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KISALTMALAR 

AB   : Avrupa Birliği 

AD   : Avcı Dernekleri 

AFAD   : Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı, Ġl Müdürlüğü 

AĠ                               : Avlak ĠĢletmecileri 

AK   : Alan Kılavuzları 

AKUT   : Arama Kurtarma Derneği 

ASPĠM  : Aile ve Sosyal Politikalar Ġl Müdürlüğü 

AvS         : Tescilli Avlak Sahası 

AY   : Aktif Yaylacılık 

B   : Bölgesel 

Ba                               : Bankalar 

BaGĠ   : Suda Garantili Çıplak Gözle Balık Gözleme Ġmkanı 

BAKKA                      : Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 

BB   : Belediye BaĢkanlıkları 

BKK   : Bakir Küçük Koylar 

BOG   : Botanik Gezilerine Uygun Saha 

BSTM   : Bilim Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürlüğü 

BġD   : BüyükĢehir Dernekleri 

Cn   : Canyoning/Kanyon YürüyüĢü 

Ca                               : Kanoing 

CBS   : Coğrafi Bilgi Sistemi 

Cz                               : Cezaevi 

ÇEKÜL  : Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı 

Çġ   : Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

D   : Dernekler 

DaÇiG   : Çayır ġeklinde GruplanmıĢ Dağ Çiçekleri Gezisi 

DB   : Dağ Bisikletçiliği 

DBKMG  : Dokusu BozulmamıĢ Kırsal Miras Gezisi 

DD   : Denizel Değerler 

DG   : Dağ-Yayla Gezisi Ġmkanı 

DGR   : DüzenlenmiĢ Doğa Gezisi Rotası 

DKMPGM  : Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

DSĠ   : Devlet Su ĠĢleri Bölge/ġube Müdürlüğü 

DTG   : Doğal taĢlardan tabiat tarihi gezisi 

EBG   : Endemik Bitkilerin Gözlemi 

EGM   : Estetik göl/baraj olan yerler 

EM   : Emniyet Müdürlüğü 

Eġ   : Estetik Ģelale bulunan yerler 

F      : Festivaller 

FAM   : Fahri Av MüfettiĢleri 

GDġ                           : Geri DönüĢüm ġirketleri 

GG   : Gastronomi Gezisi 

GHS   : Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü 

GHSM   : Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü 

GMM   : Gümrük Muhafaza Müdürlükleri 

GTH   : Gıda Tarım Hayvancılık Ġl Müdürlüğü 

HEM   : Halk Eğitim Müdürlüğü 
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ĠE   : Ġzole Ġlginç Ekosistemler 

ĠKTM   : Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

ĠÖĠ   : Ġl Özel Ġdaresi 

J   : Jandarma 

K                                 : Konsey 

KA   : Kalkınma Ajansları 

KDMP                       : Küre Dağları Milli Parkı  

KED                           : Küre Dağları Ekoturizm Derneği 

KeG   : Kelebek Gözlemciliği  

KHġM   : Kır Havasında ġehir Merkezleri 

KK                              : Kamu Kurumları 

KKDYP                      : Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

KMG   : Tabiata Uyumlu Kırsal Miras Gezisi 

KOSGEB : Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme 

Ġdaresi BaĢkanlığı 

KP   : Köy Pazarları 

KSM   : Aktif KıĢ Sporları Merkezi 

KSP   : KıĢ Sporları Potansiyeli 

KuG   : KuĢ Gözlemciliği  

KUZKA  : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 

Ky   : Kaymakamlık 

LB   : Liman BaĢkanlığı 

M   : Milletler Arası 

Mğ   : Mağaracılık 

MEM   : Milli Eğitim Müdürlüğü 

MO   : Meslek Odaları 

MP   : Milli Park 

MPK   : Milli Park’da Konaklama 

Mu   : Muhtarlar 

Mü   : Müstecir 

OBM   : Orman Bölge Müdürlüğü 

OĠ   : Orman ĠĢletmeleri 

OrFTGĠ  : Ormanaltı Florası Tanıma Gezi Ġmkanı 

OSĠ   : Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bölge/ġube Müdürlüğü 

ÖG   : Özel GiriĢim 

P    : Pansiyonculuk 

Pa                               : Pansiyoncular 

Panparks                     : Avrupa Seçkin Korunan Alanlar Ağı (Protecting Area Network)                                 

PF   : Peyzaj Güzelliği/Fotosafari 

PPY                            : Panparks Yönetimi 

R   : Rafting 

Re   : Rehberler 

SA   : Seyahat Acenteleri 

SF   : Sonbahar Fotoğrafçılığı 

SGK   : Sahil Güvenlik Komutanlığı 

SM   : Sağlık Müdürlüğü 

SMMO  : Serbest Mali MüĢavirler Odası 

SOB   : Sportif olta balıkçılığı  

STGS   : Sürdürülebilir Turizm GeliĢimi Stratejisi 
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STK   : Sivil Toplum KuruluĢu 

SuYaGi  : Sualtı YaĢamı Gözleme Ġmkanı 

T   : Türkiye 

TA   : Tabiat Anıtı 

TAj                             : Tanıtım Ajansı 

TATUTA : Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe       

Takası Projesi  

TEMA : Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları    

Koruma (Vakfı) 

THK   : Türk Hava Kurumu 

THY   : Türk Hava Yolları 

TĠ   : Turizm ĠĢletmecileri 

TKA   : Tabiatı Koruma Alanı 

TO                              : Ticaret Odası 

To   : Tur Operatörleri 

TP   : Tabiat Parkı 

TSO   : Ticaret ve Sanayi Odası 

TURSAB  : Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 

TÜBĠTAK  : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 

TÜRKVET  : Veteriner Bilgi Sistemi 

UB   : UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

UNEP   : BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı 

UNESCO  : BirleĢmiĢ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

Ünv   : Üniversite 

VM                             : Valilik Makamı 

WWF   : Dünya Doğal (VahĢi) Hayatı Koruma Vakfı 

YaHaG  : Garantili Yaban Hayatı Gözlemi 

YF   : Yüksek Falezler 

YHGS   : Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası 

YK   : Yaylada Konaklama/Kamping 

YP   : Yamaç ParaĢütçülüğü 

YY                             : Yerel Yönetimler 
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SUNUġ 

Orman ve Su ĠĢler Bakanı Sayın Prof Dr. Veysel EROĞLU’nun 2012 yılındaki 

talimatları üzerine bütün Türkiye’de Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bölge 

Müdürlüklerine bağlı illerde DOĞA TURĠZMĠ MASTER PLANI çalıĢmaları 

baĢlatılmıĢtır. 

Bu çalıĢmaların temel hedefi “kırsal sahaların, yaylaların, köy kültürünün turizmle 

tanıĢması, bundan gelir elde etmesi ve dolayısı ile ülkemizin turizminin geliĢtirilmesinin 

yanında doğal alanlarını koruma etkinliğinin artırılmasıdır”.  

Turizm faaliyetlerinin uzun dönemde sürdürülebilir olması için geniĢ kapsamlı, dikkatli, 

katılımcı ve paylaĢımcı olarak planlaması, sürecin etkin yönetimi ve izlenmesi de 

gereklidir.  Aksi takdirde, bu faaliyetlerin geri dönüĢü mümkün olmayan olumsuz 

etkileri ortaya çıkacak ve turizm bu alanları tahrip eden bir faktör haline gelecektir. ĠĢte 

bu nedenle bu çalıĢmaya,“ DOĞA TURĠZMĠ GELĠġME (MASTER) PLANI” 

çalıĢmasına lüzum duyulmuĢtur. 

Bu hedef doğrultusunda planın ilk bölümlerinde yer alan metodoloji kapsamında Bölge 

Müdürlüğümüz liderliğinde bağlı illerimiz olan SĠNOP, KASTAMONU, BARTIN, 

KARABÜK ve ZONGULDAK illerinde çalıĢmalar, etütler, literatür taramaları, 

çalıĢtaylar, anketler, birebir görüĢmeler ve toplantılar yapılmıĢtır.  

Daha sonra her il kendi özel durumu çerçevesinde ayrı ayrı ele alınmıĢ analiz ve 

sentezler yapılarak il planları hazırlanmıĢtır.  

KARABÜK iline ait bu plan zamanla geliĢtirilebilecektir. Bundan sonraki aynı veya 

benzer konudaki çalıĢmalar için iyi bir altlık olma özelliği vardır. 

ÇalıĢmanın hayırlı neticeler doğurması temennisiyle.. 
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ÖNSÖZ 

Doğal alanlarda turizmin planlanması ve yönetimi çok önemli ve hassas bir husustur. 

Doğa turizmi planlaması; doğa turizmi arzının ve talebinin kırsal kalkınma yönünden 

analizi, talebin ve arzın miktarı ve Ģeklinin doğayı korumayı garantilemek için taĢıma 

kapasitesi ile sınırlandırılması, SWOT ve benzeri analizlerden hareketle stratejik 

uygulama kararlarının alınması, kıyas metodu ile baĢarı faktörleri analizi, stratejiler ve 

Stratejik faaliyetler (eylem planı) gibi çalıĢma aĢamalarını içermektedir. 

 

Planlamada; Doğa Turizmi, Ekoturizm, TaĢıma kapasitesi, Sürdürülebilir kalkınma, 

Kırsallık,  Kırsal miras, Kırsal kalkınma, Ekosistem, EĢĢizlik  (Unique değer olma), 

Ġmaj, MarkalaĢma ve Kümelenme gibi kavramlar sıkça kullanılan terimlerdir.  

Planlamada şu hususlara dikkat edilmiştir; 

1.Doğa Turizmini geliĢtirme planlarının doğayı rant kaynağı olarak görmemesi, 

2.Doğa Turizminden beklentilerin, uygulanabilir ve sürdürülebilir seviyeden daha fazla 

yükseltilmemesi, 

3.Doğanın doğası ile oynanmaması ve karĢılıklı zarar görme sonucunun çıkmaması, 

4.Herkesin doğanın içinde sorumluluklarını bilmesi, baĢkalarına hatırlatması 

(otokontrol) ve kamu duyarlılığının geliĢmesi, 

5.Doğada yapılan tüm turizm etkinliklerinin gözetlenebilir Ģeffaflıkta uygulanması, 

6.Doğa Turizminin ve değerlerinin garanti edilmesi açısından, doğayı etkileyen 

yatırımlarda doğaya pozitif ayrımcılık yapılması,  

7.Doğa turizminden elde edilecek gelir imkanlarının kırsal kalkınma maksadına hizmet 

etmesi. 
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ĠÇĠNDEKĠLER 

BÖLÜM 1: DOĞAL ALANLAR,  KIRSALLIK VE DOĞA TURĠZMĠ  

1.1.DOĞAL ALANLAR, YÖRE ĠNSANININ GELENEKSEL HAYATI, KIRSAL 

KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TURĠZM ALTERNATĠFĠ ve SĠNOP VĠLAYETĠNDE 

SÜRDÜRÜLEBĠLĠR DOĞA TURĠZMĠ 

1.2.DOĞAL ALANLAR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA 

Kırsal alan, Kırsal kalkınma, Yöresellik ve Sürdürülebilir kalkınma  

Kırsal alan  

Kırsal kalkınma kavramı 

Kırsal alan kalkınması 

Yöresellik;. 

Sürdürülebilir kalkınma:  

1.2.DOĞA TURĠZMĠ  

1.3.DOĞA TURĠZMĠ GELĠġME STRATEJĠSĠ, 

-Pazarlama  stratejisi  

-Turizm destinasyonu yönetimi;  

-Ziyaretçinin izlenmesi ve ziyaretçi yönetim planı:  

BÖLÜM 2: DOĞA TURĠZMĠ GELĠġĠMĠNE ĠLĠġKĠN ÇALIġMALAR 

2.1 KAYNAK ANALĠZĠ 

2.1.1 Kaynak analizinde ele alınacak unsurlar;  

a. Doğal kaynaklar: 

Seçkin doğal kaynaklar:  

Seçkin doğal kaynakların halihazırdaki ekonomik kullanımlarının tanımlanması, 

Kaynağın korunma durumu ve statüsü  

Ġklim  

Turizm geliĢimi için potansiyel doğal kaynaklar 

b. Kültürel kaynaklar:  

c. Sosyo-ekonomik kaynaklar:  

Altyapı 

Ġnsan kaynakları  

2.2 TURĠZM POTANSĠYELĠ 

Turizm talebi  

Turizm arzı:  

Konum faktörü  

Doğal alanın kendine has özellikleri.  

