler 
bulunmaktadır. 

MERKEZ ÇARŞI
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32 metre yüksekl�ğ�nde b�r ana kubbeye ve dört m�nareye sah�p olan 
cam�n�n 10 b�n k�ş�l�k kapas�tes� bulunmaktadır. Kırıkkale kent 
meydanında bulunan cam�n�n aydınlatma s�stem� uluslararası ödül 
almıştır. Özell�kle gece vakt� z�yaret etmel�s�n�z.

Cam� küll�yes�nde konferans salonu, sem�ner salonu, kütüphane ve 
okuma salonu, Türk İslam el sanatları eğ�t�m merkez�, d�n� yayınlar 
tanıtım ve satış yer�, dersl�kler, a�le rehberl�k bürosu, g�b� sosyal 
alanlar bulunmaktadır.

NUR CAMİSİ
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KIRIKKALE

S ZE EN YAKIN

ROTA



B

Kırıkkale Lezzetler�



Kesk�n Tava, yörem�zde, çok esk� dönemlerden �t�baren kuzu et� �le hazırlanarak tavada kend�ne
has yöntemle p�şen, gerek yerl� halkın gerekse yerl�-yabancı tur�stler�n en çok terc�h ett�ğ� yemekt�r. 

Kesk�n Tava, Kırıkkale �l� adına tesc�l ed�lerek coğrafi �şaret almıştır. Çeş�tl� �llerde düzenlenen fest�val 
ve etk�nl�klerde Kırıkkale’n�n özel yemeğ� olarak hazırlanan ve şöhret� b�rçok �lde yayılmış bu 
muhteşem lezzet� muhakkak yer�nde tatmalısınız!

KESKİN TAVA

36

KESKİN



Kırıkkale’de halkın sıklıkla tükett�ğ� b�r köfte türüdür. Kıyma veya tavuk et� �le hazırlanab�len ve 
dövülerek yapılan bu köfte türü hem lezzetl� b�r garn�tür olarak hem de ana yemek olarak 
tüket�leb�lmekted�r.

Çeş�tl� bölgelerde yapılışında farklılıklar olsa da et �le b�rl�kte bulgur temel malzeme olarak
kullanılmaktadır. Bu lezzet� Kırıkkale’n�n b�rçok restoranında bulab�l�rs�n�z. 

BESMEÇ
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MERKEZ / HACILAR KASABASI



Kad�fe balığı, “yeş�l sazan” olarak da b�l�nmekted�r. Sazang�ller a�les�nden, fazla hareket etmeyen,
yavaş akan suların d�p kısımlarında yaşayan b�r balık türüdür. Kızılırmak Nehr�’n�n bazı kısımlarında
yaşamaktadır.

Kad�fe balığı ortalama 20 �la 30 sant�metre büyüklüğünde olmaktadır. Nad�ren 50 sant�metre 
boyda olanlar da yakalanmaktadır. Tadı sazan balığından daha lezzetl�d�r.

Çeşn�g�r’de bu balığı kes�nl�kle denemel�s�n�z!

KADİFE BALIĞI

38

ÇEŞNİGİR KOMPLEKSİ



Sulakyurt Ballısı, Kırıkkale’n�n sah�p olduğu çok özel b�r tatlıdır. Bu tatlıda şeker yer�ne, gen�ş 
ormanlık araz�lere ve eşs�z b�tk� örtüsüne sah�p Sulakyurt �lçes�nde üret�len doğal bal 
kullanılmaktadır. Tatlının yufkaları �nce �nce açılarak aralarına bal ve tereyağı sürülmekte ve araları 
cev�z �le doldurulmaktadır.

Çok büyük b�r emekle hazırlanmakta olan bu tatlıyı kes�nl�kle denemel�s�n�z!

SULAKYURT BALLISI
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SULAKYURT



Kırıkkale şeh�r g�r�ş�nde ve çıkışındak� satış noktalarından tem�n edeb�leceğ�n�z Sulakyurt Kavunu,
s�ze kış aylarında kavun yeme zevk�n� yaşatacaktır. Yet�şt�ğ� ortamdak� toprak özell�ğ� ve �kl�m 
şartları neden�yle tadı nefist�r. Bunun �ç�n bagajınızda büyük b�r yer ayırın!

