
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 öneml� b�r 
tekn�k altyapıya sah�p olan tes�s�m�zde pa�ntball, 
dev salıncak, okçuluk, tırmanış ve z�pl�ne g�b� 
etk�nl�kler gerçekleşt�reb�l�r; eğlence alanlarında 
enerj�n�z� boşaltab�l�rs�n�z.

MACERA PARK02

Kızılırmak’ın �çer�s�nden geçt�ğ� Çeşn�g�r Kan-
yonunda, Çeşn�g�r Köprüsünü göreb�l�r, kanyonu te-
peden gören cam terastan kanyon manzarasını 
�zleyeb�l�r, kanyon kenarındak� yürüyüş parkurunda 
yürüyüşler yapab�l�r, kanyon �çer�s�ndek� tekne tur-
larına katılab�l�r ve yöresel ürünler satış alanımızda 
alışver�ş  yapab�l�rs�n�z.

ÇEŞNİGİR03

Şehr�n yorgunluğundan kaçarak 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.

DİNEK04

P�kn�k, kamp, yürüyüş... B�r gününüzü b�rçok 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�le-
ceğ�n�z bu alanda balık tutab�l�r ve mangalınızı 
yakab�l�rs�n�z.

KARAAHMETLİ05

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.

LAVANTA VADİSİ07

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.

RAHMİ PEHLİVANLI
MÜZESİ

08

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. 
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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.

HASANDEDE
TÜRBESİ
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Dünya üzer�nde çok az yerde rastlanan “Kırmızı 
Per�bacası” oluşumları �l�m�z�n Hasandede kasa-
basında ve Bahşılı �lçem�ze bağlı Büyük Sarıkaya 
köyünde yer almaktadır. Dağların yamacındak� 
per�bacası oluşumları güzell�ğ� �le d�kkat çek-
mekted�r. Gün batımında burada har�ka fotoğraflar 
çekeb�l�rs�n�z.

PERİBACALARI11

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. 

HAYDAR SULTAN
TÜRBESİ
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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.

SULU MAĞARA06

Kırıkkale’n�n merkez�nde, “Tar�h� Kırıkkale Evler�” 
konsept �nde o luşturu lmuş çarş ıda çeş�t l � 
�ht�yaçlarınızı tem�n edeb�l�r, oturup b�r şeyler �çerek 
d�nleneb�l�r ve güzel fotoğraflar çekeb�l�rs�n�z.

MERKEZ ÇARŞI14

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.

NUR CAMİSİ15
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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!
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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. Bu 
lezzet� Kırıkkale’n�n b�rçok restoranında bula-
b�l�rs�n�z.

Besmeç
MERKEZ İLÇE / HACILAR KASABASI

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. 

Kesk�n Tava
KESKİN

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

Sulakyurt Ballısı
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. 

Del�ce Üzümü
DELİCE

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

Kad�fe Balığı
ÇEŞNİGİR KOMPLEKSİ

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 Kavunu
SULAKYURT

Bahşılı �lçes�nde 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 vazgeçe-
meyeceklerd�r. 

Karaahmetl� Patlıcan Turşusu
BAHŞILI

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
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 faydası bulunmaktadır. 

Kesk�n S�rke
KESKİN

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.

Del�ce Tuzu
DELİCE

Del�ce’n�n meşhur “Del�ce Beyazı” üzümler�nden 
elde ed�lmekte olan üzüm pekmez� mükemmel b�r 
lezzete sah�pt�r. Bununla b�rl�kte vücudun d�renc�n� 
arttırmakta ve vücuda enerj� vermekted�r.
Sofralarınızdan eks�k etmey�n!

Üzüm Pekmez�
DELİCE

Kırık Kahve, Kırıkkale’n�n kend� markası olup, özel 
tekn�klerle hazırlanmış b�r kahve çeş�d�d�r. 
Kırıkkale’dek� b�rçok lokasyonda bulab�leceğ�n�z 
Kırık Kahve’n�n eşs�z tadını kes�nl�kle denemel�s�n�z.

Kırık Kahve

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

Obaköy-Yeş�l Vad�

Çeşn�g�r

Kahvaltı, Kızılırmak kenarında yürüyüş, b�s�klet turu, 
çocuklar �ç�n ekoloj�k tarım çalışması.

Park gez�nt�s�, teraslardan kanyonu �zleme, tekne turu, 
Kad�fe Balığı.

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 bulun-
maktadır. 

Sulakyurt Tava
SULAKYURT

KIRIKKALE
ROTALARI

Şehr�n kalabalığından ve stres�nden 
uzakta, Kırıkkale’n�n doğal, tar�h�, 

kültürel ve eğlence mekanlarını �çeren 
çeş�tl� gez� rotaları �le muhteşem b�r gün 
geç�receks�n�z! S�ze uygun rotayı seçerek 

hemen gez�n�ze başlayab�l�rs�n�z.