2.3 TAġIMA KAPASĠTESĠ 

TaĢıma kapasitesinin elemanları;  

Sosyal taĢıma kapasitesi,  

Ekonomik taĢıma kapasitesi; 

Ekolojik taĢıma kapasitesi; 

Ġdari/fiziki taĢıma kapasitesi;  

Fiziksel kapasiteyi değerlendirmek için aşağıdaki bilgiler gerekmektedir; 

Psikolojik taĢıma kapasitesi;  

BÖLÜM  3 

ĠLGĠ GRUBU ANALĠZĠ VE YEREL ORGANĠZASYONUN OLUġTURULMASI 

3.1 ĠLGĠ GRUPLARI/PAYDAġLAR 

3.2 ĠLGĠ GRUBU KATEGORĠLERĠ 

3.3 ĠLGĠ GRUBU ANALĠZĠ 

3.4 TOPLUM TEMELLĠ YAKLAġIM 

3.5 YEREL ORGANĠZASYONUN OLUġTURULMASI 

BÖLÜM 4 

4.1 Karabük’ün TÜRKĠYE VE BÖLGESĠNDEKĠ YERĠ, COĞRAFĠ VE ĠKLĠM 

ÖZELLĠKLERĠ, KIRSAL KESĠM EKONOMĠSĠ 
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4.2 Karabük’ün TARĠHĠ, KÜLTÜREL VE ARKEOLOJĠK DEĞERLERĠ 

4.3 Karabük’ün DOĞA TURĠZMĠ DEĞERLERĠ(DOĞA TURĠZMĠ ARZI) 

Kastamonu’nun Doğa Turizmi (Arzı) Değerleri ve Bilinirlik Değerlendirmesi 

Doğa Gezisi Güzergahları:  

BÖLÜM 5 

5.1 Karabük’te SÜRDÜRÜLEBĠLĠR DOĞA TURĠZMĠ STRATEJĠLERĠ 

GeliĢme Stratejileri 

Pazarlama Stratejisi 

Ziyaretçi Yönetimi Stratejisi 

Ġzleme ve Değerlendirme Stratejisi (Turizmin etkilerinin ve sürdürülebilirliğin izlenmesi)  

5.2. PLANIN STRATEJĠK UYGULAMA ĠLKELERĠ: 

Ek- UYGULAMA EYLEM PLANI  
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GĠRĠġ  

Doğa Turizmi Master Planı; 

- Doğada yapılan etkinliklerin doğaya saygılı bir planla planlı Ģekilde yönetimi,  

- Türkiye’de kitle turizminin yanında alternatif turizm türlerinin geliĢmesini 

sağlamak, 

- Türkiye tabiatının korunmasına destek verecek insan sayısını artırmak, 

- Kırsal ekonominin güçlenmesini ve bu sayede köyden kente göçün 

yavaĢlamasına katkı sağlamak, 

- ġehirde yaĢayan insanları doğayla buluĢturarak ülke ve coğrafya bilgi ve 

sevgisini geliĢtirmek, 

- Türkiye’deki insanların kırsal sahada yaĢanan problemleri görüp, yaĢayıp 

anlamasını sağlamak ve çözüm ortağı olmaları için fırsat sağlamak, 

- Ġnsanları, doğanın karĢı karĢıya olduğu meselelere çözüm aramaya teĢvik etmek, 

- Ferdi tatmin ve mutluluğun artmasını temin etmek  

Maksatlarını gerçekleĢtirmek üzere hazırlanmıĢtır. 

Master planlar ana plan özelliği göstermektedir. Bu plan alt-uygulama planlarının ve 

projelerinin yapılması ile daha etkin olarak uygulama imkanı bulacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 
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DOĞAL ALANLAR,  KIRSALLIK VE DOĞA TURĠZMĠ 

1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE ĠNSANININ GELENEKSEL HAYATI, 

KIRSAL KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBĠLĠR TURĠZM ALTERNATĠFĠ ve 

KARABÜK VĠLAYETĠNDE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR DOĞA TURĠZMĠ 

 

Tabiatı korumanın geleceği kırsal alanların geleceğine, kırsal hayatın korunmasına ve 

sağlıklı yürüyen bir kırsal ekonomiye bağlıdır. Kırsal alanlardaki düĢük ve dağınık 

nüfus ile beraber yetersiz gelir söz konusu olduğunda bu alanların turizm köyleri vb. 

faaliyetler için kullanılması söz konusu olacaktır. Bu tür giriĢimlerin önemli bir kısmı 

korunan alanlarda veya dıĢında yapılmaktadır. Bazı etkinliklerin koruna alanlara ve 

tabiata çok zarar verdiği de görülmektedir. Bu sebeple tabiatı korumakla görevli olan 

bizlerin çevremiz ile iyi bir proaktif iliĢkiler içinde olmamız lüzumludur. Proaktif kiĢi/ 

Kurum; iliĢkilerde ve faaliyetlerde inisiyatifi eline alan kiĢi/Kurum demek olup 

tabiattaki faaliyetlerin kontrolü için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

taĢra kuruluĢlarının kırsal sahalarda doğa turizminin geliĢtirilmesinde öncü olması 

doğru bir harekettir.  

Son yıllarda sivil toplum kuruluĢları ve diğer kuruluĢlar korunan alanlar, doğal alanlar, 

kırsal kalkınma, kalkınma için iĢbirliği gibi konuları tamamıyle farklı bir bakıĢ açısı ile 

algılamaya baĢlamıĢlardır. Tabiat ve geleneksel kültürler üzerinde turizmin yarattığı 

olumsuz tesirler ve bunların neticesinde duyulan korkular kitle turizmine karĢı alternatif 

çevre duyarlı turizmi ve tabiatı korumayı öne çıkarmıĢtır. Sürdürülebilir doğa turizmi ve 

ekoturizm yaygın turizm odaklı turizm endüstrisinin doğada yapmıĢ olduğu tahribata 

karĢı tabiatın korunması için bir umut olarak ortaya çıkmıĢtır. Algılamadaki bu 

değiĢiklik, doğal alanlar, korunan alanlar ve çevresinin bölgesel planlamasında turizme 

iliĢkin proje ve çalıĢmaların giderek artmasına yol açmıĢtır. Bu sayede turizm, zaman 

içinde kırsal alanların kalkınmasında, yoksulluğun azaltılması ve yöresel kültürel 

zenginliğinin korunmasında anahtar bir kelime haline gelmiĢtir. 

 

Doğa turizmi, kırsal ekonominin çeĢitlendirilmesi, kırsal nüfus için yeni bir bakıĢ açısı 

yaratılması, yoksulluğun ve kırsal göçün azaltılmasında en önemli seçeneklerden biri 

olarak görülmektedir. Ancak, turizmin yalnızca yerel ekonomi ile doğru Ģekilde 

bütünleĢtirildiği takdirde beklentileri karĢılayabileceği ve yöre halkı ile diğer ilgi 

gruplarına fayda sağlayacağı unutulmamalıdır. 
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1.2 DOĞAL ALANLAR VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR KALKINMA 

1980’li yıllardan itibaren BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programının (UNEP)çevre 

konularına iliĢkin çalıĢmaları giderek artan bir etki yaratmıĢtır. Dünya Çevre Kalkınma 

Komisyonu’nun 1987 yılında tamamladığı çalıĢmalar sonunda “ortak geleceğimiz” adlı 

bir rapor hazırlanmıĢtır. GeliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde, çevre ve kalkınma 

konularına çok farklı yaklaĢılması gerektiği bu raporda vurgulanmıĢ olup, kalkınmanın 

ve insanlığın sahip olduğu kaynakların sürdürülebilir olduğuna değinilmiĢtir. Raporda 

ortaya kona “sürdürülebilir kalkınma” kavramı, insanların elinde bulundurduğu ve 

onlara muhtaç olduğu ekolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik kaynakların nadir ve eĢsiz 

olduğu görüĢüne dayanmaktadır.  

Bir sahanın sahip olduğu kaynaklar, çok farklı maksatlar için kullanılabilmektedir. 

Örneğin, bir orman kereste imalatı için kullanılabilir, üzerindeki ağaçlar kesilerek tarım 

toprağı olarak kullanılabilir, korunan alan olarak kullanılabilir. Alanın ve alanda 

yaĢayan yöre halkının özelliklerine bağlı olarak bu seçeneklerden bazıları uygulanabilir, 

bazıları ise kesinlikle uygulanamaz. Yalnızca korumacı bir yaklaĢım içine girildiğinde 

doğru görülen seçenek ormanın el değmemiĢ eski haline bırakılması olsa da yöre halkı 

ve diğer iĢ gruplarının bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı yaĢam kalitelerini 

yükseltmek için ormandan hak iddia etmeleri mevzuubahistir. Bu sebeple yüzde yüz 

sürdürülebilir kalkınmaya her zaman ulaĢılamasa da bu hedef üzerine yoğunlaĢılmalıdır.  

Doğal ve korunan kırsal alanlarda, geçmiĢten günümüze yerel topluluklar ile arazinin 

beraberliği çok önemli olmaktadır. Korunan alan ağı büyüdükçe korunan alan 

kavramının anlamı da değiĢmeye ve geliĢme göstermeye baĢlamıĢtır. Bu geliĢme içinde 

yöre insanlarının varlığı ve faydalanmalarının sürdürülebilirliği de öne çıkmaktadır. 

Doğal alanlar ve korunan alanlar içinde yer aldığı bölgenin sürdürülebilir kullanımı, 

turizm, ekolojik tarım, hayvancılık, yeni bölgesel ürünler, sürdürülebilir ormancılık, 

hatta enerji üretimindeki yatırımlarla birlikte düĢünüldüğünde daha baĢarılı olacaktır. 

Doğal alanlarda faaliyetlerin açıklanmasında Kırsal alan, Kırsal kalkınma, Yöresellik 

ve Sürdürülebilir Kalkınma gibi kavramlar değerlendirilmelidir, bu kavramlar Ģu 

Ģekilde açıklanabilir; 
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Kırsal alan; ġehir diye tabir edilen yerleĢme sahalarının dıĢında kalan tarımla ilgili 

etkinliklerin yapıldığı alanları da içeren köy, mezra, kom vb. adlarla anılan insan 

yerleĢimlerinin var olduğu alanları “kırsal alan” olarak tanımlayabiliriz. 

Kırsal kalkınma kavramı: Kırsal kalkınma, küçük toplulukların içinde bulundukları 

ekonomik, toplumsal ve kültürel koĢulları iyileĢtirmek amacıyla giriĢtikleri çabaların 

devletin bu konudaki çabalarıyla birleĢtirilmesi, bu toplulukların tüm ülke insanlarının 

tümüyle kaynaĢtırılması ve ulusal kalkınma çabalarına tam biçimde katkıda 

bulunmalarının sağlanma süreci Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

Kırsal alan kalkınması; hem bir eğitim hem de örgütlenme iĢi olup kırsal alan, 

toplumun gereksinimlerinin göz önünde tutulması, kırsal alan kalkınma politikası ile 

ilgili planların alınması sırasında topluma zorla kabul ettirilmemesi gereken bir 

konudur. Toplum istediklerini elde etmedikçe kırsal alan çalıĢmalarına katılmayacaktır. 

Tarımsal çalıĢmalar, beslenme, eğitim, mesleki önderlik ve öğretim, kooperatifler, el 

sanatları, küçük sanayiler, sosyal güvenlik çalıĢmaları, planlama ve sağlık politikaları 

nitelikleri kırsal alan ve ülke planları ile bir bütünlük sağlamalıdır. 

Yöresellik; Sürdürülebilir turizmin merkezinde bulunan bir kavramdır. 

Sürdürülebilir kalkınma: ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların 

sürdürülebilir kullanımına dayanmaktadır. Burada ekolojik, ekonomik ve sosyo kültürel 

sürdürülebilirlik Ģartlarının tamamının sağlanması önemli olmaktadır. 