Sulakyurt �lçes� genel�nde her yıl ortalama 1500-2000 dekar alanda kavun üret�m�
gerçekleşt�r�lmekte ve başta Kırıkkale olmak üzere çeş�tl� �llerde satışa sunulmaktadır.

SULAKYURT KAVUNU
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SULAKYURT



Ağızda muhteşem b�r tat bırakan bu yemeğ� kes�nl�kle denemel�s�n�z! Fırında ağır ağır p�şen kuzu
et�n�n enfes lezzet�n�n bağımlısı olacaksınız.  Bölgem�ze özgü bu yemeğ� özel olarak yemek �ç�n 
b�rçok farklı �lden gelen m�safirler�m�z bulunmaktadır. 

Yörem�zde yet�şm�ş kuzu et�, kuyruk yağı, domates, yeş�l b�ber, sarımsak, tereyağı ve pul b�ber 
kullanılarak p�ş�r�len Sulakyurt Tava, fırında saatlerce ağır ağır p�ş�r�lerek z�yaretç�ler�m�ze 
sunulmaktadır. 

SULAKYURT TAVA
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SULAKYURT



Kırıkkale’de “üzüm” den�l�nce akla “Del�ce” gelmekted�r. “Del�ce Beyazı” olarak da adlandırılan bu
üzüm türü, tadı ve ver�m� neden�yle büyük m�ktarlarda üret�lmekted�r. Bu açıdan Türk�ye 
ekonom�s�ne de büyük katkılar sağlamaktadır.

Üzüm, �nce çek�rdekl�, şeker oranı yüksek ve sarı renkl�d�r. Kan yapımına büyük katkı sağlamakta ve 
b�r haftalık düzenl� b�r tüket�mle kan değerler�n� yükseltmeye yardımcı olmaktadır.

DELİCE ÜZÜMÜ
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DELİCE



Del�ce’n�n meşhur üzüm bağlarından elde ed�len eşs�z lezzettek� üzümlerden üret�lm�ş, koruyucu,
tatlandırıcı, renklend�r�c� �çermeyen ve tamamen doğal olarak hazırlanan şıranın tadına 
doyamayacaksınız!

Del�ce Şırası, �y� b�r enerj� kaynağı ve �nsan sağlığına faydalı b�r �çecekt�r. Özell�kle bedensel 
gel�şmede, der� ve saç beslenmes�nde, ateşl� ve �lt�haplı hastalıklarda, madensel tuz eks�kl�kler�nde,
böbrek ve karac�ğer hastalıklarında oldukça yararlıdır.

DELİCE ŞIRASI
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DELİCE



Del�ce’n�n meşhur “Del�ce Beyazı” üzümler�nden elde ed�lmekte olan üzüm pekmez� mükemmel b�r 
lezzete sah�pt�r.

Vücut d�renc�n� arttırıcı, bağışıklık s�stem�n� güçlend�r�c�, vücuda enerj� sağlayıcı özell�ğ� bulunan 
Del�ce Üzüm Pekmez�, Kırıkkale’n�n vazgeç�lmez ürünler�ndend�r.

Sofralarınızdan eks�k etmey�n!

ÜZÜM PEKMEZİ

44

DELİCE



Kırıkkale’n�n Kesk�n �lçes�n�n b�r ürünü olan “Kesk�n S�rke” sofraların vazgeç�lmez sosudur. Bağışıklığı 
güçlend�ren ve vücudun d�renc�n� arttıran yapısının yanında vücuda b�rçok faydaları 
bulunmaktadır.

Yararlı bakter�ler �çeren, üret�m sürec�nde organ�k meyveler kullanılan, doğal süreçlerle mayalanan
Kesk�n S�rke organ�k ve katkısız olarak hazırlanmaktadır. 

KESKİN SİRKE
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KESKİN



Bahşılı �lçem�zde yet�şt�r�len doğal ürünlerle hazırlanmakta olan turşumuz �l merkez�nde ve çeş�tl� 
�llerde satışa sunulmaktadır. Her yıl çok büyük m�ktarlarda hazırlanan turşumuzun tadını alan 
z�yaretç�ler�m�z bu lezzetten kes�nl�kle vazgeçemeyeceklerd�r. Bağışıklık s�stem�n� destekley�c�, kan 
şeker�n� dengede tutucu, kanser ve kalp-damar hastalıkları �le mücadelede vücudun d�rençl� 
olmasını sağlayan yapısıyla sofraların öneml� b�r gıdasıdır.

