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Özet: Bu çalışmanın amacı Samsun ili Ondokuzmayıs ilçesi sınırlarında bulunan Cehennemdere vadisinin 
rekreasyonel açıdan  ele alınarak, nasıl kullanıldığını belirlemek ve yeni kullanım alanlarını ortaya çıkarmak-
tır. Araştırmada genellikle arazi gözlem ve inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sahasının yüzey 
şekilleri incelenmiş ve doğal ortama uygun rekreatif faaliyetler belirlenmiştir. Rekreatif faaliyet önerileri 
belirlenirken etkinliğin suya dayalı ya da suya dayalı  olmaması ölçüt olarak kabul edilmiştir. Araştırma 
sahasında suya dayalı rekreatif faaliyetler ; olta balıkçılığı ve yüzme, suya dayalı olmayan rekreatif faali-
yetler ise ; piknik aktiviteleri, doğa yürüyüşü  (trekking),  kampçılık,  kuş gözlemciliği, manzara seyri ve 
fotoğrafçılık olarak belirlenmiştir. Bireylerin şehirlerdeki bunaltıcı ve hareketsiz ortamlardan huzur verici 
ve rahatça hareket edebilecekleri ortamlara yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu yönlendirmeler yapılırken 
kullanılacak alanların doğallığı korunmalı, ziyaretçilerin bilinçsiz kullanımlarının önüne geçilmelidir. 
Araştırmalar yapılarak farklı etkinliklerin sunulacağı yeni rekreasyon alanları belirlenmeli ve bu alanlarda 
uygulanabilecek faaliyetlere göre yatırımlar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Rekreasyonel Planlama, Cehennemdere Vadisi

RECREATIONAL PLANNING CASE STUDY;   
CEHENNEMDERE VALEY

Abstract: The main aim of this study is to evaluate Cehennemdere Valley in terms of recreational planning 
and to determine how to use it and alternative usages of this area.  Land observation and examination 
were used as methodologies in this research.  Land forms and surface features of the study area were 
investigated and recreative activities that are suitable for this natural environment were determined.  As 
determination of suggested recreative activities, it was accepted as criteria that were based on water or not. 
In the research area, recreative activities based on water are handline fishing and swimming, while some 
recreative activities that were not based on water are determined as picnic, trekking, camping, birdwatching, 
landscape watching and photography. It is necesserary that people should be guided to go restful natural 
places due to running away from depressing and motoinless city life.  However, during making of these 
guidinges, it must be protect these natural environment and it maust be prevent misusing of these area 
as well. In addition, it should be also made more researchs to determine additional new different places 
to make different other activities. Moreover to use these area as sustainable, it should be investments by 
taking into activities that are suitable for these areas.    

Keywords : Tourism, Recreational Planning, Cehennemdere Valey

*  Bu çalışma 2. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur.



107

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart 2014 Sayı: 10 Cilt: 4 Kış Dönemi 

January / February / March 2014 Issue: 10 Volume: 4 Winter Term
JEL KODU: M-Y

www.sstbdergisi.com
ID:127   K:162

GİRİŞ

Tarihsel süreçte insanlığın geçirmiş olduğu evreler 
dikkate alındığında genellikle birlikte yaşamaya ve 
karşılaşılan sorunların beraberce çözümlenmesine 
yönelik bir eğilim gözlenmektedir. Birlikteliğin 
sonucu olarak sağlık, güvenlik ve ekonomi gibi 
kritik alanlarda bireylerin özelleşmiş meslek 
gruplarına sahip olması teknolojik ve kültürel 
mirasın gelişmesine, sanayi devrimi gibi köklü 
değişimlerin görülmesine neden olmuştur.  De-
ğişen ve gelişen yaşam standartları beraberinde 
olumsuzlukları da getirmiştir. Bu olumsuzlukların 
başında doğası gereği sağlıklı ve mutlu bir yaşam 
sürmesi için özgür bir hareket alanına sahip olması 
gereken insanın, doğal çevresinin kısıtlanmış 
olması sayılabilir. Bu nedenle sanayileşme ve 
kentleşme ile yaşam koşullarının güçleşmesi, 
kentlerde yaşayan insanları doğal alanlara ve 
yöresel kültürlere yönelik turizm hareketlerine 
teşvik etmiştir (Yıldırım ve Koçan, 2008).