Kırsal alanlar turizm ve boĢ zamanların değerlendirilmesinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Kırsal alan, turistlere sakin ve huzurlu bir seçenek sunmaktadır. 2005 

yılında Fransız vatandaĢları tatillerinin %52’sini ya bir ailenin yanında ya da bir 

arkadaĢının evinde,%26’sı evlerinde geçirdiklerini ve %9’luk bir kısmı ise kırsal alanda 

ikinci bir eve sahip olduklarını ifade etmiĢlerdir. Kırsal alanlar ayrıca doğa için önemli 

role sahiptirler. Tabii kaynakların korunması, biyolojik çeĢitliliğin sürdürülmesi, doğal 

felaketlere karĢı koruma, iyi hayat Ģartlarının korunması ve doğal manzaranın 

korunması doğal çevre ile ilgili hususlardır. 

1.3 DOĞA TURĠZMĠ  

Sürdürülebilir kalkınma ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel kaynakların 

sürdürülebilir kullanımına dayanmaktadır. Sürdürülebilir turizmin geliĢimi de 

sürdürülebilir kalkınma ile bağlantılı bir yaklaĢımdır. Sürdürülebilir turizm geliĢiminde 
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turistlerin ve ziyaret edilen bugünkü ihtiyaçlarının, gelecekteki fırsatları koruyup 

geniĢleterek karĢılanması amaçlanmaktadır. Bu yaklaĢım, ekonomik, sosyal ve estetik 

ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, sosyal ve estetik 

ihtiyaçların, kültürel bütünlüğün, gerekli ekolojik süreçlerin, biyolojik çeĢitliliğin ve 

kırsal hayatı destekleyen süreçlerin devamını içerecektir. 

BirleĢmiĢ Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün tanımına göre sürdürülebilir bir turizm 

geliĢimi;  

Çevresel kaynakların en iyi Ģekilde kullanılmasını sağlamalı, 

Ziyaret edilen toplulukların sosyo-kültürel yapısına, gelenekselliğine saygı 

göstermeli, 

Bütün ilgi gruplarına adil bir Ģekilde dağıtılan sosyo-ekonomik faydalar ile tutarlı 

ve uzun vadeli ekonomik faaliyetler ortaya koymalıdır. 

Buna göre sürdürülebilir kırsal/doğa turizminin geliĢme ölçütleri; 

a. Biyolojik çeĢitliliğin korunması, 

b. Ekonomik tutarlılık, 

c. Kültürel zenginlik, 

d. Yöre halkının refahı, 

e. Ġstihdam kalitesi, 

f. Sosyal eĢitlik, 

g. Ziyaretçi memnuniyeti, 

h. Yetkinin yerele doğru dağıtılması, 

i. Toplumun genelinin refah ve mutluluğu, 

j. Fiziki bütünlük, 

k. Kaynakların etkin kullanımı, 

l. Çevre temizliğidir. 

Korunan alanlar açısından; tabiatın seçkin parçaları olan korunan alanlar ile turizm 

arasındaki bağ, koruna alanların tarihçesi kadar eskidir. Korunan alanlar turizme, turizm 

korunan alanlara ihtiyaç duymaktadır. Turizm korunan alanların kurulması ve 

yönetiminde göz önüne alınması gereken önemli bir bileĢendir. 

Aynı Ģekilde koruma altında olmayan flora ve faunanın tutunduğu tabiat alanlarına ve 

insanın yaĢadığı sahalardaki yöresel kültüre de turizm bağımlıdır. Bu bağımlılık doğa ve 
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kültürün bozulmaması için tedbirler gerektirir. Bu tedbirlerin neler olacağının 

“sürdürülebilir kırsal kalkınma” ilkeleri çerçevesinde tespiti de lüzumludur. 

Turizmin önemli bir ekonomik faaliyet olması ve tüm göstergelerin bu faaliyetin 

büyüme eğiliminde olacağı yönünde olması önemli bir husustur. Turizmdeki büyümeyle 

beraber sürdürülebilir turizm, ekoturizm gibi doğayla ilgili turizme olan talep artmıĢ ve 

turizm ürünleri ile destinasyonlar çeĢitlenmiĢtir. Turistlerin talepleri de değiĢmiĢ ve 

çeĢitlenmiĢtir. Turistlerin talepleri konaklamada konforun sağlanması yanında, yöreye 

özgü kültürel değerler hakkında bilgi edinme, yöre halkıyla iletiĢim, bölgenin flora ve 

faunası, özel ekosistemler, doğal hayat ve bunların korunması da dahil olmak üzere 

daha sorumlu bir seyahat deneyimi kazanmak da söz konusudur. 

Beklenen büyüme ve yeni eğilimler turizmi o kadar stratejik bir konuma taĢımıĢtır ki, 

turizm eĢiz özellikli doğal veya korunan alanların sürdürülebilirliğinin yanı sıra bu 

alanların çevresinde yaĢayan yöre halkının kalkınma potansiyeline de müspet etki 

sağlayabilmektedir.  Bu durumda turizm, doğal alanların korunması ve yöre halkı ile 

ziyaretçilerin çevre bilincinin arttırılmasında kullanılabilecek çok önemli bir araç 

olabilmektedir. Dolayısıyla turizm sayesinde koruma çalıĢmaları için gerekli mali 

kaynakların kazanılmasının yanı sıra ziyaretçiler ile yöre halkına yönelik bilinçlendirme 

ve eğitim programlarının oluĢturulması ve uygulanması gibi hedeflere de 

ulaĢılabilmektedir.  

En önemli husus; turizm faaliyetlerinin uzun dönemde sürdürülebilir olması için geniĢ 

kapsamlı, dikkatli, katılımcı ve paylaĢımcı olarak planlaması, sürecin etkin yönetimi ve 

izlenmesi de gereklidir.  Aksi takdirde, bu faaliyetlerin geri dönüĢü mümkün olmayan 

olumsuz etkileri ortaya çıkacak ve turizm bu alanları tahrip eden bir faktör haline 

gelecektir. ĠĢte bu nedenle bu çalıĢmaya “ DOĞA TURĠZMĠ GELĠġME (MASTER) 

PLANI” çalıĢmasına lüzum duyulmuĢtur.  

 

1.4 DOĞA TURĠZMĠ GELĠġME STRATEJĠSĠ, 

Yukarıda da bahsedildiği üzere, insan kullanımı bakımından hassas olan sahalarda 

turizm söz konusu olduğunda turizmin iyi planlanması ve yönetilmesi önemli 

olmaktadır.  
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AlıĢılmıĢ turizm stratejileri ile Doğa Turizmi GeliĢme Stratejisi arasındaki fark Ģudur; 

alıĢılmıĢ yöntemler yukarıdan aĢağıya bakıĢ açısı ile uygulanmaktadır. Yani kararlar 

merkezden alınmakta ve uygulanması için yerele taĢınmaktadır. Yöre halkı katılımcı 

olamamaktadır.  

Sürdürülebilir turizm ise aĢağıdan yukarıya bir yaklaĢım için gayret göstermektedir. Bu 

yaklaĢımda yöre halkının beklentileri ele alınır, yönetime katılmasını sağlayıcı yapı 

kurulur, yörenin kalkınma potansiyelini bünyesinde barındıran tabii değerlerin 

korunması için kararlar ortak alınır ve karar almanın yanında uygulama ve izleme 

aĢamalarında da yöre halkının becerilerini, bilgisini, en uygun Ģekilde kullanmak esastır. 

Bu yaklaĢım yöre halkının, yerel otorite ve organizasyonların yetkilendirilmesine 

dayanır. 

-Sürdürülebilir turizm geliĢim aĢamasında doğa ve çevresinin ortak çıkarları söz 

konusudur. Konaklama ve diğer turizm altyapıları mümkün olduğunca doğal alan 

dıĢında olmalıdır. Bu durum doğaya ve kültüre zararı en aza indirdiği gibi ev 

pansiyonları gibi faaliyetlerin yapılabileceği yöreye faydayı arttırabilir.  

-Yöre halkı ve diğer bölgesel ilgi grupları turizm geliĢiminde önemli ortaklardır,  söz 

konusu gruplar turiste konaklama imkanı sunacaklar, sunacakları ürünün kalitesinin 

korunmasında da sorumluluk alacaklardır.  

-Günübirlik ziyaretçiler yerine uzun süreli konaklamaya lüzum duyan turistle 

hedefleniyorsa, doğal ve kültürel mirasa dayalı çekim noktaları, el sanatları gibi 

faaliyetler ortaya konmalıdır.  

-Doğal alanlar genellikle çok hassastır, bu sebeple ekolojik değerler, belirli bir saha ile 

sınırlı olmayacaktır. Geleneksel hayat, yerel kültür, kırsal sosyal ekonomik yapılar da 

aynı zamanda turizmin temel kaynağı olmaktadır.  

-Doğa Turizmi GeliĢme (Master) Planı’nın ilimizde doğa turizmine konu sahaların tüm 

ilgi grupları için anlamlı ve cazip bir bakıĢ açısına dayandırılmasına esas olmalıdır.  

-Doğa Turizmi GeliĢme (Master) Planı’nda turizm doğayı koruma,  kırsal kalkınma için 

bir araç olarak ele alındığından, doğa turizmi yönetim planı olarak ele alınmalıdır. 

Halihazırda olan turizm etkinlikleri de tartıĢılmalı ve değerlendirilmelidir. Ġlimizde 

sürdürülemez olan turizm veya gelir getirici çeĢitli faaliyetleri de tanımlanmalıdır. 

Ayrıca iyi bir yönetim yapısı oluĢturmak için tehditler ve fırsatları da değerlendirerek 

ortaya çıkaracak bilgilere gereksinim vardır. 
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-Doğaya dayalı turizm yönetiminin entegre bir anlayıĢla (alan ve çevresinin sahip 

olduğu doğal, tarihi ve sosyo-ekonomik kaynakların bütüncül ele alınması) 

değerlendirilmesi de önemlidir. 

-Turizm geliĢimi genel olarak piyasa talebine göre yönlendirilir, bir alanın turizm 

potansiyelinin değerlendirilmesi, rekabetçi ve özgün bir destinasyon oluĢturması için 

gerçekçi beklentiler ortaya konulmalıdır. Yüksek ekolojik değerlere sahip olan sahalar 

yüksek turizm değeri içermeyebilir. Turizm, ancak doğru pazar ürünlerini hedeflediği 

zaman baĢarılı olabilir. Özellikle hassas tabiat alanlarında taĢıma kapasitesi düĢük iken, 

bu alanlardan beklenen faydalar yüksek olmaktadır.  TaĢıma kapasitesinin düĢüklüğü 

sınırlı sayıda turist demektir. Bu sebeple taĢıma kapasitesinin değerlendirilmesi de 

önemli olmaktadır. 

-Entegre doğal alan yönetimi, Doğa Turizmi GeliĢme (Master) Planı ile doğa ve 

turizm yönetimi için tüm ilgi gruplarının desteğini almayı hedefler. Tüm ilgi gruplarını 

n etkin desteği önem taĢır. Turizm geliĢiminin karmaĢık yapısı göz önüne alınırsa ilgi 

gruplarının etkin iĢbirliği oldukça önemlidir, planın herkes tarafından sahiplenilmesi 

ayrıcalık olacaktır.  

-Sürdürülebilir kırsal kalkınma için kapsamlı bir vizyon belirlenmesine de ihtiyaç 

vardır. 

-Pazarlama  stratejisi de Doğa Turizmi GeliĢme (Master) Planı’nın bir parçası olup, 

kalkınma ve rekabete açık ürün-Pazar kombinasyonu için yaratıcı yaklaĢımlar 

içermelidir. Pazarlar, hedef gruplar, turist sayısı, ürünler, hizmetler, yaratıcı yaklaĢımlar 

bu stratejide yer almalıdır.  

-Turizm destinasyonu yönetimi; yaygın bir stratejik yaklaĢım olup, destinasyonu 

rekabete açık hale getirir, bir turizm pazarını iyi bir Ģekilde yönetmek, pazarlamak, bir 

destinasyonu rekabetçi yapabilmek için gereken tüm unsurları içeren bir rekabetçi 

yaklaĢımdır.  

