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Kış güzeldir çünkü en güzel çiçekler
kıştan sonra açar.



PALANDÖKEN'E
YAZ GELDİ

PALANDÖKEN YAZ
ETKİNLİKLERİ İLE HEYECAN
VE MACERA DOLU ANLAR
SİZİ BEKLİYOR

Palandöken kayak merkezi, kış için
harika bir yer olabilir, ancak aynı
zamanda yaz için de keyifli bir yer.
Dağda kar eridikten sonra, Palandöken
zengin flora ve faunası, büyüleyici
topografik yapısı ve olağanüstü
güzellikteki doğal peyzajı ve rahat
edeceğiniz sosyal tesisleri ile yaz
aylarında yepyeni bir dizi aktivitelere ev
sahipliği yapıyor. Huzurlu atmosferi,
güzel sıcaklığı, muhteşem manzaraları
ve eğlenceli aktiviteleri birleştirdiğinizde
bu yaz Palandöken’de heyecan devam
edecek.

Yaz aylarında rengarenk kır çiçekleri
bölgeyi örterken,kışın karla kaplı
manzarası ile Palandöken tüm yıl
boyunca ziyaret edebileceğiniz bir dağ
merkezidir.  Palandöken kış aylarında
olduğu gibi yaz aylarında da birçok
aktivite ve etkinlikler ile sizleri bekliyor.  



NEDEN YAZ AYLARINDA
PALANDÖKEN’İ ZİYARET
ETMELİSİNİZ ? 

Sıcak hava ve dağlık araz�, etrafta kar varken
yapamayacağınız b�rçok spor �ç�n mükemmel b�r konum
sağlar.Dağ b�s�klet�, doğa yürüyüşü,kelebek gözlemc�l�ğ�
ve fotoğrafçılığı �le yazın keyf�n� çıkarın.

E J D E R  3 2 0 0
H A F T A L I K
B Ü L T E N

Palandöken kayak merkez�n�n yaz aylarında har�ka b�r
yer olmasının b�rçok neden� var! B�rkaçına bakalım:

Yaz Sporları 

Macera Akt�v�t�ler�

Huzur ve Rahatlama

Palandöken Kayak Merkez�  artık s�zler�n  yaz aylarında
eğlenmes�n� sağlamak, macera ve adrenal�n arzunuzu 
 karşılamak �ç�n dev salıncak, �nsan sapanı, z�pl�ne,Go
Kart g�b� macera akt�v�teler� �le s�zler� karşılıyor.

Mükemmel yaz sıcaklığı, muhteşem manzarası ve
kalabalığın olmadığı Palandöken şık ve modern tes�sler�
�le düşünceler�n�z� toplayab�leceğ�n�z, rahatlamanın
keyf�n� çıkarab�leceğ�n�z ve doğa �le yen�den temasa
geçeb�leceğ�n�z b�r yer arıyorsanız, kes�nl�kle keyf�ne
varacaksınız.



YAZ AKTİVİTELERİ VE ORGANİZASYONLAR

Yaz sezonu boyunca misafirler
ister kendi ekipmanlarını
kullanarak isterlerse ejder’den
kiralama yaparak teke
deresinde belirlenen alanda
konaklama yapabilirler.

ÇADIR KAMPLARI
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Palandöken’de belirlenen ve
düzenlenen rota üzerinde
gerçekleştirilecek
organizayon’a yerli ve yabancı
sporcuların katılması
hedeflenmektedir.
ayrıca bu yarışmacılara şehir
turu düzenlenerek etkinliğin
içeriği genişletilecektir.

MTB DOWNHIL

2020 yaz sezonunda
uzundere’de gerçekleştirilen
festivalin ikincisi 14-15 ağustos
tarihlerine teke deresinde
gerçekleştirilecektir.

SU SPORLARI
FESTİVALİ

Dağcılık federasyonu ile ortak
gerçekleştirilecek
organizasyonda rota
çalışmaları yapılarak hayata
geçirilecektir.

SKYRUNNING
İnsan Sapanı
Dev Salıncak
Zipline
Go Kart
Atv Turları
Tarih Turu
At Biniciliği – Atlı Safari
Gölet Kano Ve Yunus Turları
Gölet Bisiklet Turları
Gondol Turları
Okçuluk Faaliyetleri
Macera Parkı

SÜREKLİ AKTİVİTELER

Organizasyon Atatürk
Üniversitesi ve Etü ile birlikte
yapılması planlanmaktadır.
öğrencilerin oryantasyon
etkinliğiyle birlikte devam
edecek organizasyon’a şehir
halkı da dahil edilecektir.

