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Bu derg de yer alan yazılar ve fotoğraflar elektron k ortamlar da dah l olmak üzere yazılı
z n olmaksızın kullanılamaz. Kaynak göster lerek alıntı yapılab l r. Yayımlanan eserler n
tüm mesul yet Ejder3200 A.Ş. ye a tt r.

Yunus Emre Mahallesi
Küme Evler
Palandöken Kayak
Merkezi

MERHABA SEVGİLİ OKUYUCU!
Havada tatlı b r ürpert le
sonbahar yaklaşırken, b z kayak
severler ç n duygusal b r
heyecan söz konusu. Kıştan önce
son b r renk cümbüşünü takd r
ederek, Palandöken' n z rves ne
düşecek lk karı büyük b r
heyecanla bekl yoruz.
Yılın her mevs m güzel olan
Palandöken renkl sonbahar
ht şamıyla kış ayına b r mevs m
kala panoram k manzarası,
s zlere sunduğu h zmet ve
akt v teler le güzel b r zaman
geç rmen ze olanak sağlamaya
devam ed yor.
Sonbahar renkler n n kışı
müjdeled ğ ve esk b r akt v teye
yen b r bakış açısı
kazandırab leceğ n z bu güzel
mevs mde Palandöken’e
davetl s n z
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DÜNYA'NIN GÖZÜ
PALANDÖKEN'DE
FOTOĞRAF SERGİSİ
Ejder 3200 AŞ. Türk Kayak Vakfı ve Türkiye Foto
Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği ‘Dünya'nın Gözü
Palandöken'de adlı fotoğraf sergisi, tarihi Yakutiye
Medresesi'nde açıldı. Erzurum Valiliği, Büyükşehir
Belediyesi ve Ejder 3200 AŞ’nin destekleriyle Türk
Kayak Vakfı ile Palandöken.com tarafından geçen mart
ayında organize edilen ‘Dünya'nın Gözü
Palandöken'de etkinliği kapsamında ulusal ve uluslar
arası haber ajanslarının foto muhabirleri, kayak
merkezinde foto safari yapmıştı.
İlk günden büyük ilgi gören sergide 55 kare fotoğraf
yer aldı. Palandöken’in tanıtımına katkı sağlayan foto
muhabirlerine teşekkür eden Vali Okay Memiş,
“Turizm potansiyeliyle öne çıkan Erzurum ve
Palandöken’in uluslararası arenada her geçen gün
tanınır hale gelmesi bizleri sevindiriyor. Çekilen her
bir kare fotoğraf ve yazılanlar kentimize ve
Palandöken’e katma değer sağlıyor. Gayretleriniz için
teşekkür ederim” dedi.
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ODAKLANIN

GO KART
Motor sporlarının “g zl
mücevher ”

Kış aylarında otopark olarak kullanılan
Erzurum'un en büyük go kart pstlernden
brne sahp olan Palandöken ,yenlenen
asfaltı ve araçları le faalyete
geçyor.Alenz ve arkadaşlarınızla eğlencel
vakt geçrebleceğnz profesyonel
ekbmzle gokart hakkında en y hzmet
vererek szlern en y sürüşü yapmanızı
sağlıyoruz.Eğlence ve adrenaln hız
kesmedğ Palandöken Go-Kart pstne
güvenl araçlarımızla, dünyanın neredeyse
tüm profesyonel yarış arabası sürücülernn
karyerlerne başladığı go kart deneym çn
szler beklyoruz.
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“Go-kartlarla yarışmaya başladım. Ve kartlara bayılırım.
Dünyanın en nefes kes c sporudur. F1'den daha çok,
gerçekten de en çok onu severd m."
- Ayrton Senna
KARTİNG NEDİR ?

Go-kart ya da kart adı verlen çok küçük, benzn
ve hava soğutmalı, arkadan motorlu, dört
tekerlekl mnyatür araçlarla yapılan pst yarışıdır.
Kartng, motorsporlarının temeldr ve pst
yarışlarının küçük kardeş olarak kabul edlr. . GoKart yada Kartng, açık tekerlekl
motorsporlarının en küçük dalı olmasının yanı
sıra hemen hemen bütün motorsporlarının alt
yapısı olarak blnr. Genellkle küçültülmüş
pstlerde yarıştırılır. Kart yarışı genellkle
motorsporlarının en ekonomk türü olarak kabul
edlr. Hob olarak, neredeyse herkes tarafından
yapılablen spor, 8 yaşından tbaren FIA
kurallarıyla lsanslı olarak yapılablr
Başlangıçta, lk go-kart 1956'da Los
Angeles'ta Art Ingels tarafından yapıldı. İlk
resm organze yarış 1957'de Calforna,
Pasadena'dak ünlü Rose Bowl'un
otoparkında brkaç düzne ev yapımı makne
le gerçekleşt. . Şmd, dünya çapında 1,6
mlyardan fazla nsanın go-kart yarışları
yaptığı tahmn edlyor. Çoğu nsan kartng
yapmayı braz eğlencel görür, ancak bu
aktvteye katılmanın sağlığa pek çok
faydası da vardır. İşte bunlardan 6 tanes:

