Sakarya denilince mavi ile yeşilin harman olduğu yer
akla gelir. Dolayısıyla bu, su ve ağaç demektir. Irmak,
dere, deniz, göl, yayla, bitki, ekin demektir. Toprağın
yeşil çuha atlasına bürünmesi demektir. Ülkemizde bu
iki rengin birbiriyle akraba olduğu, birbiriyle bu denli
kaynaştığı çok az şehir vardır. Bu akrabalık
Sakarya’da her yerden daha çok birbirine tutkundur.

Sonbaharda Taraklı

Sakarya’da
Mavi ve
Yeșil
Fotoğraflar

Hüsnü Gürsel
İhsan Korkut
Ali Fuat Altın

Sakarya’da

Mavi ve Yeșil

Dikmen Yaylası / HENDEK

Sakarya’da mavi-yeșil

yayla/göl/deniz

Sakarya’ya yakışan mavi ve yeşil, bölgenin de en
önemli iki unsurudur. Sakarya’da rüzgârın yüksekten
estiği Dikmen, Çiğdem, Acelle, Karagöl, Soğucak vs.
20’yi aşkın yayla vardır ve bu yaylalar doğal
güzelliğiyle, havasıyla keşfedilmeyi beklemektedir.
İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol arasında
bulunan bölgemizin bu doğal güzelliği inanıyoruz ki
önümüzdeki yıllarda daha bir ön plana çıkacaktır.
Bütün bunlar yakın gelecekte Sakarya’yı alternatif
turizmin adresi kılmaktadır.
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Gölkent / FERİZLİ

Sakarya’da

Mavi ve Yeșil

Kartepeden Sapanca Gölü

Karasu Plajı

Maden Deresi / KARASU - KOCAALİ

Karasu’dan Sapanca’ya,
Kaynarca’dan Pamukova’ya kadar
yeşilin ve mavinin tüm tonlarını
barındıran Sakarya’nın geleceği
parlaktır. Sakarya alternatif spor
aktivitelerinde de iddialıdır. Rafting,
akarsu kanosu, yamaç paraşütü,
offroad yarışları, su kayağı
faaliyetleri, sivil havacılık kampçılık
faaliyetleri son yıllarda şehrimizde
gelişme gösteren önemli spor
aktiviteleridir. Ayrıca trekking için
çalışmalar yapılmış, Sakarya’yı
araçla dolaşmak isteyenler için
oluşturulan “Doğa ve Kültür Yolu”
gezi parkurları oluşturulmuştur.

Karagöl Yaylası / TARAKLI

Eskişehir’in Çifteler ilçesinden doğup Karasu’da denize dökülen Sakarya
Nehri de şehrimize farklı bir güzellik katmaktadır. Sakarya hakim rengini
genellikle bu nehirden ve kuzey yönünü boydan boya kaplayan
Karadeniz’le göllerden almaktadır. Şehrimizin gözbebeği Sapanca gölü,
artık turistik mekânlarımızdan biri olan Acarlar Longozu, merkeze
yakınlığı ile yaz aylarında hafta sonları halkımızın dinlendiği Poyrazlar,
Büyük Akgöl, Küçük Akgöl görülmesi gereken önemli doğal
güzelliklerimizdir.

Dikmen Yaylası / HENDEK

Poyrazlar Gölü / ADAPAZARI

Poyrazlar Gölü / ADAPAZARI