Son yıllarda sağlık ve zindelik için fiziksel akti-
vitenin önemli olduğunu ortaya koyan çok sayıda 
araştırma yapılmıştır (Mostofsky ve Zaichkowsky, 
2002). Amerikada yaşayan obez insanların sağlıklı 
bir yaşam için spor yapmaları gerektiğini bildikleri 
halde spor yapmadıkları araştırmalar sonucunda 
ortaya konulmuştur (Miller, 2008).   Spor yapma 
bilincinin olduğu halde bunun gerçekleştirileme-
mesinin nedenlerinden birisi de kentlerde yaşayan 
insanların gerek iş ortamları, gerekse teknolojinin 
kullanım alanları nedeniyle sağlıklı bir yaşam için 
gereken fiziksel aktiviteleri yapacak ortamlara ve 
fiziksel aktivite çeşitliliğine sahip olamamaları, 
rekreatif faaliyetlerde bulunamamalarıdır. 

Rekreasyon her türlü eğlence faaliyetini içine 
alan kısaca insanların stres atması ve huzur 

bulması için yapılan faaliyetlerin tümünü kap-
samaktadır. Rekreatif faaliyetler için doğa bir 
çok uygun koşulu insanlara sunmaktadır ve son 
yıllarda yapılan jeoturizm çalışmaları önemli birer 
rekreatif faaliyet kaynağı olmaktadır. Jeoturizm 
genel anlamıyla “Doğal ortamlara, jeolojik ve 
jeomorfolojik oluşumları görmek ve tanımak 
için yapılan seyahatleri ifade eder. Doğaya 
nispeten daha az rahatsızlık veren turizm tipidir 
ve sürdürülebilir yerel kalkınma için önemli bir 
kaynaktır” (Gümüş, 2008).

Doğal kaynakların belki de en önemlisi su; yaşamsal 
besinlerin temeli, canlı hayatının vazgeçilmez bir 
parçası ve doğal güzelliklerin oluşumunun teme-
linde yatan etmendir. Son yıllarda artan dünya 
nüfusuyla birlikte hızlı kentleşme, sanayileşme 
gibi sebeplerle su kaynakları tahrip olmaktadır. 
Su probleminin belirgin hale gelmesiyle birlikte 
insanlar suyun ve sulak alanların önemini farket-
miştir. Sucul ortamların öneminin farkedilmesi, 
bu alanlara olan ilgiyi de arttırmıştır. Yapılan bir 
araştırmaya göre “son 30 yılda su içinde ve etra-
fında yapılan rekreatif etkinlikler birçok ülkede 
en çok tercih edilen etkinliklerdendir” (Pigram 
ve Jenkins, 2006). Bu önem ülkemizde de son 
yıllarda farkedilerek rekreasyon alanlarının be-
lirlenmesi ve planlanmasına yönelik yontemler 
geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

Rekreasyon alan planlaması yapılırken doğanın 
üzerinde bir baskı oluşturulmamalı, doğanın bir 
parçası olunmalı ve rekreasyon alanının sürdü-
rülebilirliği sağlanmalıdır. Turistlerin seyahat 
edecekleri yeri seçerken göz önüne aldıkları 
etmenlerin başında %79 ile doğanın korunduğu 
alanlar gelmektedir (Gülez, 1998).
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Bu çalışmada Ondokuzmayıs ilçesi içerisinde 
rekreasyon alanı olarak kullanılabilecek Cehen-
nemdere vadisi değerlendirilmiştir. Araştırma 
sahası içerisinde yapılabilecek rekreasyon faali-
yetleri belirlenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

YÖNTEM

Araştırma ağırlıklı olarak arazi gözlem ve incele-
melerine dayanmaktadır. Arazi çalışmalarında elde 
edilen bulgularla arazinin doğal ortam özellikleri 
belirlenmiş ve alanın rekreasyonel açıdan nasıl 
kullanıldığı ve kullanılabileceği gözlemlenmiş, 
elde edilen bilgiler literatür taramasıyla harman-
lanarak sahaya uygun rekreasyonel faaliyetler 
belirlenmiştir.