GO KARTIN SAĞLIĞA EN İYİ 6 FAYDASI

KONSANTRASYON

OKSİJEN AKIŞINI ARTTIRIN

Bir go-kartın kontrolü sizde olduğunda, ne

Go kart gibi aktiviteler sırasında salınan adrenalin

yaptığınıza ve nereye gittiğinize odaklanmanız ve

hormonları, kan damarlarını genişletmeye ve

konsantre olmanız gerekir. Konsantrasyon, zihni

hücrelere ve vücudun diğer bölümlerine oksijen

keskinleştirmek ve mevcut endişeleri bırakmak

akışını artırmaya yardımcı olabilir. Artan oksijen

için harikadır.

akışı dolaşımı iyileştirir ve daha enerjik
hissetmenizi sağlayabilir.

DAHA İYİ HİSSEDİN

GÜVEN ARTIŞI

Go kart muazzam bir eğlencedir ve eğlenirken

Bir go-kart kullanmayı ve hatta kazanmayı

kendinizi iyi hissedersiniz. Eğlenceli aktiviteler,

öğrendiğinizde, özgüveniniz için büyük bir artış

hem zihin hem de beden için faydalı olan şeyler

olabilir, bu da sizi olumlu hissettirebilir ve bir

hakkında endişelenmenizi engeller ve daha rahat

başarı duygusu uyandırabilir. Kendinize olan

hissetmenizi ve hatta daha iyi uyumanızı sağlar.

güveninizi geliştirmek, yaşamınızdaki diğer
zorluklarla başa çıkmanız için size ilham verebilir.

REFLEKSLERİ GÜÇLENDİRİN
Bir go kart pistinin tasarımı, reflekslerinizi test
etmek ve güçlendirmek için tasarlanmıştır,
böylece aracınızı nasıl kontrol edeceğinizi ve
çeşitli virajları ve dönüşleri nasıl aşacağınızı
öğrenirsiniz.

TEMEL YAŞAM BECERİLERİ
Bir go kart kullanmak, aracın kontrolünü size verir.
Kontrolün sizde olması, size sorumlu bir tutum içinde
olmayı ve kendiniz için karar vermeyi öğrenmeyi
öğretir. Aktivitenin hızlı doğası aynı zamanda bir
yargıda bulunmayı öğrenmeniz, bir sonraki adımınız
konusunda hızlı bir karar vermeniz ve dolayısıyla
sorunları çözmeniz anlamına gelir.
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Blyor muydunuz ?

Karting ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bir
çiftçinin çim biçme makinesinin motorunu söküp
kendi yaptığı bir şasi üzerine yerleştirmesiyle
başlamıştır.

Flora Rehber

PALANDÖKEN FLORA
VE ENDEMİK BİTKİLER
Türk ye’de bulunan endem k
b tk ler n yüzde 10’u Erzurum’da
bulunmakta olup, sadece
Palandöken Dağı’nda b rçok
ülkeden daha fazla b tk türü yer
almaktadır

Palandöken Da

ğı biyoçeşitliliği ve endemik

bitkiler bakımından son derece zengin bir
floraya sahiptir. Yaz destinasyonu
kapsamında, Palandöken’in nadir bulunan,

ği ile ön plana çıkan bitkileri
kısa bir doğa yürüyüşü sonunda yerinde
görmek, fotoğraflamak ve bunu yaparken
çiçek güzelli

de özelliklerini görerek tanımak için her
mevsim güzel olan Palandöken’in flora

ş

çe itlili

ğini gün yüzüne çıkarıyoruz

PALANDÖKEN

Name: -

Androsace villosa
Familya: Primulceae-Çuhaçiçeğigiller

İsim: Tavukkursağı; Uzuntüylü sandalotu
Biçim:
5 Taç Yapraklı

Yükseklik:
1400 m - 4000 m

Yetişme Ortamları:
Kayalık, taşlı, çakıllı kurak yamaç
Çiçeklenme Ayları:
Mayıs

Haz ran

Temmuz

Ağustos

Eylül
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Name: -

Astragalus anthylloides
Familya: Fabaceae- Baklagiller

İsim: Şişik geven
Biçim:
Bezelye

Yükseklik:
750 m - 2600 m

Yetişme Ortamları:
Bozkırlar, Kayalık, taşlı, çakıllı
kurak yamaç
Çiçeklenme Ayları:

ENDEMİK:

Haz ran

E

PALANDÖKEN

Name: -

Erigeron caucasicus ssp.
venustus
Familya: Asteraceae- Papatyagiller

İsim: Kafkas şifaotu

Name: Caucasian fleabane
Biçim:
Devedikeni Peygamberçiçeği

Yükseklik:
1620 m - 4385 m

Yetişme Ortamları:
Kayalık, taşlı, çakıllı kurak yamaç
Çiçeklenme Ayları:
Haz ran

Temmuz

Ağustos

PALANDÖKEN

Name: -

Caltha palustris; Syn: Caltha
polypetala
Familya: Ranunculaceae-Düğünçiçeğigiller

İsim: Bataklık nergisi; Su nergisi; Lilpar

Name: Marsh-marigold; Kingcup
Biçim:
Papatya veya
Hindiba

Yükseklik:
1700 m - 3600 m

Yetişme Ortamları:
Bataklıklar - Sulak Alanlar
Nemli yerler
Çiçeklenme Ayları:
N san

Mayıs

Haz ran

Temmuz

PALANDÖKEN

Name: -

Campanula ledebouriana
Familya: Campanulaceae-Çançiçeğigiller

İsim: Çançiçeği

Name: Bellflower
Biçim:
Çansı

Yükseklik:
1700 m - 2250 m

Yetişme Ortamları:
Kayalık, taşlı, çakıllı kurak yamaç
Çiçeklenme Ayları:
Temmuz

Ağustos

ENDEMİK:

E

PALANDÖKEN

Name: -

Tragopogon aureus
Familya: Compositae- Papatyagiller

İsim: Altuni tekesakalı; Altuni yemlik

Name: Golden salsify
Biçim:
Yükseklik:
Papatya veya
1700 m - 2300 m
Hindiba
Yetişme Ortamları:
Kayalık, taşlı, çakıllı kurak yamaç
Bozkırlar vb.Tarlalar - Ekili Alanlar
Çiçeklenme Ayları:
Haz ran

Temmuz

Ağustos

Eylül

ENDEMİK:

E
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Palandöken Dağının zengin florası ve uzun süre devamlılığı
olan yüksek yer olması nedeniyle doğal ortamından
yararlanıp balın kalitesini, bütünlüğünü ve saflığını
koruyarak, doğanın sunduğu en iyi doğal ürünlerden biri
olan balı kendi organik markamız Palandöken Bal
ayrıcalığı ile sizlere sunuyoruz.
Osmanlı Devletin 'de özellikle saray mutfağında önemli bir
yeri olan bal, Palandöken Bal farkıyla sofralarınıza lezzet
katacak...

www.ejder3200.com

HER BAL BİR HİKAYE
ANLATIR
Balın hikâyesi tarihin kendisinden daha
eskidir. İspanya'daki 8.000 yıllık bir
mağara resminde bal hasadı tasvir edilir,
Kuran-ı Kerim’de bal ile ilgili ayet vardır ve
balın insanlar için şifa olduğu belirtilmiştir.
(Nahl Suresi 68.ayet). Tevrat’ta balın adı
tam 54 kez geçmekte, Hz.Süleyman’ın “Bal
yiyin, çünkü iyidir.” sözü de kutsal kitapta
kendine yer bulmaktadır.
Bal o zamandan beri dünyanın her
yerindeki kültürler tarafından gıda, ilaç ve
daha fazlası için kullanıldığını biliyoruz.
Ama bal insanlarla ilgili değil.
Gezegenimizin en önemli hayvanlarından
biri olan arılardan elde edilen doğal bir
üründür. Bal arıları, yaşamları boyunca
milyonlarca çiçeği ziyaret ederek bitkilerin
tozlaşmasını mümkün kılar ve kovana geri
getirmek için nektar toplar.

"PERFECT FOR
PARTİES AND
CELEBRATİONS"

Bir kayak merkezi işletmesi olarak, arı
sağlığının geleceği üzerinde olumlu bir
etki yaratma sorumluluğumuz olduğuna
inanıyoruz. Evet, arılar bize lezzetli ballar
verir (ki biz de onsuz yaşayamayız!), ama
daha da önemlisi, ekosistemlerimizi
sürdürürler.
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 Palandöken’de
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 markamızı oluşturmayı
hedeflerken işte burada Palandöken Bal
devreye giriyor
Palandöken’in doğal organik balını büyük
ölçekte üretmek için güvenli, sertifikalı
süreçleri araştırmak için zaman harcadık.
Sürdürülebilirlik modelimiz, yıl boyunca
tutarlı üretimi sürdürebilmemizi
sağladığımız her şişe balı, kalite testinden
geçirilip, doğanın sunduğu en iyi doğal
ürünlerden biri olan doğayı ve arıların
geleceğini koruma sorumluluğu ile
Palandöken Balının hikayesini ve lezzetini
keşfetmenizi öneririz.
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