-Ġyi tanımlanmıĢ amaçlarla ve göstergelerle mantıksal bir çerçeve kurmak, ayrıntılı 

bütçe, mali portre ve ilgi gruplarının tümüne açık görev ve sorumluluklar veren bir iĢ 

planı hazırlamak gereklidir.  
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-Ziyaretçinin izlenmesi ve ziyaretçi yönetim planı: Mademki doğa gibi hassas bir 

sistemde çalıĢılıyor bu durumda turist ziyaretinin ilkelerini belirleyen bir ziyaretçi 

yönetim planı gereksinimi vardır. Aynı zamanda hem geri bildirim temin etme hem de 

taĢıma kapasitesinin kontrolü için izleme programı da olmalıdır. Geribildirimler 

kalitenin arttırılması, sunum taleplere uygun hale getirilmesi (iyileĢtirilmesi) ve 

hizmetteki aksamalarla doğadaki değiĢimlerin takibi için çok gereklidir. 

ġu unutulmamalıdır ki; turizm, doğanın korunması için ortaya konan ana hedeflere 

ulaĢılacağı garanti edildiği takdirde teĢvik edilmelidir. 

BÖLÜM   2 

DOĞA TURĠZMĠ GELĠġĠMĠNE ĠLĠġKĠN ÇALIġMALAR 

2.1 KAYNAK ANALĠZĠ 

GeliĢme planı ve stratejisi için öncelikle kaynak analizi yapılması zorunludur. Bir alanın 

sahip olduğu kaynaklar, o alanın kalkınması için bir sermaye veya potansiyel 

oluĢturmaktadır. Bu kaynakların analizi de önemli veri ve bilgi oluĢturulmasını temin 

etmektedir. 

Ekolojik ve kültürel kaynakların yanında sosyo ekonomik özellikler de turizm geliĢimi 

için önemli bir temel oluĢturmaktadır. Örneğin kırsal turizmin tarımsal faaliyetleri 

desteklemediği durumlarda kırsal turizmin gerçekleĢtirildiği bölge hem kendi 

sermayesini hem de kırsal oma özelliğini kaybedecektir. 

Gerek turizm potansiyeli gerekse taĢıma kapasitesi turizm kaynaklarının mevcut 

durumuna bağlı olduğundan kaynak envanterinin yapılması gerekir. 

 

2.1.1 Kaynak analizinde ele alınacak unsurlar;  

a. Doğal kaynaklar: turizm geliĢim için önemli olan yöreye özgü olan doğal 

kaynaklardır. Bu kaynakların halihazırdaki ekonomik kullanımları, korunma durumları, 

statüleri, iklim gibi turizm geliĢimi için potansiyel kaynakların envanterini içermektedir. 

Seçkin doğal kaynaklar: Turizm yalnızca korunan doğa parçaları ile ilgili değildir. 

EĢsiz manzaralar, dağlar ve nehirler gibi korunmayan türler de turizm için ilgi çekici 
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olmaktadır. Örneğin ormandaki ağaçların üzerinde gezinen sincapları konakladığımız 

evin penceresinden gözlemlemek son derece çekicidir. Bir orman öncelikli olarak 

odunculuk amacıyla kullanılsa da dağ bisikleti gibi bir aktivite için ortamı çekici hale 

getirmektedir. 

Seçkin doğal kaynakların halihazırdaki ekonomik kullanımlarının tanımlanması: 

Doğal kaynakların çok çeĢitli kullanımları söz konusudur, ormanların odunculuk amaçlı 

kullanımı, nehirler ve göllerin sportif balıkçılık ve su sporları ve enerji üretmek için 

kullanımları gibi. Bu kullanımlardan bazıları gelenekseldir ve düĢük etkilere sahiptir.  

Bazıları ise sürdürülebilir olmadığından turizm geliĢimi için uygun değildir. 

Kaynağın korunma durumu ve statüsü: Bazı doğal kaynaklar mevcut kanunlarla 

korunur. Bunların turizmde kullanımı da bu kanunlara uygun olmalıdır.  

Ġklim; mevsimlerin dağılımı, ortalama sıcaklık, nem ve günlük ortalama optimal güneĢ 

ıĢığı, saatlerine bağlı olarak iklim analizi yapılmaktadır. Burada önemli olan iklimin 

farklı mevsimlerde turizm için elveriĢli olup olmadığıdır.  

Turizm geliĢimi için potansiyel doğal kaynaklar: Potansiyel kaynakların tespiti 

turizm planlaması için önemli ve özellikle yönlendirici olmaktadır. Tüm bu kaynakların 

envanter çalıĢmalarının haritaya aktarılması, turizm ürünleri ve hizmetlerinin geliĢmesi 

ve altyapı ile tesislerin fiziksel planlaması için önemli olmaktadır. 

b. Kültürel kaynaklar: Kültürel kaynakların envanteri doğal kaynaklara iliĢkin 

çalıĢmalara benzerlik göstermektedir. Özellikle doğal ve kültürel kaynaklardan oluĢan 

kombinasyonlar, turistler tarafından yüksek ilgi ile karĢılanmaktadır. Kültürel mirasın 

korunmasının önemi konusunda farkındalık yaratılabilirse, sürdürülebilir turizm 

geliĢimine ve doğa korumaya verilen destek artacaktır. 

c. Sosyo-ekonomik kaynaklar: Altyapı, insan kaynakları ve farklı ekonomik 

sektörlerin bileĢimini içermektedir. Bu konuda yapılacak envanter çalıĢması, birbiri ile 

bağlantılı birçok farklı unsurlar içermesi ve bu unsurların turizm geliĢimi için ilk bakıĢta 

kavranamaması mümkündür. Bölgenin kalkınma potansiyelinde, sosyal ve ekonomik 

rekabet edebilirlik unsurları büyük öneme sahiptir. Yerel nüfusun turizme yaklaĢımı, 

turizm sektöründe çalıĢma isteği gibi bazı unsurların turizm ile doğrudan iliĢkisi 

bulunmaktadır. 
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Altyapı: Bir bölgenin turizmde rekabet edebilirliği ve kalkınma seviyesinin tespiti için 

altyapı kalitesi önemli bir göstergedir. Altyapının kalitesi, yerel nüfusun hayat kalitesini 

ortaya koymanın yanı sıra turizm geliĢimi için de zorunlu bir Ģarttır. Alan, güvenli içme 

suyu, donanımlı sağlık tesisleri gibi temel unsurları içermiyorsa turizm geliĢimi asla 

baĢarılı olamayacaktır.  

Altyapının farklı unsurları için Ģartlar, kalite ve gelecekteki durum değerlendirilmelidir. 

Kaynak halihazırda turizm için mi kullanılmaktadır sorusu hem kaynağın turizm 

geliĢimi için önemi konusunda hem de kaynak kalitesi hakkında göstergeleri ortaya 

koyabilmektedir. 

- Su kaynaklarına yönelik etütler; kaliteli su kaynağının sağlanması, su kaynağının 

sürdürülebilir kullanımı ve su çıkarmanın çevresel etkisini de içerir. 

- ĠletiĢim ağına yönelik etütler; turistlerin refahı ve turizm geliĢimi için önemli olan 

cep telefonlarının da olmak üzere telefon ve internet ağlarının kalitesine yönelik 

etütleri içermektedir. 

- Sağlık hizmetlerinin; kalite, miktar ve coğrafi dağılımı son derece önemlidir. 

- Güç kaynaklarına yönelik etütler; elektrik Ģebekesi, ısınma ve yemek piĢirme için 

enerji kaynaklarının varlığı önemlidir. Her ne kadar resmi standartlara göre 

planlansa ve tehlike içermese de turistler nükleer santrallerin yakınında 

konaklamamaktadır.  

- Su ve toprak kirliliği etkisi olan atık su sistemleri önemli olup, bölgeye gelen 

turistlerin sayısı ile meydana gelecek atıksu miktarı da dikkate alınmalıdır. 

- Katı atıkların düzenli depolaması toplum için olduğu kadar çevre için de önemlidir. 

Katı atıkların görüntü kirliliğine de yol açması ayrı bir menfi etkisidir. 

- Yol ağlarının durumu; çoğu turistin tercihlerini yaparken en önemli etkendir.  

- Güvenlik; kamu güvenliğini ve asayiĢi sağlamak turist güvenliği gibi unsurlar 

önemli olmaktadır. AĢırı kar yağıĢı, kanyon veya dağ kurtarma timlerinin olup 

olmaması da çok önemlidir. 

- Politik istikrarsızlık ve suçlar; turist için caydırıcı etki yapmaktadır. 

Ġnsan kaynakları; Bir bölgenin insan sermayesini ifade eden bu unsur, turizm 

geliĢiminde anahtar etmenlerden biridir. Ġnsan kaynakları hem hizmeti hem de 

manevi nitelikteki kültür ve kimliği oluĢturmaktadır.  
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Ġnsan kaynaklarına iliĢkin etütler aĢağıdaki unsurları içermelidir; 

- Yöre halkının nüfusu, 

- Göç vb. eğilimler, 

- Demografik yapı, 

- Aktif nüfus ve yapısı, eğitim seviyesi, potansiyel bilgi ve beceriler, açık fikirlilik, 

geleceğe odaklanma, çalıĢma ahlakı, 

- Yöreye özgü geleneksel ekonomik faaliyetleri ve yöresel sanatları yapabilme, 

- Turizm geliĢimine iliĢkin tutum, misafirperverlik duygusu, hizmete yönelim, 

- Sosyal tutarlılık, esneklik, mevcut sosyal iliĢkilerin kalitesi ve aralarındaki 

iĢbirliğini içeren sosyal yapı, 

- Yerel kurumlar, idareler, yönetiĢim, bürokrasiden kaçınma vb. hususlarla finansal 

kaynaklar ve yönetimleri, 

- Alanın kültürü ve kimliği, alanda etkin görev alacak kiĢilerin ortak değerleri, 

ilgileri, yaklaĢımları, algılama Ģekilleri, özel ilgi ve becerileri, özgün gelenekler, o 

topluma ait olma ve o toplumda yaĢamaktan onur duyma gibi durumları içerir, 

- Farklı ekonomik sektörler; söz konusu coğrafi bölgeye yoğunlaĢma durumları, firma 

sayısı, ölçeği, ortalama karlılık, geleceğe yönelik bakıĢ açısı, pazarları ve dıĢ 

iliĢkileri, sektörler arası iĢbirliği son derece önemlidir, tüm sektörler turizm sektörü 

ile iliĢkili olabilmektedir. 

Kaynak analizinin sonuçları; sürdürülebilir turizm yönetimi ve kalkınmada 

sermayeyi oluĢturan kullanılabilir kaynaklara genel bir bakıĢı sağlamakla beraber, 

bölgenin mevcut kalkınma durumunu ve sürdürülebilirliğini değerlendiremeye 

yönelik bir resim sunmaktadır.  Analiz aynı zamanda; bölgenin sürdürülebilir 

kalkınmasına yönelik bir vizyon oluĢturulmasını ve turizm geliĢiminin diğer 

sektörlerle bütünleĢtirilmesini sağlayacaktır.  

2.2 TURĠZM POTANSĠYELĠ 

Yüksek değerlere sahip doğal ekolojik sahalar her zaman yüksek turizm potansiyeli 

içermezler; 

- Bazı doğa parçaları araĢtırma yapan uzmanlara, iyi eğitimli ekoturistlere hitap 

etmektedir. Bu alanlar sayıca az olduğu için de sınırlı bir turizm potansiyeli içerirler, 
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- Bazı doğal sahalar, eriĢim, güvenlik gibi nedenlerle turistler için elveriĢli olmayan 

yerlerde bulunurlar, 

- Ekolojik kaynakların kullanımlar karĢısındaki duyarlılığı (taĢıma kapasitesi), ziyaretçi 

giriĢinde kısıtlamalara sebep olmaktadır,   

Bir sahanın daha fazla turist çekebilmesi için ihtimalleri ortaya koyan turizm 

potansiyeli önemli bir konudur. Turizm potansiyelinin tespiti için arz ve talebin ortaya 

konması gerekir. Bu potansiyel sınırlıysa baĢarılı bir turizm giriĢimini baĢlatmak imkanı 

olmayacaktır.  