ARAŞTIRMA SAHASININ YERİ VE SI-
NIRLARI

Araştırma sahası Karadeniz Bölgesi’nin Orta 
Karadeniz Bölümü’nde, Samsun ili sınırları 

içerisinde, Ondokuzmayıs ilçesi sınırlarında 
bulunur. Cehennemdere vadisi ilçe merkezine 
araba ile 15 dk mesafede bulunmaktadır. Çalışma 
sahasında akarsu üzerinde oluşmuş küçük göller, 
mağaralar, irili ufaklı şelaleler ve bir doğal köprü 
görülmektedir. Ayrıca coğrafi olarak önem arz 
eden sıralı şelaleler Cehennemdere’nin yan kolu 
üzerinde bulunmaktadır (5 m, 9.5 m ve 7 m). 
Arazide görülen doğal köprü sıralı şelalelerin 
ikincisinin hemen önünde oluşmuştur.

Sahada yapılacak olan doğa yürüyüşü faaliyetle-
rinde, Yarımca mahallesi yakınlarından başlayarak 
şelalelerin olduğu kısıma ve oradan daha doğudaki 
diğer yola ulaşan bir rota belirlenmiştir. 

DOĞAL ORTAM ÖZELLİKLERİ

Akarsu yatağında anakaya belirgin şekilde göz-
lemlenmekte, yer yer anakaya üzerinde oluşmuş 
tırmanmaya uygun küçük yerler görülmektedir 
(Foto 1).

Foto 1. Anakaya üzerinde tırmanma faaliyetleri.
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Araştırma sahası iklimi Köppen’e göre Orta 
İklimler Kuşağı’nda, Csb harfleriyle ifade edilen 
kışı ılık, yazı sıcak, kurak fakat kısa iklim sınıfı-
nın özelliğini gösterir (İmamoğlu,  2012). Yerli 
halktan alınan bilgi ve arazi çalışmaları sırasında 
yapılan gözlemler ışığında suyun yaz aylarında 
da kurumadığı görülmüştür. 

Akarsu boylarında, kızılağaç, akasya, söğüt gibi 
suyu seven türler bir arada bulunmaktadır.

REKREASYONEL KAYNAK DEĞERLERİ

Samsun şehri Karadeniz sahil kıyısında, Bafra ve 
Çarşamba delta ovaları, hemen gerisinde farklı 
yükseltilerdeki aşınım yüzeyleri ve kıyıdan içeriye 
doğru devam eden Canik Dağları ile farklı güzel-
liklerin birarada toplandığı bir şehirdir. Yapılan 
çalışmanın Samsundaki turizm ve rekreasyon 
faaliyetlerine bir katkı olacağı düşünülmüştür. 
Turizm açısından Samsun kentinin arz potansiyeli 
bulunmakla birlikte, mevcut potansiyel henüz 
etkili ve planlı şekilde turizme, şehir ekonomisine 
kazandırılamamıştır (Yılmaz ve Şahin, 2009).

Samsun’da başta bazı üniversite öğrencileri olmak 
üzere, Sam-Dak (Samsun Dağcılık Kulübü), orta 
öğretimdeki bazı hocalar ve öğrencilerinden oluşan 
gruplar bu tür rekreasyon faaliyetleri düzenlemekte 
ve uygulamaktadır. Araştırma sahasında yapılan 
ön araziler ve araştırmalar sırasında, bu alanında 
bazı kişi ya da kişiler tarafından rekreasyon amaçlı 
kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Araştırma sahası vadi içinde yetişen bitkiler, 
barındırdığı farklı renkler ve suyun kimi zaman 
sessizliği kimi zaman ise küçük bir çağlaktan 
düşerken çıkardığı dinlendirici sesiyle insanlara 
şehrin stresinden uzaklaşma fırsatı vermektedir.