YAZ ŞENLİĞİ



bu yaz
doğayı

kesfed�n

Bu yaz Ejder 3200 dağ
florasını, faunasını ve
manzarasını
deney�mlemen�n
öneml� b�r yolu olan
doğa yürüyüşler�
düzenleyecekt�r. S�z
doğa severlere,  kuşları,
memel�ler� ,
sürüngenler�,  böcekler�,
kelebekler�  ve d�ğer
vahş� yaşamı görme,
etk�leş�m kurma ve
bunlar hakkında b�lg�
ed�nme fırsatı sunuyor



Dağlar, çok eski zamanlardan beri insan
toplulukları ve kültürleri için bir mucize ve
ilham kaynağı olmuştur. Bu eşsiz vahşi
yaşam alanlarına olan hayranlığımız
kısmen onların uzaklığına ve
erişilemezliğine dayanıyor. Yine de bugün,
insanları dağlara çeken unsurlar - temiz
hava, çeşitli manzaralar, zengin biyolojik
çeşitlilik ve benzersiz kültürlere olna
meraktır.
 Dünya nüfusunun giderek artması, küresel
ısınma, çevre tahribinin hızlanması, suların
kirlenmesi ve benzeri olumsuz gelişmeler
insanların çevreye ve doğaya olan ilgilerini
artırmıştır. Bu sebeple dünya da birçok
insanın doğa olaylarını gözlemlemek
amacıyla turizm faaliyetine katıldığı
gözlemlenmektedir.Özellikle ekoturizm
faaliyet alanlarına olan talep oldukça
yoğundur. Ekoturizm içinde yer alan ve bir
alt başlık olarak göze çarpan flora fauna ve
endemik türler dünyada ilgi uyandıran bir
ekoturizm faaliyeti olarak gelişmektedir.

FAUNA&FLORA

Araştırmalar sonucunda
Palandöken ’�n bu
potans�yele sah�p olduğu
görülmüştür. Palandöken
flora-fauna ve endem�k türler
açısından kayda değer b�r
envantere sah�p olduğu
görülmüş ve ekotur�zm doğal
ve kültürel değerler�n
sorumluluk duygusu �ç�nde
korunup,tanıtılması ve
tur�zme açılması
hedeflenmekted�r. 

GENÇLİK
DERGİSİ



FLORA VE
ENDEMİK
BİTKİLER

Erzurum Palandöken
Dağı endem�k
b�tk�ler�n�n zeng�nl�ğ� ve
flora çeş�tl�l�ğ�
bakımından Türk�ye’n�n
en zeng�n bölges�
arasında yer almaktadır.  
Endem�k b�tk� türler�
gözlemc�l�ğ� ve foto
safar� açısından çok
öneml� �mkanlar
sunmakla b�rl�kte 
 Dağlardak� ç�çekler�
görmek �ç�n s�z doğa
severler� bekl�yoruz

Sözlük anlamı olarak
flora bitki anlamına
gelmektedir. Botanik
biliminde belli bir
coğrafyada yaşayan
bitki topluluğuna
denilir

Türkiye’de bulunan
endemik bitkilerin yüzde
10’u Erzurum’da
bulunmakta olup, sadece
Palandöken Dağı’nda
birçok ülkeden daha fazla
bitki türü yer almaktadır
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FAUNA
KUŞLAR
KELEBEKLER
ARICILIK

Palandöken, flora
açısından zengin ve
ilginç olduğu gibi
fauna acısından da
bulunduğu coğrafya
itibariyle zengin ve
ilginçtir. Ayrıca
hayvan türü ve yaşam
alanı olarak çok
çeşitlilik
göstermektedir.

Belli bir coğrafyada
yaşayan hayvan
topluluğuna fauna
denilmektedir

Bu çalışmanın amacı,
Palandöken’de Fauna
turizm potansiyelini
ele alarak,
Palandöken’nin
alternatif turizm
faaliyetleri açısından
bir turizm türünün
daha olduğunu ortaya
koymaktır
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KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ

Turistlerin kuş gözlemciliği yapmak
için seyahat etmeleri ve  bölgede
konaklama yapmaları nedeniyle
önemli bir turizm pazarı
oluşmaktadır