KARAAHMETLİ PATLICAN TURŞUSU
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BAHŞILI



Kırık Kahve, Kırıkkale’n�n kend� markası olup, özel tekn�klerle hazırlanmış b�r kahve çeş�d�d�r. 
Kahven�n, yapılan araştırmalarla enerj� düzey�n� artırıcı, zekayı güçlend�r�c�, yağ yakımını 
hızlandırıcı, alzhe�mer, park�nson, demans, kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu etk�ler� 
kanıtlanmıştır. Kırıkkale’dek� b�rçok lokasyonda bulab�leceğ�n�z Kırık Kahve’n�n eşs�z tadını kes�nl�kle 
denemel�s�n�z.

KIRIK KAHVE

47



Doğal kaynak suyundan ve yer�n altındak� devasa tuz ocaklarından elde ed�len, yurt dışında da 
b�rçok ülkeden talep gören tuzun, Dünya Sağlık Örgütü kr�terler�ne uygun ve m�neral yönünden 
oldukça zeng�n olduğu b�l�nmekted�r. Yapılan araştırmalarda tuzun �çer�s�nde organ�k veya 
�norgan�k b�r karbon kalıntısına rastlanmamıştır. Kırıkkale Ün�vers�tes� tarafından yapılan 
araştırmada, Del�ce bölges�nde elde ed�len tuzun 1 k�logramında 1,45 m�l�gram doğal �yot 
bulunduğu tesp�t ed�lm�şt�r. İyot �nsan vücudu açısından hayat� derecede öneml�d�r.

DELİCE TUZU

48

DELİCE
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Doğanın ve Tar�h�n Kalb�ne 
Yolculuk Rotası

51

Obaköy-Yeş�lvad�

Çeşn�g�r

Kızılırmak Nehr� kenarında Kahvaltı �le güne başlayın ve 
sonrasında neh�r kenarında yürüyüşe çıkın.
Çocuklarınızla ekoloj�k tarım çalışmaları yapın. 
8 k�lometrel�k b�s�klet parkurunda şeh�rden uzak,
doğanın �çer�s�nde b�s�klet sürmen�n keyfin� yaşayın. 

Tar�h� çok esk�lere dayanan Çeşn�g�r Köprüsü, Kızılırmak’ın 
�çer�s�nden geçt�ğ� Çeşn�g�r Kanyonu,kanyonu tepeden
gören cam teras, kanyon kenarındak� yürüyüş parkuru, 
kanyon �çer�s�nde tekne turu, yöresel ürünler satış alanı
�le burada dolu dolu zaman geç�receks�n�z. 
Buraya özgü b�r lezzet olan Kad�fe balığını 
kes�nl�kle tatmalısınız!

SULAKYURT

DELİCE

BALIŞEYH

KESKİN

ÇELEBİ

KARAKEÇİLİ

BAHŞILI

YAHŞİHAN
MERKEZ

A
A

B

B

C

D�nek Yöresel
D�nlenme tes�sler�nde D�nek Yöresel’den Kırıkkale yöresel 
ürünler�n� tem�n ed�n

C



Doğanın Renkler� Rotası
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Obaköy-Yeş�lvad�

D�nek Dağı

Lavanta Vad�s�

Kızılırmak Nehr� kenarında Kahvaltı �le güne başlayın ve 
sonrasında neh�r kenarında yürüyüşe çıkın.
Çocuklarınızla ekoloj�k tarım çalışmaları yapın. 
8 k�lometrel�k b�s�klet parkurunda şeh�rden uzak,
doğanın �çer�s�nde b�s�klet sürmen�n keyfin� yaşayın. 

Şehr�n yorgunluğundan kaçıp D�nek Dağı Atlı Safar� ve
Doğa Parkı’na gelerek göl kenarında yürüyüşe
çıkın, a�len�zle ata b�n�n, ok atışı yapın, büyük 
salıncaklarda sallanın ve Kırıkkale'ye özgü lezzetler�
tadın. D�nek Dağı’nın muhteşem havasıyla huzur 
bulacaksınız.

Lavanta Vad�s�’nde, uçsuz bucaksız lavanta tarlaları 
arasında renkl� anlar yaşamak s�ze çok �y� gelecek.
Lavantaların arasında salıncağa b�n�n, eğlencel� anlarınızı 
renkl� fotoğraflar �le ölümsüzleşt�r�n ve yöresel satış yerler�nden 
Kırıkkale’n�n yöresel ürünler�n� tem�n ed�n.