REKREASYON VE REKREASYON PLAN-
LAMASI

Samsun ili sosyo-kültürel zenginlik, toplumsal 
yapıdaki çeşitlilik, tarihi ve coğrafi güzellikleri 
gibi nedenlerden dolayı önemli bir merkez olma 
yolunda ilerlemektedir. Fakat Samsun sınırları 
içerisinde keşfedilmiş olduğu halde değerlendi-
rilemeyen bir çok doğal güzellik bulunmaktadır. 
Samsun’un doğal güzelliklerinin insanların yara-
rına sunulması için doğaya dönük rekreasyonel 
faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Uzun ve Altunkasa (1991), rekreasyonel aktivi-
teleri 4 temel kategori içerisinde sınıflandırmıştır. 
Bu sınıflandırmalardan birisi de çevreye dayalı 
rekreasyon aktiviteleridir. Rekreasyon alanının 
içerdiği bitki örtüsü, su yüzeyleri, çekici man-
zaralar, yaban hayatı gibi unsurlara bağlı olarak 
yapılan eylemlerden oluşur.

Rekreasyon planlaması yapılırken planlama yapı-
lacak ildeki rekreasyon talep ve gereksinimlerinin, 
hangi alanda ne gibi rekreasyon faaliyetleri yapı-
labileceğinin, faaliyet planlanan çevrenin doğal 
ortam özelliklerinin ve rekreasyonel alanların 
potansiyellerinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde gelişigüzel yapılan faaliyetler 
hem organize eden kişi ya da kurumlara hem de 
doğaya kalıcı zararlar verebilir.

SUYA DAYALI REKREASYON FAALİ-
YETLERİ

Suya dayalı rekreasyon, insanların suyun doğal 
ve kültürel zenginliklerine dönük dinlenme ve 
yitirilen enerjinin yeniden kazanılması eğilim-
leridir. İnsan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri, 
çekicilikleri ve rekreasyonel potansiyelinin bü-
yüklüğü sebebiyle su ve kıyıları en fazla tercih 
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edilen rekreasyon alanlarıdır. Su yüzeylerini ve 
kıyıları rekreasyonel bakımdan önemli kılan 
faktörlerden birisi gerçekleştirilebilecek aktivite 
çeşitliliğinin çok fazla olmasıdır (Yılmaz,  2006).

Suya dayalı rekreasyon faaliyetleri farklı açılardan 
yaklaşılarak çok farklı şekillerde gruplandırıl-
mışlardır. Yapılan çalışmalardan hareketle bu 
çalışmada suya dayalı rekreasyon faaliyetleri, 
suyla doğrudan ilişkili ve dolaylı ilişkili faa-
liyetler olarak ikiye ayrılmıştır. Bu çalışmada 
bütün rekreatif faaliyetler açıklanmamış, sadece 
uygulanabilirliği olan faaliyetlere değinilmiştir.

CEHENNEMDERE VADİSİ İÇİN ÖNERİLE-
BİLECEK REKREASYON FAALİYETLERİ

Cehennemdere vadisi için önerilebilecek suyla 
doğrudan ilişkili rekreasyon faaliyetleri

Olta Balıkçılığı: Olta balıkçılığı her yaştan insan 
için uygun, amatör ya da profesyonel olarak yapı-
labilen bir faaliyettir. Rekreasyonel faaliyet olarak 
çok tercih edilen olta balıkçılığı genellikle deniz 
kenarlarında ya da akarsuların denizle birliştikleri 
yerlerde yaygın olarak yapılmakla beraber akarsu 
boylarında da yapılmaktadır. Serbest zamanların 
değerlendirilmesi açısından olta balıkçılığı insanın 
kendisiyle başbaşa kalmasını sağlamaktadır. 