Turizm ekonomik bir faaliyet olduğundan ancak turizm pazarında sürdürülebilirliği için 

bir talebi karĢılaması lüzumludur. 

Turizme iliĢkin motivasyon ve istekler değiĢkendir, kaynakların değeri aynı kalırken 

değiĢen tüketici davranıĢları turizm potansiyelini etkilemektedir. Dolayısıyla turizm 

potansiyeli tüketicinin bakıĢ açısı (talebi) ile değerlendirilmelidir.  

Turizm potansiyeline iliĢkin veri toplarken, istatistiki veriler, anketler gibi yöntemlerle 

veri elde edilebilir, ayrıca derinlemesine görüĢmeler, katılımcı gözlemleme, olaylar 

üzerinde çalıĢmalar ile veri elde etmek için kullanılan niteliksel araĢtırma metotları 

kullanılmaktadır. 

Turizm potansiyeli için “turizm talebi” incelemesi aĢağıdaki hususların tespiti ile 

yapılabilir; 

- Halen yapılan turizm, 

- Halihazırdaki turist miktarı, 

- Her bir ziyaretçinin günde harcadığı miktar, 

- Ortalama kalma zamanları, 

- Turist profili, 

- Dürtü analizi; hangi temel etmenlerin turistler için rol oynadığı,(doğa, kültür, sağlık, 

güneĢ, vb.) 

- Benzer bir il veya saha ile kıyaslama yapılması, milli veya milletlerarası bir il ile 

kıyaslama yapılması ve neden o ilin tercih edildiği, 

- Gelecekte rakip olacak iller hangileridir, nedeni, 
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“Turizm arzı” incelemesinde ise aĢağıdaki hususlar öne çıkmaktadır; 

- Ġlimizde bir uluslar arası havaalanı var mıdır veya yakın bir ilden yararlanma imkanı 

makul müdür?  

- Alana ulaĢım hangi araçlarla olur?(demiryolu, özel taĢıt, genel taĢımacılık, vd.), 

bunalar yaklaĢım nasıl olmaktadır (kötü, yeterli, iyi gibi), 

- Alana ulaĢma durumu (kolay-rahat, çaba ile, zor ve tehlikeli) 

- Ġle gelmek için yabancı turistler ülkemizden vize alıyor mu? 

- Sahamızın istikrarlı bir yönetimi var mı?, 

- Güvenlik ve ulaĢım açısından ne gibi problemler yaĢanabilir? 

- Alt yapı incelemesi; taĢımacılık ağı, yerel yolun durumu( toptak, asfalt), anayolla 

bağlantısı, demiryolu ağı, yerel genel taĢımacılığın yaygınlığı, program, ücretler, 

hat/duraklar, döngü patikaları, patikalar, yollar, iĢaret levhaları, genel enformasyon 

levhaları, araç-otobüs park kapasitesi, bilgi alma, tercüme kolaylıkları, 

- Yiyecek içecek ve barınma; restoran sayısı, restoranların sınıflandırılması(iyi-sayısı, 

orta iyi-sayısı vb.) 

- Hangi standartta yiyecek sunuluyor?(yüksek, yeterli, kötü) 

- Ġl ve çevresinde ne tür barınma alanları var? (otel, hostel, yatak kapasitesi, rota üstü 

barınma kulübeleri, bungalov parkları, kamp alanı, diğerleri), 

- Hangi standartlarda barınma sunuluyor? (yüksek, yeterli, kötü), 

- Ġlinizin seçkin özellikteki doğal alanlarının özellikleri (sundukları ile tek mi?, biraz 

farklı mı?, diğer seçkin özellikli yerlere benziyor mu?), 

- Alan turist gezi rotasına girecek Ģekilde turistlerin ilgisini çekebilecek diğer sahalara 

yakın mı? (diğer çekici sahalara yakın, orta derecede potansiyel, düĢük veya yakında 

böyle bir potansiyel bulunmamakta), 

- Ġlimizin alanlarında yaban hayatı; (bayrak tür, ilginç diğer türler, temsil edici yaban 

hayatı, farklı yaban hayatı izleme aktiviteleri, yürüyerek, botla, gözlem noktası ile 

vb.), 

- Yaban hayatı izleme de tatmin edicilik durumu (garanti etme, genellikle, Ģans veya 

mevsime bağlı), 

- Bölgedeki önemli yaban hayatının tanımı, 

- Yardımcı tesislerin durumu (rekreasyonel, spor, diğer; durumu: kötü-yeterli-iyi), 

Kaynakların turizm potansiyelinin değerlendirilmesi;  
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- doğal değerler: (sahiller, sahil kayalıkları, kumullar, dağlar, ormanlar, korunmuĢ 

izole olmuĢ alanlar, Ģelaleler, göller, nehirler, mağaralar, yaban hayatı-hayvan-kuĢ, 

deniz canlıları, iklim, diğerleri), 

- kültürel değerler; (tarihi binalar, tarihi yerler, anıtlar, arkeolojik yerler ve 

koleksiyonlar, folklor ve gelenekler, el iĢleri, müzeler, sahne sanatları, sanayi mirası 

vd.) 

- Toplumun turizm potansiyeli; (insan kaynakları; aktif nüfusun büyüklüğü ve yapısı, 

eğitim düzeyi ve profesyonel bilgi, beceriler, eğitimler, orijinal-karakteristik ve 

geleneksel özellikleri, ekonomik faaliyetler-sanatlar profesyonel olmayanlar dahil, 

resmi olmayan bilgi ve beceriler, turizm geliĢimine yaklaĢımlar, misafirperverlik 

anlayıĢı, hizmet eğilimleri, yerel kuruluĢ ve idareler ile yönetiĢim, alanın kültürü ve 

kimliği,  

- Ekonomik kaynakların turizm potansiyeli; (tarım, ormancılık, balıkçılık, sanayi ve 

diğer), 

- Altyapı; (su sistemleri, ulaĢım ağları, sağlık imkanları, ulaĢım terminalleri, enerji 

kaynakları, kanalizasyon sistemleri, katı atık ve yok etme sistemi, caddeler/yollar, 

güvenlik sistemleri vd.) 

- İş ve hizmet altyapısı; (fırınlar, kasaplar, bakkallar, süpermarketler, doğrudan satıĢ 

yapan çiftlikler, kiralık araç, servis istasyonları, taksiler, otobüsler, kiralık bisiklet, 

kiralık spor malzemeleri ve bakımı, postaneler, bankacılık hizmetleri, doktorlar, 

diĢçiler, eczaneler, kafe ve restoranlar, atm’ler, bankalar, diğer iĢ ve hizmetler.) 

Turizm talebi; turizmin mevcut durumunun incelenmesi;  

Ziyaretçi; boĢ zamanlarını geçirmek için bir yere gelen kiĢi olarak tanımlanabilir, turist 

ise alanda bir veya daha fazla gece konaklamaktadır. Her turist bir ziyaretçidir, ancak 

her ziyaretçi turist değildir. Dolayısı ile turist ve ziyaretçi sayılarının ayrılması 

gerekmektedir. 

Ziyaretçi ve turist ayrımı farklı talepleri sebebi ile yapılmak durumunadır, ayrıca her 

ikisinin de farklı etkileri bulunmaktadır. Bir turistin ortalama harcaması alanda daha 

fazla zaman geçirdiğinden, konaklamaya, ilave yiyecek ve içeceğe ödeme yaptığından 

genellikle daha yüksek olmaktadır. 

Turizme iliĢkin mevcut durumun ortaya konabilmesi için;  
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- Turist ve ziyaretçileri ayrı ayrı sayısı(yıllık, mevsimlik, aylık, haftalık, günlük), 

- Son on yılda turistlerin/ziyaretçilerin değiĢimi, 

- Ortalama kalıĢ süreleri, konaklama ve ulaĢım Ģekilleri önemlidir. 

(Doğa turizm gelişme planımızda ana unsur turizm olduğundan; turizme iliĢkin veri 

kullanılamaz olduğu hallerde ikinci en iyi seçenek olarak ziyaretçilere ait veriler 

üzerinden değerlendirme yapılması mecburiyeti doğmaktadır). 

- Turist baĢına ortalama harcama, 

- Grup hacmi ve düzeni, 

- Turistlerin ağırlıklı yaĢ grubu, 

- Yaptıkları faaliyetler, 

- Ziyaret edecekleri-ettikleri yere iliĢkin seçimleri, 

- Memnuniyeti, deneyimleri ve para harcama Ģekilleri, 

- Ġkinci ziyaretlerin yüzdesi ve sayısı, 

- Kullanılabilir ilave veriler. 

Talep incelemesinde ilimizi rakip olarak gördüğümüz veya bizimle rekabet eden 

benzer il veya illerle karĢılaĢtırmak faydalı ve yerinde olacaktır.  

Turizm arzı:  

Konum faktörü; Bir ilin baĢka turizm pazarları ile iliĢkili olarak nasıl konumlandığını, 

bir turistin alan ulaĢmak için harcadığı zamanı, parayı/enerjiyi belirtir. 

Bir saha ne kadar güzel olursa olsun, hedef grup tarafından kolayca ulaĢılabilir değilse 

asla baĢarılı bir turizm geliĢimi sağlanamayacaktır. Yerel nüfusun değil turistin algılama 

durumu dikkate alınmalıdır. Örneğin bakir alanları ziyaret etmekten zevk alan ve ilkel 

patika yollarla ulaĢılan yerleri ziyaret etmek isteyen turistler için düĢünülen uzak 

mesafeler için alanın sınırlı sayıda turist potansiyeli olacaktır. 

- Uzun mesafeden gelen turistler için hava alanına uzaklık çok önemlidir, 

- Tur operatörlerinin çoğu havayolu ulaĢımını zorunlu görmektedirler, bu sebeple 

bağımsız turistler veya tur operatörleri hedeflenebilir, 

- Tren, otobüs veya özel araçlarla eriĢim de konum faktörleri içinde önemlidir, 

- Alana ziyaret iklim Ģartları açısından da kısıtlı imkanlara neden olabilir, 
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- Ġle özgü yapılan bürokratik iĢlemlerin bıktırıcılığı da önemlidir, sık sık güvenlik 

birimleri tarafından kimlik sorulmak, aranmak gibi, 

- Turizm arzında; iĢaretlemeler, doğru yönlendirmeler, bilgiye ulaĢma kolaylığı da 

önem arz etmektedir. Haritalar, broĢürler, internet imkanı, kılavuz ve rehberler 

önemli bir arz faktörüdür. 

- Yiyecek içecek sunumu ve konaklama arzı; Sunumun ürün ve hizmet kalitesi, 

hijyenik standartlar, özgünlük/otantik, yöresel olması, yer ve ürünlerin çeĢitliliği, 

ortam ve konukseverlik önemlidir. 

- Restoranların sınıflaması önceden yapılırsa turist için kolaylık olacaktır.  

- Konaklama tüm türleri içerebilmelidir, ürün ve hizmetlerin kaliteli olması, özellikle 

hijyeniklik konaklamada çok önemlidir.  

Doğal alanın kendine has özellikleri; Doğal alanların değer yaratması, kırsal 

kalkınmada rol oynaması beklentisi de son yıllarda öne çıkan bir görüĢtür. Doğal 

alanların alternatif kaynak kullanımına dönüĢtürülmesi için yapılan baskılar sonucu 

tehdit altında olduğu yerlerde devamlılığını sürdürebilmeleri, diğer alternatif kaynak 

kullanımları karĢısında koruma ve kullanma dengesinin uzun dönemli ekonomik 

değerinin gösterilebilmesine bağlıdır. Tabiat ve kültürel miras, yaban hayatının 

gözlemlenmesi, yöreye özgü özellikler ve korunması gereken öncelikli türler, doğa ile 

ilgili çalıĢan ve doğanın kıymetini bilen eko-turistler için son derece önemlidir.  