Doğanın Renkler� Rotası

Obaköy-Yeş�l Vad�

D�nek Dağı

Lavanta Vad�s�

Kahvaltı, Kızılırmak kenarında yürüyüş, b�s�klet turu, 
çocuklar �ç�n ekoloj�k tarım çalışması.

D�nek Dağı Atlı Safar� ve Doğa Parkı - Yemek

Uçsuz bucaksız lavanta tarlaları, dev salıncak,
eğlencel� ve renkl� fotoğraflar, yöresel satış yerler�.

D�nek Yöresel
Tes�slerde D�nek Yöresel’den ürün alınması.

Neh�rdek� Huzur Rotası

Obaköy-Yeş�l Vad�

Bahşılı

D�nek Yöresel

Kahvaltı, Kızılırmak kenarında yürüyüş, b�s�klet turu, 
çocuklar �ç�n ekoloj�k tarım çalışması.

Karaahmetl� Tab�at Parkı balık tutma, mangal, doğa 
yürüyüşü.

Tes�slerde D�nek Yöresel’den ürün alınması.

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

Obaköy-Yeş�l Vad�

Kesk�n

Kahvaltı, Kızılırmak kenarında yürüyüş, b�s�klet turu, 
çocuklar �ç�n ekoloj�k tarım çalışması.

Rahm� Pehl�vanlı Müze Ev� z�yaret�, Sulu Mağara, 
Kesk�n Tava, Gastronom� Merkez�, Hacı Taşan Kültür
Merkez� ( Taş Mektep ) Müz�k D�nlet�s�, 

D�nek Yöresel
Tes�slerde D�nek Yöresel’den ürün alınması.

Doğada Spor Rotası

Obaköy-Yeş�l Vad�

Macera Park

D�nek Yöresel

Kahvaltı, Kızılırmak kenarında yürüyüş, b�s�klet turu, 
çocuklar �ç�n ekoloj�k tarım çalışması.

Macera Park’ta pa�ntball, dev salıncak, okçuluk, 
tırmanış, z�pl�ne vb. etk�nl�kler.

Tes�slerde D�nek Yöresel’den ürün alınması.
D�nek Yöresel
Tes�slerde D�nek Yöresel’den ürün alınması.

En Yakın Rota

Obaköy-Yeş�l Vad�

Macera Park

Merkez

Kahvaltı, Kızılırmak kenarında yürüyüş, b�s�klet turu, 
çocuklar �ç�n ekoloj�k tarım çalışması.

Macera Park’ta pa�ntball, dev salıncak, okçuluk, 
tırmanış, z�pl�ne vb. etk�nl�kler.

Hasandede Türbes�, Per�bacaları

D�nek Yöresel
Tes�slerde D�nek Yöresel’den ürün alınması.

Güneyden Kırıkkale

Çeşn�g�r

D�nek Dağı

Lavanta Vad�s�

Park gez�nt�s�, teraslardan kanyonu �zleme, tekne turu, 
Kad�fe Balığı.

D�nek Dağı Atlı Safar� ve Doğa Parkı - Yemek

Uçsuz bucaksız lavanta tarlaları, dev salıncak,
eğlencel� ve renkl� fotoğraflar, yöresel satış yerler�.

TUR ZM HAR TASI
KIRIKKALE

USATAR H

LEZZET

DOGA

EGLENCE

SANAT

KIRIKKALE
LEZZETLERİ

Anadolu mutfağının en güzel örnekler�n� 
tadab�leceğ�n�z Kırıkkale’de, yöresel ve 

doğal ürünlerle hazırlanmış, 
damağınızdan uzun süre s�l�nmeyecek ve 

unutamayacağınız enfes lezzetler� 
tadacaksınız!

T.C. KIRIKKALE
VALİLİĞİ

Katkıda Bulunanlar
T.C. Kırıkkale Val�l�ğ�

Kırıkkkale İl Kültür ve Tur�zm Müdürlüğü
Kırıkkale İl Özel İdares�
Ah�ler Kalkınma Ajansı

Tel�f Hakkı
Ah�ler Kalkınma Ajansı 

Markalaşma ve Tasarım
OZC İnternet Teknoloj�ler�

Tüm hakları saklıdır. 

Bu eser�n tamamı  ya da b�r bölümü, 5846 sayılı F�k�r ve Sanat 
Eserler� Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak  sah�b�nden 52. 
Maddeye uygun yazılı �z�n alınmadıkça, h�çb�r şek�lde ve yöntemle 
�şlenmek,  çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, 

k�ralanmak, ödünç ver�lmek, tems�l  ed�lmek, sunulmak, tell�/tels�z ya 
da başka tekn�k, sayısal ve/veya elektron�k yöntemlerle  �let�lmek 

suret�yle kullanılamaz. 

Hazırlanmış olan çalışmanın tüm hakları Ah�ler Kalkınma  Ajansı’na 
a�tt�r. Ah�ler Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan �şbu çalışmadan 

kaynak  göster�lmek suret�yle alıntı yapılab�l�r.
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