Balık nüfusu Cehennemdere vadisi boyunca 
oluşmuş küçük göllerde toplanmıştır ve çok fazla 
sayıda değildir. Cehennemdere’nin Engiz çayı ile 
birleştiği kesimde ise daha fazla balığa rastlamak 
mümkündür. Bu yüzden olta balıkçıları genellikle 
Cehennemdere’nin aşağı çığırını tercih etmelidir. 

Yüzme: Cehennemdere vadisi boyunca yüzmeye 
uygun küçük göller bulunmaktadır. Bunlar ge-
nellikle dev kazanı şeklinde oluşumlardır. Dev 

kazanı suyun yüksek bir yerden dökülerek yatağın 
tabanında oluşturduğu aşınım ile meydana gelen 
göl yapısıdır. Vadi’nin nisbi yarılma derecesinin 
yüksek olması, bitki örtüsünün vadi içinde gür 
olması ve vadi boyunca birçok yerden küçük 
kaynakların akarsuya eklenmesi gibi nedenlerle 
suyu yaz aylarında bile soğuk sayılabilir. Fakat 
bu soğukluk yaz aylarında insana ayrı bir huzur 
ve dinçlik kazandırmaktadır. Arazi gözlemleri 
sırasında çevredeki fındıklıklarda çalışan insanların 
sıcaktan bunalıp yorulduğunda bu göllere gelip 
serinlediği görülmüştür. Akarsu üzerinde oluşan 
bu göllerde yüksekten atlamaya uygun alanlar 
bulunmaktadır. Buralardan atlayan insanların 
cesaret duygusu artmakta, bireysel yetenekleri 
gelişmektedir. Ayrıca sahada yetişen çocuklar 
yüzme sporunun atlama branşı için kaynak olarak 
değerlendirilebilir.

Cehennemdere vadisi için önerilebilecek suyla 
dolaylı ilişkili rekreasyon faaliyetleri

Piknik aktiviteleri: Piknik aktiviteleri insanların 
ailesi, arkadaşları gibi çevresindeki insanlarla 
biraraya gelerek doğada güzel bir gün geçirmek 
amacıyla yaptığı günlük aktivitelerdir. Bu akti-
viteler sağlıklı bir toplum için gerekli olan aile 
ve arkadaş çevresindeki sosyal dayanışma ve 
bütünlük ruhunu güçlendirir. Piknik aktivitelerinde 
insanların temel gereksinimlerinden birisi de su 
olduğu için genellikle akarsu kenarları piknik 
alanları olarak tercih edilmektedir. Piknik yapmak 
için gelen insanların şüphesiz ki başka ihtiyaçla-
rının da karşılanması gerekmektedir. Bu yüzden 
belli bölgelere piknik alanları inşa edilmelidir. Bu 
alanlara banklar, çeşmeler, tuvaletler yapılmalıdır. 
Bunun için Cehennemdere vadisinin Engiz çayı 
ile birleştiği kısımda hem vadi içerisindeki doğal 
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güzelliklere yakın hemde piknik yapmaya uygun 
alanlar belirlenmelidir.

Doğa Yürüyüşü (Trekking): Doğa yürüyüşleri 
nispeten fazla zorluk içermeyen belli bir kondis-
yonla yapılabilecek kolay yürüyüş faaliyetleri 
olarak tanımlanmaktadır. Fakat bazı alanlarda bu 
yürüyüşler daha zorlu olabilmekte, katılımcıla-
rın dayanma gücü düşmektedir. Cehennemdere 
vadisi kimi zaman sudan atlayarak, kimi zaman 
kayalara tutunarak, bazen çalılıklara takılarak 
geçilen bir rotadır. Bu rota amatör olarak yap-
tığımız faaliyetlerde bazı katılımcılar için zorlu 
bir yol olmuş, bazı katılımcılar içinse çok kolay 
bir rota olmuştur. Yürüyüş sırasında karşılaşılan 
doğal güzellikler ise yoruculuğu ve zorluğu 
unutturmaktadır.