2.3 TAġIMA KAPASĠTESĠ 

- Belirli bir sürede ( yıl, ay, hafta, gün, saat ) bir bölgenin alabileceği ziyaretçi sayısı 

veya bölgenin kaynakları üzerinde istenmeyen veya planlanmamıĢ etkilere sahip 

olmayan ve sürdürülebilir kalkınmayı tehdit etmeyecek düzeyde bir alanda aynı anda 

bulunabilecek ziyaretçi sayısı, 

- Bir bölgenin, hayati önemde olduğu düĢünülen değerleri, ekolojik süreç ve koĢulları 

tehlikeye atmadan ve sürdürülebilir kalkınma imkanlarını azaltmadan belirli bir süre 

boyunca destekleyebileceği insan faaliyetlerinin (ağaç kesimi, avlanma, tarım) ve diğer 

etmenlerin (örn: iklim değiĢikliği, kirlenme vb.) baskısı, 

- Ziyaret edilen bir alan veya tesisin sahip olduğu kaynaklar üzerinde koruma amaçlarını 

tehlikeye atmadan, istenmeyen ve planlanmayan etkilere neden olmadan belirli bir süre 

(yıl, ay, gün, an) boyunca alabileceği ziyaretçi sayısı Ģeklinde tanımlanmaktadır. 



KAST 

Orman ve Su Ġşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü 

KARABÜK DOĞA  TURĠZMĠ  MASTER  PLANI                 
http://bolge10.ormansu.gov.tr 

 
 

 

 

27 

TaĢıma kapasitesi, Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planında önemli bir planlama 

aracıdır. Turizmin geliĢimi ve korunmasında önemli bir kavramdır.  TaĢıma 

kapasitesinin analizi ve izlenmesi, yönetim kararları yönünden girdi sağlayacaktır.  

TaĢıma kapasitesi sayesinde kullanımı sınırlamak, en elveriĢli ziyaretçi sayısını 

tamamlayarak müspet etkileri azamiye çıkartmak, olumsuz etkileri en aza indirmek 

mümkün olabilecektir. Kısaca Doğa Turizmi Gelişme (Master) Planındaki 

“sürdürülebilirlik” taĢıma kapasitesinin aĢılmaması ile temin edilir. 

Ziyaretçi sayısı ve etkinin büyüklüğü arasında doğrudan iliĢki vardır. Ancak alan içinde 

tek tehdit unsuru ziyaretçiler değildir. Doğa için önemli olan tehditlerin tümünün 

birleĢik etkisidir. 

TaĢıma kapasitesinin elemanları;  

Sosyal taĢıma kapasitesi,  

Turizm için yerel tolerans limitleri olarak tanımlanmakta olup yöre halkı üzerindeki 

olumsuz etkilerinden ve ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki çatıĢmalardan 

kaçınılmasını içerir. Bu unsurun turizm geliĢimi içerisinde anahtar rolü vardır. Yöre 

halkı turizmi desteklemezse kalkınma asla olmaz.  

Yerel kabulü belirleyen temel etmenler, sosyal yapı ve kültürün hassaslığı, toplumun 

değiĢimin üstesinden gelebilme yeteneği, turizmin algılanıĢı, yöre halkı ile ziyaretçilerin 

iliĢkileri, kullanıcı grupların davranıĢları, birbiri ile uyumu ve paydaĢ olmanın 

ekonomik ve toplumsal faydalarıdır. 

Ekonomik taĢıma kapasitesi; 

Sürdürülebilir bir turizm geliĢiminde turizm, ekonomik yapı ile bütünleĢmiĢtir ve diğer 

sektörleri de desteklemektedir.  

Ekonomik taĢıma kapasitesi; turizm geliĢimini sağlayan bir yerel ekonomi ve yerel 

ekonominin sürdürülebilirliğini sağlayan bir turizm geliĢimi anlamına gelmektedir. Yani 

temel kıstas; turizm geliĢimi ile yerel ekonomi arasındaki sinerjidir. 

Ekonomik taĢıma önemli olan iki unsur; Beklenen faydaları temin etmek için asgari 

turist sayısı ve ekonominin üstesinden gelebileceği azami turist sayısıdır. 
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Ekolojik taĢıma kapasitesi; 

Ekolojik taĢıma kapasitesi, ziyaretçilerin/turistlerin ziyaret edilen alandaki ekosistemler, 

ikamet yerleri ve canlı türleri üzerinde ortaya koyduğu ekolojik zararlardır. Burada, 

ekolojik değerlerin, ziyaretçi akıĢlarının ve davranıĢlarının uzun süreli ve sistematik 

olarak izlenmesi ve veri toplanması önemli olmaktadır.  

Ġdari/fiziki taĢıma kapasitesi;  

Fiziki taĢıma kapasitesi aynı anda ve belirli bir zamanda müĢteri olarak alınabilecek 

ziyaretçi sayısıdır. Bu kapasite, alana uygun insan sayısına, yani alanın büyüklüğü ve 

diğer fiziki Ģartlar (doğal, coğrafi koĢullar ve hava Ģartları) ile turizm altyapısının 

kapasitesine dayanmaktadır. Burada temel göstergeler; kalabalık, kuyruklar ve trafik 

sıkıĢıklığıdır. 

Fiziksel kapasite yönetiminin verimliliği ve etkinliği Ģu unsurlara bağlıdır; 

- Organizasyon kaynaklarının kapasitesi (insan ve ekonomik kaynaklar vb. gibi), 

- Ziyaretçi yönetiminin kapasitesi, 

Fiziksel kapasiteyi değerlendirmek için aşağıdaki bilgiler gerekmektedir; 

Bir sahanın ziyaretçi kullanımına/ turizm gelişimine karşı hassas olan kaynakları: 

Kırmızı liste ve endemik türlerin habitatları, alanın savunmasız olan diğer kaynakları, 

göçe hassas türler,  

Ziyaretçi yönetimi de dahil olmak üzere yönetim amaçları ve hedefleri: Genel bir doğa 

koruma planı, amaçlar, hedefler ve doğa koruma politikası, tür koruma politikaları, 

bölgeleme sistemi, izleme sistemi, 

Ziyaretçiler/turistler, turizm gelişimi ve etkileri üzerine veriler; tüm güzergahlar, 

tesisler, konaklama ve ziyaretçi/turist için olan etkinlikler ve detaylı haritalar, ziyaretçi 

sayısı, özellikleri, akımları, ziyaretçi modelleri, etkinlikler ve mevsime bağlı özelliklere 

iliĢkin bilgiler vb., ziyaretçiler tarafından özel olarak gerçekleĢtirilen faaliyetler, 

ziyaretçi etkilerine iliĢkin veriler, etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesine iliĢkin 

yöntemler, ölçütler ve göstergeler.  

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) teknikleri ile bilgilerin gösterilmesi mümkündür.  
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Psikolojik taĢıma kapasitesi;  

Psikolojik taĢıma kapasitesi bir alanın belirli bir zaman diliminde ziyaretçi deneyimleri 

üzerinde olumsuz etkilenmeye sebep olmaksızın kaldırabileceği maksimum ziyaretçi 

sayısıdır. 

BÖLÜM  3 

ĠLGĠ GRUBU ANALĠZĠ VE YEREL ORGANĠZASYONUN OLUġTURULMASI 

3.1 ĠLGĠ GRUPLARI/PAYDAġLAR 

Ġlgi grupları, “belirli bir koruma ve sürdürülebilir kalkınma projesi ile ilgili olarak fayda 

sağlayan, projenin içinde yer alan veya söz konusu projeden olumlu ya da olumsuz 

etkilenen bireyler, gruplar veya organizasyonlar” olarak tanımlanabilirler.  

PaydaĢlar, bir problemi çözmek için sürdürülebilir doğa turizmi geliĢimine ve 

amaçlarımıza ulaĢmak için güvenebileceğimiz kiĢilerdir. 

Ġlgi gruplarının hepsi sürdürülebilir doğa turizmi geliĢimine ortak değildir veya olmaları 

gerekmez. Çünkü, bir ortağın projeye olumlu bir bakıĢı, tutumu olmalıdır ve amaçlara 

ulaĢmak için iĢbirliği yapmalıdır. 

Bazen bir ilgi grubu projeye olumsuz bakabilir ve hatta aktif bir tehdit bile olabilir, ilgi 

gruplarını iĢbirliği yapılanlar haline getirmek onlara paydaĢ değeri verilmesi ile 

mümkün olur. 

3.2 ĠLGĠ GRUBU KATEGORĠLERĠ 

Turizmde ilgi grupları; 

- Yöre halkı, kiĢiler ve kurumlar, 

- Ġlin sorumlu yöneticileri, 

- Bölgesel yetkililer, 

- Ulusal yetkililer, 

- Turizm ofisleri, yerel turizm organizasyonları, konaklama ve hizmet sunanlar, 

taĢımacılar, 

- Turizmle ilgili sektörler, 
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- Tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi farklı ekonomik sektörlerin temsil edildiği 

ticaret ve sanayi odaları ve el sanatları ile ilgili birimler, 

- ĠĢçi sendikaları, dernekler, STK’lar, 

- Eğitim ile ilgili birimler, 

3.3 ĠLGĠ GRUBU ANALĠZĠ 

Ġlgi grubu analizi sürdürülebilir doğa turizmi gelişme planının ortaya konması ve 

uygulamasında yer alan farklı taraflara iliĢkin genel bir izlenim sahibi olabilmek, niyet 

okumak için kullanılan bir araçtır. Yalnızca bir envanter olarak ele alınmamalıdır, doğa 

turizmi gelişme planının planlanmasında potansiyel ortaklarımızın kimler olduğunu ve 

hangi tarafla çeliĢkiler yaĢayacağımızı bize bildirmektedir. Ayrıca projenin farklı 

seviyelerinde destek temini için de son derece elveriĢli bir analizdir. 

Ġlgi grupları analizine dayalı olarak doğa turizmi gelişme planının yönetiminden 

sorumlu bir organizasyon oluĢturulmalıdır. 

Sürdürülebilir doğa turizmi geliĢimi için, detaylı bir ilgi grubu analizi, ilgi gruplarının; 

- Genel hedeflerini, 

- Turizmden beklediği faydaları ve 

- Turizmdeki rollerini tanımlamalıdır. 

Bu maksatla Karabük’te 12 adımdan oluĢan bir süreç baĢlatılmıĢtır. Bunlar; 

1. Ġlgi gruplarının tanımlanması, 

2. Her ilgi grubunun çıkarlarının, önceliklerinin ve değerlerinin belirlenmesi,  

3. Her ilgi grubunun davranıĢlarının belirlenmesi, 

4. Ġlgi grubunun gücünün ve ilgi grupları arasındaki muhtemel koalisyonlarının 

gücünün tahmin edilmesi, 

5. Ġlgi gruplarının mevcut ihtiyaçlarının ne düzeyde karĢılandığının 

değerlendirilmesi, 

6. Ġlgi grupları ile birebir iletiĢimlerin baĢlatılması ve ilgi gruplarının güveninin 

kazanılması, 

7. Ortak menfaatler, sinerji ve baĢarı unsurlarının tanımlanması, 

8. PaydaĢların bir araya getirilmesi, 
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9. Ortak hedef ve amaçların ve onlara ulaĢmak için gerekli olan stratejinin ortaya 

konması, 

10. Organizasyon çerçevesinin oluĢturulması, 

11. Uygulama (zaman çizelgesinin ve hedeflerin ortaya konması, iletiĢim 

organizasyonunun oluĢturulması, ilgi gruplarına somut sorumlulukların 

verilmesi) 

12. Ġzleme ve geri bildirimin yapılması  

Karabük Doğa Turizmi Master Planı çalıĢmasında aĢağıdaki Ģekilde hareket 

edilmiĢtir. 

1- Ġlgi grupları tanımlandı.  

ĠL DOĞA TURĠZMĠ ĠLGĠ GRUPLARI ve PAYDAġLARI 

 

Belediye BaĢkanlıkları 

Karabük Belediyesi, Eflani Belediyesi, Eskipazar Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, 

Ovacık Belediyesi, Yenice Belediyesi. 

Kaymakamlıklar                    

Eflani Kaymakamlığı, Eskipazar Kaymakamlığı, Safranbolu Kaymakamlığı, Ovacık 

Kaymakamlığı, Yenice Kaymakamlığı. 

