
27

Subat 2020 Say ı: 12

 Ekoturizm açısından son derece zengin bir potansiyele 
sahip olan kanyon; foto safari, sportif olta balıkçılığı, su 

altı dalış, yamaç paraşütü, yüksekten atlama, tekne gezisi, 
tırmanma ve doğa yürüyüşü gibi etkinliklerin yapılmasına 

imkan sağlamaktadır.

ŞAHİNKAYA KANYONU  
TABİAT PARKI

BURAYI BİLİYOR MUSUNUZ?



28

Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı, Sam-
sun ilinin Vezirköprü ilçesinde yer al-
maktadır. Samsun il merkezine 125 km, 
Vezirköprü ilçe merkezine ise 17 km me-
safededir. Kanyon, Altınkaya Baraj Gö-
lü’nü doğal bir görünüm ile ikiye ayıran 
eşine az rastlanan özellik ve güzellikte-
dir. Kızılırmak’ın yatağını derince yarma-
sı sonucu oluşmuş kanyonun derinliği 
yaklaşık olarak 450 metre, uzunluğu ise 
3 bin 250 metre civarındadır. Kızılırmak 
üzerindeki en dar, en uzun geçittir. Kızı-
lırmak’ın oluşturduğu 5 km’lik çok dar ve 
sarp yamaçlı  boğaz, klâsik tarifine uygun 
bir yarma vadidir. Kanyonu iki duvar ha-
linde oluşturan kireçtaşı ana kayalarında 
birçok doğal mağara da göze çarpmakta-
dır. Şahinkaya Kanyonu, 2015 yılında Ta-
biat Parkı ilan edilmiştir.

Alanın ana bitki örtüsünü kızılçam ve 
meşe oluşturmaktadır. Dar ve kıvrımlı 
kanyon içerisinde tekne turu ile ilerler-
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ken; kayalara tutunmuş zeytin, ardıç, me-
nengiç, yabani nar ve sandal ağaçlarını gö-
rebilirsiniz. Tabiat parkı sınırları içerisinde; 
karaca, kurt, tilki, sincap, porsuk, yaban ke-
disi, su samuru, sülün, üveyik, şahin, kaya 
kartalı ve saka gibi hayvan türleri de tespit 
edilmiştir.

Turizm bölgesi ilan edilerek yerli ve ya-
bancı turistlerin kısa sürede dikkatini çek-
meyi başaran kanyonun, Hitit dönemine 
kadar dayandığı ve kanyonun altında eski 
bir şehrin bulunduğu iddia edilmektedir. 
Ekoturizm açısından son derece zengin bir 
potansiyele sahip olan kanyon; foto safari, 
sportif olta balıkçılığı, su altı dalış, yamaç 
paraşütü, yüksekten atlama, tekne gezisi, 
tırmanma ve doğa yürüyüşü gibi etkinlikle-
rin yapılmasına imkan sağlamaktadır.

Kanyona, Türkmen Köyü ve Vezirsuyu 
Tabiat Park’ından olmak üzere 2 farklı nok-
tadan tekne gezileri düzenlenmektedir.