Kuş gözlemciliği, doğayı kuşların
dünyasından tanımayı sağlayan bir
gözlem sporudur. Bir ekoturizm faaliyeti
olan kuş gözlemciliği, aynı zamanda
hobiye dayalı özel ilgi turizmi türleri
arasında da gösterilen önemli bir açık
alan rekreasyonu faaliyetidir. Erzurum
Bölgesi, dünyadaki en önemli kuş göç
yollarından biri üzerinde olup, Asya ve
Kafkaslar üzerinden gelen binlerce kuş 
 Anadolu’ya bu bölgeyi kullanarak giriş
yaparak, Ortadoğu ve Afrika’ya doğru
devam ederler

Kuş türlerinin çoğunun
yakın mesafeden ve
arazide yürümeye
gerek kalmaksızın araç
yolu üzerinden
görülebilmesi
Palandöken'i daha da
ayrıcalıklı bir konuma
getirmektedir
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KELEBEK
GÖZLEMCİLİĞİ

Tüm Avrupa ülkelerinde 482
kelebek türü bulunurken, bu
rakam Türkiye’de 381,
Erzurum’da ise 244.

Kelebek gözlemciliği, son yıllarda önemli
bir yaban hayatı gözlemciliği ve özel ilgi
turizm faaliyetidir.Doğal alanlarda
kalabalık kitlelerden uzak, küçük
gruplarla yapılan kelebek gözlemciliği ve
fotoğrafçılığı gibi doğa temelli bir
alternatif  oluşturmaktadır Palandöken
gerek kelebek çeşitliliği ve yoğunluğu
gerekse nesli tehdit altında olan bazı
nadir türleri barındırması açısından
Türkiye’nin en önemli kelebek
alanlarından biri olup, yaz mevsiminde,
bölgede çok sayıda kelebek görmek
mümkündür

Yok olma
tehlikesiyle karşı
karşıya olan 15
kelebek türünü
Palandökende
görmek
mümkündür



ARICILIK
Bal arılarının çiçekleri ve
bitkileri tozlaştırdığı ve
faydalı bal ürettiği doğal bir
yaşam sürecinin parçası
olmak son derece tatmin
edicidir

Erzurum Palandöken sahip olduğu fauna
ve flora zenginliği nedeniyle eko turizm
kapsamında ele alınabilecek pek çok
unsura sahiptir. Arıcılık turizmi ise çevre
koruma bilincinin yerleştiği bölgelerde
hem bölgesel kalkınmaya olumlu yönde
etki eden  bir turizm türü ortaya
koymaktır. Ejder3200,Palandöken’in
zengin florası ile arıcılık turizmine bakış
açısını ve arıcılık turizmi konusunda
farkındalık oluşturmayı ve organik kendi
markasını oluşturmayı hedeflemektedir.

Zengin Flora ve
faunasıyla ve uzun
süre devamlılığı olan
yüksek yer olması
nedeniyle Palandöken
arıcılık faaliyetleri
başlıyor



ARDA KALANLAR
2 0 2 0 - 2 0 2 1  K A Y A K  S E Z O N U



ARDA KALANLAR
2 0 2 0 - 2 0 2 1  K A Y A K  S E Z O N U



ARDA KALANLAR
2 0 2 0 - 2 0 2 1  K A Y A K  S E Z O N U



ARDA KALANLAR
2 0 2 0 - 2 0 2 1  K A Y A K  S E Z O N U



ej
de

r s
to

re
  e

-t
ic

ar
et

Dünyada ve ülkemizde e ticaret platformları ve e ticaret satışları
her geçen gün yukarı yönde ivmelenme göstermektedir. Özelikle
Amerika ve Avrupa’da e ticaret satışları önemli boyutlara
ulaşmıştır. İnsanların iş ve yaşayış alışkanlıkları hem pandemi hem
de sosyolojik yapı değişikliği nedeniyle insanlar internet alışverişine
daha fazla yönelmektedirler.
Modern gelişmeleri yakından takip eden ejder3200 de bu
değişimler neticesinde e ticaret içerisinde kendisini göstermeye
başladı. Gerek kendi web sitesi üzerinden gerekse e ticaret
platformları üzerinden yapılan satışlar insanlara da büyük
kolaylıklar sağlamakta.
Kayak aktivitelerinin dışında tüm doğa ve outdoor sporlarına da ev
sahipliği yapan Palandöken’de etkinliklere katılacak olanlar gerekli
ihtiyaçlarını daha gelmeden temin edebiliyorlar. Kamp etkinliğine
katılacak birisi ejder3200 web sitesi üzerinden eksikliklerini
tamamlayabiliyor.
Her zaman kaliteli işlere imza atan Ejder3200 bu noktada da yine
kendi farkını ortaya koyuyor