Kamu Kurum ve KuruluĢlar 

Orman ve Su ĠĢleri 10. Bölge Müdürlüğü,  Yenice Orman ĠĢletme Müdürlüğü, 

Eskipazar Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Eflani Halk Eğitim Müdürlüğü, Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi, Karabük Orman  ĠĢletme  Müdürlüğü, Safranbolu 

Orman  ĠĢletme  Müdürlüğü. 

Üniversiteler 

Karabük Üniversitesi 

Muhtarlıklar 

Ġlçelerdeki Köy Muhtarlıkları ve Mahalle Muhtarlıkları 

Odalar ve Sivil Toplum KuruluĢları 

Karabük Dernekleri, Ġstanbul HemĢehri Dernekleri( Ġlçe ve Köy Dernekleri) 

 

Turizm ĠĢletmecileri 

 

Basın 

Ulusal ve Yerel Basın 

Doğa Turizmi Yönünden Öne Çıkan  Ġlçe/Köy Yöre Halkı 
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Ġlgi gruplarıyla taslak plan hazırlanmadan önce çok sayıda toplantı, görüĢme, anket, 

yapılmıĢ olup, taslak üzerinde yapılan en son toplantının katılımcıları aĢağıdaki tabloda 

yer almaktadır. 

 

Ercan YENĠ                                                    Bölge Müdürü                        10. Bölge Müdürlüğü 

Funda GÜRLEYEN KURU                           ġube müdürü                          10 Bölge Müdürlüğü 

Özlem GÜLNAR                                            Biyolog                                  10 Bölge Müdürlüğü 

Ahmet ġükrü ELBĠN                                      Mühendis                               Yenice Orm.ĠĢl.Müdl. 

AĢkın UZUNKARA                                       Memur                                    Yenice Belediyesi 

Mehmet Emin ÜNAL                                     Mühendis                                Karabük  Belediyesi 

G.Basri ALTUNAY                                       Müdür Yardımcısı                   Eskipazar Orm.ĠĢl.Müdl. 

Ersin  Bey                                                      Bel.BaĢkan Yard.                      Eskipazar Belediyesi 

Ali BAYKALA                                             Uzman Öğretmen                       

Osman ULAġ                                                 Müdür Yardımcısı                    Eflani H.E.M. 

Cemalettin BÖREKÇĠ                                   ġube Müdürü                            Ġl.Kültür Turizm.Müdl. 

Serkan YALÇIN                                            Zabıta Memuru                         Eflani Belediyesi 

Nuray TÜRKER                                            Yard.Doç.Dr.                            Karabük üniversitesi 

Adnan ÇETĠNKAYA                                    Öğretim görevlisi                     Karabük üniversitesi 

Hüseyin Nuri KARAKAġ                             Birim müdürü                           Ġl Özel Ġdaresi 

Mücahit TOPRAK                                         Basın DanıĢmanı                      Yenice Belediyesi 

Altun AKTAġ                                                ĠĢl.Müd.Yard.                           Karabük Orm.ĠĢl.Müd. 

Ġsmail SEVĠMLER                                         Müh.                                    Karabük Orman ve Su ĠĢl. 

Ali BOZKURT                                               Müh.                                    Karabük Orman ve Su ĠĢl. 

Ömer DEMĠRKIRAN                                    ĠĢletme ġefi                          Safranbolu Orm.ĠĢl.Müdrl. 

 

2- Her ilgi grubunun çıkarlarının, öncelikleri ve değerleri belirlendi. Ġlgi 

gruplarının istekleri Ģu Ģekildedir;  

- Kaymakamlıkların, Belediye BaĢkanlıklarının, muhtarların, yöre insanının 

turizmden gelir beklentilerinin olduğu, 

- Turizm iĢletmecilerinin daha fazla turist beklentisi olduğu, 

- Kaymakamlıkların ve Belediye BaĢkanlıklarının Orman ve Su ĠĢleri Bölge 

Müdürlüğü’nden yatırım talepleri olduğu, 

- Kaymakamlıkların köylere hizmet götürme birliği kanalıyla turizm yatırımı 

yapabilme imkanı olduğu, 

- Tanıtım eksikliğinin vurgulandığı, 

- Kaymakamlıklar ve Belediyeler tarafından bungalov ev yapılması istendiği, 

- Sivil Toplum KuruluĢları tarafından yeĢil ev temasının öne çıkarılmasının talep 

edildiği, 

- Alan Kılavuzluğu kursunun  talep edildiği, 
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- Özellikle pansiyonculuk kursu ve desteklenmelerin bulunduğu özelliklerde 

köylerde parasal destek ve hibe talepleri  olduğu, 

- Herkesin turizmde aktif talepleri olduğu, 

- Yöreye yabancı turistlerin de gelmesinin istendiği, 

- Gastronomi değerlerinin turizme kazandırmada bu değerleri öne çıkarmak 

gerektiği özellikle köylülerce dile getirildiği, 

- Devremülk fikrine sıcak bakıldığı, uzun vadede profesyonel Ģekilde yapılması 

istendiği, 

- Yöre insanının kendi oturdukları evde küçük dokunuĢlarla apart Ģeklinde 

kiralamaya sıcak bakıldığı, 

- Doğaya yönelik geleneksel doğa sporları ( kızak, cirit vb. ) etkinliklerinin turizm 

içinde değerlendirilmesi gerektiği, 

- Bazı yerlerde turizm uygulamaları içinde termal tesislerin yapılması istendiği, 

- Orman yan ürünlerinden ve dağ bitkilerinden elde edilecek besinlerin( 

kurutulmuĢ gıda, marmelat, reçel, pekmez vb. ) turizm için kullanılabilir 

nitelikte olduğunun özellikle köylüler tarafından dile getirildiği, 

- Acentelerin güçlendirilmesi gerektiği, 

- Altyapının geliĢtirilmesine yönelik beklentilerin olduğu, 

- Eskiden köylülerce gezilmiĢ yolların özellikle çoban yollarının görsel olarak 

turistik değer ifade ettiğinin köylülerce dile getirildiği, 

- Yöre insanının 12 ay boyunca, yaz-kıĢ turizm beklentisi olduğu, 

- Doğa turizmi uygulamalarında rol almak isteyen yöre halkının diğer Ġllerde 

uygulanan iyi örnekleri görmek istedikleri talep edildiği,  

3- Her ilgi grubunun davranıĢlarının belirlenmesi çalıĢmasında Ģu neticeler 

alınmıĢtır: 

-Özellikle yöre Belediye BaĢkanları ve Kaymakamlar hatta Valiler iĢbirliğine 

çok açıklardır. Her türlü yapılacak iĢ ve iĢlemlerde aktif rol almak istemekte bu 

yönde atılacak her adımda yardımcı olunacağı belirtmektedirler. 

-Üniversite,  toplantılara aktif katılım göstermiĢtir. Özellikle toplantılar sonunda 

email ve yazılı ortamda katkılarda bulunmuĢlardır. Bundan sonraki süreçte de 

destek ve katılımlarının devam edeceğini belirtmiĢlerdir. 

-Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalıĢmalarımıza personel ve diğer imkanlarının 

pek fazla olmamasına rağmen çalıĢmalara destekleri görülmüĢtür. 
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-Diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının da ( özellikle Milli Eğitim Müdürlükleri 

ve Halk Eğitim Müdürlüklerinin) yöre halkının eğitimi, desteklenmesi ve 

becerilerinin geliĢtirilmesi maksadıyla programalar oluĢturabileceklerini, 

halihazırda da halk eğitim kurslarında turizme yönelik hediyelik eĢya vb. 

materyali ürettiklerini belirtmiĢlerdir.  

-Ġl Özel Ġdaresinin kaynaklarının turizm altyapısı iyileĢtirilmesi için 

kullanılabileceği imkanının da olduğu anlaĢılmıĢtır.  

-Turizmle iĢtigal eden restoran, konak,  otel, pansiyon sahipleri ve tur 

operatörleri turizmden pay almak bu maksatla iĢyerlerini yeniden dizayn etmek,  

tanıtımda aktif rol almak aynı zamanda turizm konusunda eğitim almak 

istemektedirler. Kısaca daha kaliteli hizmet sunma yönünde isteklilik söz 

konusudur. Bazıları Ģimdiden dönüĢümleri baĢlatmıĢlardır. 

-Turizmle iĢtigal eden dernekler de doğa turizminin doğal değerlere saygılı 

olmak kaydıyla mutlaka uygulanması gerektiği, ekoturizm de aktif faaliyette 

bulunan derneklerin daha ileri seviyede doğa turizminde rol almak istedikleri 

görülmüĢtür. Aynı zamanda derneklerin doğa turizmi, ekoturizm içerikli çok 

sayıda projeye ve proje fikrine sahip oldukları görülmüĢtür. Dernekler sahalarını 

çok iyi tanımaktadırlar. ÇeĢitli doğa aktivitelerinde ve yöre tanıtımında bizzat 

rol almaktadırlar. Bu rol gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

-Yöre halkı turizm için çekince göstermemektedir. Hatta her türlü uygulamada 

var olmak istemekte ve pay alma beklentisi içindedirler.  

4- Ġlgi grubunun gücünün ve ilgi grupları arasındaki muhtemel 

koalisyonlarının gücünün tahmin edilmesi, 

Özellikle köylere hizmet götürme birlikleri ve STK lar arasında güçlü ve 

muhtemel koalisyonlar kurulabilir. Bunların projelerinin kendi kaynakları ve 

kalkınma ajansı, AB kaynakları vb. finans imkanları ile desteklenmesi 

mümkündür. Bugüne kadar bu Ģekilde baĢarılı uygulama örnekleri vardır. 

Özellikle tanıtım maksadıyla Valilik (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) , 

Kaymakamlıklar ve Belediye BaĢkanlıklarının Orman ve Su ĠĢleri Bölge/ġube 

ve Milli Park Müdürlüğü ile ortaklaĢa baĢarılı çalıĢmalar yaptıkları bunun daha 

da geliĢtirilerek devam ettirilmesi imkanı bulunmaktadır. 
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Özellikle STK’ların bünyesinde görev alan kiĢilerin gönüllü tanıtım rehberlik 

yapabilecekleri görülmüĢ olup bunların alan kılavuzluğu eğitimi verilerek birlik 

halinde ve standartlandırılmıĢ halde organize edilmeleri mümkündür. 

Muhtarlarla köy halkının köyde turizm geliĢtirilmesi fikri üzerine birlikte 

hareket etmesi de önemli bir harekete geçirici birlikteliktir. 

Ġstanbul ve diğer büyük Ģehirlerde bulunan bu yöre insanları, bunların kurdukları 

dernekler gerek eğitim seviyesinin yüksekliği gerekse mali güç yönünden daha 

güçlü olmaları, genç insan kaynağına sahip olmaları ve ayrıca yöreleriyle ilgili 

projeleri gelecekte iĢ fikirleri ile ayrı bir potansiyel içermektedirler. Bunların 

yöre STK ları ve turizm aktörleri ile yapacakları iĢbirlikleri yüksek değer ifade 

edeceği gibi baĢarılı uygulama örneklerinin ortaya çıkması sağlanacaktır.  

 

5- Ġlgi gruplarının mevcut ihtiyaçlarının ne düzeyde karĢılandığının 

değerlendirilmesi, 

- Turizm iĢletmecileri özellikle yaz sezonuna bağlı olan kısa süreli turizm faaliyeti 

turizm iĢletmecilerinin ihtiyaçlarını yeterli seviyede karĢılamamaktadır. 

- Turizm iĢletmecilerinin; tanıtım yapılması yönünde çalıĢmaların yetersiz olduğu, 

tanıtım ihtiyacının karĢılanmadığı, yeterince turizm desteklerinden 

yararlanamadıkları anlaĢılmıĢtır.  

- Yöre insanları turizmden yeterli pay alamamaktadırlar. Turizm içerisinde rol  

alma çabaları olmasına rağmen bu çabaların karĢılığı oluĢmamıĢtır.  

- Yöre insanları turizm faaliyetinde öncülük yapacak kiĢi ve kuruluĢlarla ilgili 

beklenti içindedirler. Bu beklentiler kısmen ve çok az karĢılanmıĢtır. 