D�nek Yöresel
D�nlenme tes�sler�nde D�nek Yöresel’den Kırıkkale yöresel 
ürünler�n� tem�n ed�n.

A

B

C

D

SULAKYURT

DELİCE

BALIŞEYH

KESKİN

ÇELEBİ

KARAKEÇİLİ

BAHŞILI

YAHŞİHAN
MERKEZ
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B
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Neh�rdek� Huzur Rotası
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Obaköy-Yeş�lvad�

Bahşılı

Kızılırmak Nehr� kenarında Kahvaltı �le güne başlayın ve 
sonrasında neh�r kenarında yürüyüşe çıkın.
Çocuklarınızla ekoloj�k tarım çalışmaları yapın. 
8 k�lometrel�k b�s�klet parkurunda şeh�rden uzak,
doğanın �çer�s�nde b�s�klet sürmen�n keyfin� yaşayın. 

Karaahmetl� Tab�at Parkı’nda nehr�n ve ormanın
huzurunu h�ssedeceks�n�z. B�rçok balık çeş�d�n�
bulab�leceğ�n�z bu alanda balık tutun ve mangalınızı 
yakın. Sonrasında doğanın �çer�s�nde yürüyüşe çıkın. 

D�nek Yöresel
D�nlenme tes�sler�nde D�nek Yöresel’den Kırıkkale 
yöresel ürünler�n� tem�n ed�n.

A

B

C

SULAKYURT

DELİCE

BALIŞEYH

KESKİN

ÇELEBİ

KARAKEÇİLİ

BAHŞILI

YAHŞİHAN
MERKEZ
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B

C



En Yakın Rota
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Obaköy-Yeş�lvad�

Macera Park

Kızılırmak Nehr� kenarında Kahvaltı �le güne başlayın ve 
sonrasında neh�r kenarında yürüyüşe çıkın.
Çocuklarınızla ekoloj�k tarım çalışmaları yapın. 
8 k�lometrel�k b�s�klet parkurunda şeh�rden uzak,
doğanın �çer�s�nde b�s�klet sürmen�n keyfin� yaşayın. 

Macera Park’ta pa�ntball, dev salıncak, okçuluk, tırmanış, 
z�pl�ne g�b� etk�nl�kler� gerçekleşt�reb�leceğ�n�z eğlence
alanlarında enerj�n�z� atın ve sonrasında restoranda 
yöresel lezzetler� tadın. 

Merkez
Anadolu’nun çok renkl� �nanç moza�ğ�n�n öneml� b�r 
parçası ve 16. yüzyılda yaşamış olan Hasandede’n�n 
türbes�n� z�yaret ed�n.
Ardından türbeye çok yakın mesafede bulunan ve 
görenler� kend�ne hayran bırakan per�bacalarını
z�yaret ed�n. 

A

B

C

D�nek Yöresel
D�nlenme tes�sler�nde D�nek Yöresel’den Kırıkkale yöresel
ürünler�n� tem�n ed�n.

D

SULAKYURT

DELİCE

BALIŞEYH

KESKİN

ÇELEBİ

KARAKEÇİLİ

BAHŞILI

YAHŞİHAN
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“Kültür - Tar�h - Doğa”
Dolu Dolu Rotası
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Obaköy

Kesk�n

Kızılırmak Nehr� kenarında Kahvaltı �le güne başlayın ve 
sonrasında neh�r kenarında yürüyüşe çıkın.
Çocuklarınızla ekoloj�k tarım çalışmaları yapın. 
8 k�lometrel�k b�s�klet parkurunda şeh�rden uzak,
doğanın �çer�s�nde b�s�klet sürmen�n keyfin� yaşayın. 

- “Kralların Ressamı” olarak anılan Rahm� PEHLİVANLI’nın 
doğduğu ev� z�yaret ed�n. 

- Esrareng�z ve büyülü atmosfer�yle güzel vak�t geç�rmen�z 
ve güzel fotoğraflar çekmen�z �ç�n �deal b�r
lokasyon olan Sulu Mağara’yı z�yaret ed�n.

- Kesk�n D�nek Yöresel Yemekler ve Gastronom� 
Merkez�’nde gez� yorgunluğunuzu atarken
Kırıkkale’n�n en meşhur yemeğ� olan Kesk�n Tava 
yemey� unutmayın!