Kampçılık: Kamp alanları ve kullanımı ülkemizde 
çok gelişmemiştir. İnsanlar çadır kurmak ve kamp 
yapmak istediklerinde kendi tecrübelerine daya-
narak yer belirlemekte, bu da bazen istenmeyen 
durumlarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bu 
sebeple araştırma sahası içerisinde mevcut uygun 
alanlardan birine kamp alanı yapılmalı, buralara 
ziyaretçilerin acil ihtiyaçları için kullanabileceği 
yapılar inşa edilmelidir. Yapılan kamp alanında 
çevre düzenlemesi gerçekleştirilmelidir. 

Manzara Seyri ve Fotoğrafçılık: Cehennemde-
re, insanlara çok farklı manzaralar sunmaktadır. 
Vadi boyunca görülen farklı doğal güzelliklerin 
yanında burada bulunan canlılar da insanları 
hoş bir şekilde karşılamakta, ve ziyaretçiler 
kısa zamanda yorgunluklarını unutarak içinde 
bulunduğu ortamın güzelliklerine dalmaktadır. 
Böylece insanlar psikolojik olarak kendini daha 
mutlu, huzurlu ve güçlü hissetmektedir.

Kuş Gözlemciliği: Araştırma sahası Türkiye’nin 
en önemli sulak alanlarından biri olan Kızılırmak 
deltasına çok yakındır. Cehennemdere vadisi de 
göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunmaktadır. 
Bu nedenle vadi içerisinde farklı kuş türlerinin 
görülmesi muhtemeldir. İnsanların nadir gördüğü 
ve az bildiği türleri görme merağı insanı dinç 
tutmakta ve faaliyete süreklilik kazandırmaktadır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Cehennemdere vadisi farklı yüzey şekilleri, 
çağlayanları, eşsiz doğası, insana verdiği huzurla 
bireylerin stres atmasını ve rahatlamasını sağla-
maktadır. Bu da insanların ailesinde, işinde ve 
çeşitli sosyal ortamlarda daha mutlu olmasını, 
motivasyonunun daima yüksek olmasını sağ-
lamaktadır. Rekreasyon alanlarında insanların 
bilinçsizce tüketici biçimde davranışları çevre 
üzerinde çeşitli olumsuzluklara yol açacaktır. 
Bu da doğal ortamın kalitesini düşüreceği gibi 
rekreasyon faaliyetinin de kalitesini düşürecektir. 
Cehennemdere vadisinde bu problemlerin ya-
şanmaması için bazı tedbirler alınmalı, tüketici 
tavırların önüne geçilmelidir. 

Bireysel sağlık ve  sağlıklı bir toplum için insanlar 
doğada yapılan rekreasyon faaliyetleri konusunda 
bilinçlendirilmeli ve bu alanlara yönlendirilmelidir.

Rekreasyon, spor, sağlık ve doğa turizmi alan-
larında nitelikli elemanlar yetiştirilmeli, bu ve 
benzeri sahalarda yapılan uygulamalarla personelin 
tecrübesi artırılmalıdır.

Spor ve rekreasyonla ilgili kurum ve kuruluşlardaki 
bireyler yönlendirilmeli sahada bilgi birikimi ve 
tecrübeleri arttırılmalıdır.
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Ondokuzmayıs ilçesi genelinde rekreasyon alan-
ları belirlenmeli ve bu alanlarda uygulanabilecek 
faaliyetlere göre yatırımlar yapılmalıdır.

Vadi çevresindeki yollara bilgilendirici tabelalar 
yerleştirilmelidir. 

Rekreasyon rotaları bölgeye hakim olan rehberler 
eşliğinde kullanılmalıdır. Mümkünse bu rehberler 
alanı iyi tanıyan ve yerel halktan kişiler olmalıdır.

Uygun yerlerde piknik ve kamp alanları inşa 
edilmelidir. Bu alanlarda insanların fizyolojik 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği çeşme, tuvalet gibi 
yapılar inşa edilmelidir.

Rekreasyon alanında yapılan çalışmalar arttırılarak 
toplumun yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda 
bulunulmalıdır.
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