- Hacı Taşan Kültür Merkez�’nde (Taş Mektep) müz�k d�nlet�s� 
�le kend�n�z� bambaşka b�r dünyada h�ssedeceks�n�z. 
Taş Mektep s�z� geçm�şte b�r yolculuğa sürükleyecek. 
Neşet ERTAŞ, Hacı TAŞAN g�b� ustaların ezg�ler� �le burada 
esk�y� yad edeceks�n�z. 

D�nek Yöresel
D�nlenme tes�sler�nde D�nek Yöresel’den Kırıkkale 
yöresel ürünler�n� tem�n ed�n.

A

B

C

SULAKYURT

DELİCE

BALIŞEYH

KESKİN

ÇELEBİ

KARAKEÇİLİ

BAHŞILI

YAHŞİHAN

MERKEZ
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C

B



Doğada Spor Rotası
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Obaköy

Macera Park

Kızılırmak Nehr� kenarında Kahvaltı �le güne başlayın ve 
sonrasında neh�r kenarında yürüyüşe çıkın.
Çocuklarınızla ekoloj�k tarım çalışmaları yapın. 
8 k�lometrel�k b�s�klet parkurunda şeh�rden uzak,
doğanın �çer�s�nde b�s�klet sürmen�n keyfin� yaşayın. 

Macera Park’ta pa�ntball, dev salıncak, okçuluk, 
tırmanış, z�pl�ne g�b� etk�nl�kler� gerçekleşt�reb�leceğ�n�z 
eğlence alanlarında enerj�n�z� atın ve sonrasında 
restoranda yöresel lezzetler� tadın. 

D�nek Yöresel
D�nlenme tes�sler�nde D�nek Yöresel’den Kırıkkale
yöresel ürünler�n� tem�n ed�n.

A

B

C

SULAKYURT

DELİCE

BALIŞEYH

KESKİN

ÇELEBİ

KARAKEÇİLİ

BAHŞILI

YAHŞİHAN

MERKEZ
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Güneyden Kırıkkale Rotası

57

Çeşn�g�r

D�nek Dağı

Lavanta Vad�s�

Tar�h� çok esk�lere dayanan Çeşn�g�r Köprüsü, Kızılırmak’ın 
�çer�s�nden geçt�ğ� Çeşn�g�r Kanyonu, kanyonu tepeden 
gören cam teras, kanyon kenarındak� yürüyüş parkuru, 
kanyon �çer�s�nde tekne turu, yöresel ürünler satış alanı 
�le burada dolu dolu zaman geç�receks�n�z. 
Buraya özgü b�r lezzet olan Kad�fe balığını kes�nl�kle 
tatmalısınız!

Şehr�n yorgunluğundan kaçıp D�nek Dağı Atlı Safar� ve
Doğa Parkı’na gelerek göl kenarında yürüyüşe
çıkın, a�len�zle ata b�n�n, ok atışı yapın, büyük 
salıncaklarda sallanın ve Kırıkkale'ye özgü lezzetler�
tadın. D�nek Dağı’nın muhteşem havasıyla huzur 
bulacaksınız.

Lavanta Vad�s�’nde, uçsuz bucaksız lavanta tarlaları 
arasında renkl� anlar yaşamak s�ze çok �y� gelecek.
Lavantaların arasında salıncağa b�n�n, eğlencel� anlarınızı 
renkl� fotoğraflar �le ölümsüzleşt�r�n ve yöresel satış yerler�nden 
Kırıkkale’n�n yöresel ürünler�n� tem�n ed�n.

A

B

C

SULAKYURT

DELİCE

BALIŞEYH

KESKİN

ÇELEBİ

KARAKEÇİLİ

BAHŞILI

YAHŞİHAN

MERKEZ
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C

B



ÖNEMLİ TELEFONLAR
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ACİL YARDIM

KIRIKKALE VALİLİĞİ

KIRIKKALE BELEDİYESİ

KIRIKKALE İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

KIRIKKALE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

KIRIKKALE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

KIRIKKALE ALAN KODU

112

(0318) 333 55 00

(0318) 224 27 71

(0318) 224 26 84

 (0318) 224 48 53

 (0318) 224 48 53

318
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T.C. KIRIKKALE
VALİLİĞİ


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60