- Bazı yatırım yapma gücünde olanlar yöre de ĢekillenmiĢ, net olarak ortaya 

konmuĢ, fizibilitesi yapılmıĢ projelerin olmaması, detay turizm planlarının 

olmaması sebebiyle bu yörede turizmde gelecek göremediği için yatırımlarını, 

baĢka yönlere, il dıĢına yönlendirmektedirler. 

- Doğa turizmine hizmet edebilecek yöre halkına ait olan köy evlerinde küçük 

dokunuĢlarla yapılacak restorasyonların devlet desteği ile yapılması beklentisi 

oluĢtuğu gözlenmiĢtir. Bu durumun kiĢilere sunulacak restorasyon örneği ile 

kendi imkanları ve/veya küçük bir katkı ile gerçekleĢtirilebileceği 

anlaĢılmaktadır. 
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- Tur Operatörleri ve acentelerin yetersiz sayıda oldukları, A sınıfı seyahat 

acentelerinin az sayıda olmasının yanında doğa turizmi ile ilgili aktif rol 

almadıkları, bu hususta proje geliĢtirmedikleri anlaĢılmıĢtır. Doğa Turizmi 

Master Planı çalıĢtay ve toplantılarında tur operatörleri ve acentelerinin doğa 

turizmi konusunda da faaliyette bulunabileceklerini fark ettikleri gözlenmiĢtir.   

- Yöre insanı, turizmle iĢtigal edenler, turizmle ilgili fikirleri olanlar ve STK’larda 

çalıĢanlar özellikle alan kılavuzluğu eğitimi, turizm eğitimini almak istemekte, 

doğa turizmi ile alakalı iyi uygulama örneklerini yerinde görerek tecrübelerini 

arttırmak istenmektedirler. 

- Ġlgi gruplarının tamamının yabancı dil eğitimine ihtiyaç duydukları, yetersiz 

düzeyde oldukları yabancılara yönelik turizm için bilgi altyapısının 

geliĢtirilmesinin gerekli olduğu, yabancı dil kurslarının açılarak yabancı dil 

eğitiminin verilmesi lüzumludur. 

- Turizmin gıda ihtiyacının doğa turizmi konseptine uygun olarak organik tarım 

ürünlerinin yetiĢtirilerek temin edilmesi uygun olmakla birlikte yörede 

sertifikalandırılmıĢ organik tarım uygulamaları yetersizdir. TATUTA Çiftlikleri 

örneğinde model-tip uygulamalarının gerçekleĢtirilerek yaygınlaĢtırılması 

talepleri vardır. 

- Sivil toplum kuruluĢları sayısının yetersiz olduğu görülmüĢtür. Var olanların da 

mali kaynakları yetersizdir. Üye sayısı azdır. 

- Ġl Özel Ġdaresinin doğa turizmine ayırmak için önceliklendirdiği ödenek, yatırım 

vb. kısıtlı miktardadır. 

- Küçük ilçe belediyeleri turizmi kalkınma için gerekli görmekle beraber yeterli 

turizm deneyimine sahip değildir. 

- Kalkınma ajansının turizm öncelikleri olmasına ve buna kaynak ayırmasına 

rağmen projeler için istediği Ģartlar tabana yaygın kaynak kullanımını 

engellemektedir. Aynı zamanda kalkınma ajansının ayırdığı toplam kaynakta 

yeterli büyüklükte değildir. 

- Yörede doğa turizmi ve turizm konusunda tecrübeli yeterli sayıda uzman yoktur. 

- Yöre insanı giriĢimcilik yönünden gerek mali gerekse bilgi yönünden yeterli 

seviyede olmadığı görülmektedir. GiriĢimci sayısı çok azdır. GiriĢimcilik 

eğitimine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Özellikle bu yörenin insanı olup 
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büyükĢehirlere göç etmiĢ olanların yörede giriĢimlerde bulunması, ortaklıklar 

kurması gerekli görülmektedir. 

- Yöre insanı özellikle ayıdan Ģikayet etmektedir. Aynı zamanda yol alt yapısının 

yetersizliği sebebiyle sağlık imkanlarından yararlanmakta güçlük çekmektedir. 

Yörede/kırsalda yaĢamanın zorlukları söz konusu olup bunun doğa turizmine de 

menfi etki yapacağı dile getirilmektedir. 

6- Ġlgi grupları ile birebir iletiĢimlerin baĢlatılması ve ilgi gruplarının 

güveninin kazanılması için; 

Köylere kadar gidilerek birebir görüĢmeler, toplantılar, anket çalıĢmaları, 

çalıĢtaylar, kendilerinin sunduğu proje fikirlerini değerlendirme, projelere 

katılım sağlama, projelerde düzeltme ve iyileĢtirme yapma, örnek projeler 

üzerinde görüĢme, saha gezileri, problemlerin tespiti ve kayıt altına alınması, 

iletiĢim içerisinde bulunma,  alan kılavuzluğu, ev pansiyonculuğu gibi eğitimleri 

yapma, iĢbölümü yapma, güçlü yönlerini, fırsatları beraberce ele alma ve 

değerlendirme, birlikte karar alma, uygulamada rolleri paylaĢma gibi 

etkinliklerle güven temini sağlanmaya çalıĢılmıĢ iletiĢim imkanları kurulmuĢtur. 

7- Ortak menfaatler, sinerji ve baĢarı unsurlarının tanımlanması için; 

Doğa turizminin yöre insanına fayda temin edeceği gibi doğal kaynakların 

sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı yanında korunması için de bir araç olarak 

kullanılma imkanı olduğundan doğa turizmi ortak menfaatlerin birleĢebileceği 

ortak payda olarak görülmektedir. 

Doğa turizmi ortak paydasında buluĢulup geliĢtirilmesine yönelik eylemlerin 

paylaĢılması, uygulamaya konulması halinde turizmin geliĢtirilmesi, yöreye 

turizm gelirinin girmesi ve korumanın etkinleĢtirilmesi süreçlerinde bir 

sinerjinin ortaya çıkacağı öngörülmüĢtür. 

Çok sayıda paydaĢın aynı hedefe ( doğa turizmini gerçekleĢtirme hedefi) rol ve 

güç paylaĢımında bulunarak ortak katılımcı mekanizmalarla yönelmesi önemli 

bir baĢarı unsurudur. Bu bölgede kırsal kalkınmanın sağlanması için, önemli bir 

Ģart olan birlikte hareket etme ve kaynakları aynı hedef için kullanma istekliliği 

mevcuttur.  

8- PaydaĢların bir araya getirilmesi için; 

Yukarıda bahsedildiği gibi çok sayıda toplantı, görüĢme, çalıĢtay yapılmıĢ, 

paydaĢların birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak ortam sağlanmıĢ, 
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iletiĢim araçlarından yararlanarak iletiĢim mekanizmalarının kurulmasına 

çalıĢılmıĢtır. Aynı zamanda toplantılarda bu plana konan eylemlerin 

gerçekleĢmesinde rol dağıtımı da yapılmıĢtır. PaydaĢların Doğa Turizmi Master 

Planı çalıĢmasına baĢlanmadan öncekine göre daha fazla iĢbirliğine eğilimli,  

daha net fikirlere sahip oldukları gözlenmiĢtir. 

9- Ortak hedef ve amaçların ve onlara ulaĢmak için gerekli olan stratejinin 

ortaya konması, 

Gerekli olan stratejinin ortaya konması maksadıyla, bu planın gerek uygulama 

ilkeleri gerekse eylemler bölümünde ortaya konan stratejiler ve stratejik 

eylemler çerçevesinde ortak hedef ve amaçlara ulaĢılması planlanmıĢtır. Doğa 

Turizmi Master Planının tamamı gerek olan stratejinin özünü yansıtmaktadır. 

10- Organizasyon çerçevesinin oluĢturulması, 

Doğa Turizmi Master Planının gerçekleĢtirilmesi için paydaĢlara yapılan iĢlerin 

uygulanması, kaynakların temini, zamanında gerekli eylemlerin yapılması, 

eğitimlerin gerçekleĢtirilmesi gibi tüm iĢ ve iĢlemlerin takibi, geri 

bilgilendirilmesi vb. hususlarda konsey benzeri Valilik Makamı emrinde ilgi 

grubu ve paydaĢların temsilcilerinin katılımıyla bir yönetim/danıĢma organının 

oluĢturulması karara bağlanmıĢtır. Bu organ 3.5 Yerel Organizasyonun 

OluĢturulması ve uygulama ilkeleri bölümünde detaylı olarak anlatılmıĢtır. 

Bu plan aynı zamanda Valilik Makamı onayı ile uygulamaya konacaktır.  Planın 

uygulama alt planları ( Atık Yönetim Alt Planı, Tanıtım ve Pazarlama Alt Planı, 

Alt Yapının GeliĢtirilmesi Planı, Ziyaretçi Yönetim Planı, TaĢıma Kapasitesini 

Ġzleme, Uygulamaları Kontrol ve Geribildirim Alt Planı, Ürün GeliĢtirilmesi ve 

Tasarımı Alt Planı, Kapasite GeliĢtirme Alt Planı, ĠletiĢim Alt Planı, Güvenlik 

Alt Planı, Finans Temini Alt Planı, Kaynak Kullanımı Alt Planı, Maliyetlerim 

Ġzleme Alt Planı, Rekabet Edebilmenin GeliĢtirilmesi Alt Planı, Yenilikçilik/ 

Ġnovasyon Alt Planı,  GiriĢimciliği GeliĢtirme Alt Planı, Ortaklar Arasında 

Otokontrol ve Hizmet Kalitesini GeliĢtirme Alt Planı,  Toplam Kalite Yönetimi  

Alt Planı, Engelli Grupların Hizmete EriĢimi Alt Planı, Kadın Emeğini 

GeliĢtirme ve Kadının Turizm Gelirinden Daha Yüksek Oranda Pay Almasının 

Sağlanması Alt Planı, Özel Gruplara çocuk/yaĢlı/genç Pozitif Ayrımcılık 

Uygulamaları Alt Planı, Av Koruma ve Kontrol Planı, Biyogüvenlik Alt Planı, 

Çevresel Etkilerin Ġzlenmesi Alt Planı vb.)  ayrıca yapılacaktır. 
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11- Uygulama, 

Uygulama, zaman çizelgesinin ve hedeflerin ortaya konması, iletiĢim 

organizasyonunun oluĢturulması, ilgi gruplarına somut sorumlulukların 

verilmesi çalıĢması eylemler bölümündeki faaliyet çizelgesinde yapılmıĢtır. 

12- Ġzleme ve geri bildirim için; 

Ġzleme ve değerlendirme birimi oluĢturulmuĢtur. Bu birimde milli park 

yönetimi, kaymakamlıklar, bazı muhtarlar, gönüllüler, STK lar yer alacaktır. 

Eylemler bölümünde de belirtildiği üzere her faaliyetin izlenmesi önemli 

olmaktadır. DeğiĢimin sınırlarının belirlenmesi, çevresel etkilerin izlenmesi, 

ekonomik etkilerin izlenmesi, sosyal ve kültürel etkilerin izlenmesi, 

sürdürülebilirliğin izlenmesi, uyumun izlenmesi, izlemenin raporlama ve geri 

bildirimlere dönüĢtürülmesi,  

 

3.4 TOPLUM TEMELLĠ YAKLAġIM 

Doğa Turizmi GeliĢme Planı’nın hazırlanmasında toplum temelli yaklaĢımın 

uygulanması ile; 

- Yöre halkı için sürdürülebilir geçim kaynakları ortaya koymak, 

- Toplulukların kendi yapılarını korumalarını teĢvik etmek ve  

- Doğal alanların koruma hedeflerinde yerel faydayı oluĢturmak mümkündür, 

Toplum temelli turizmin en önemli özelliği, doğal kaynakların kalitesi ile alanın 

kültürel mirasının bozulmamıĢ ve mümkünse turizmle güçlendirilmiĢ olmasıdır. 

Doğal çevre üzerindeki olumsuz etkiler en aza indirilmeli ve yerel kültür 

korunmalıdır. Turizm, insanların kendi yerel kültürlerini yaĢatma ve 

değerlendirmeye teĢvik etmelidir. 
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3.5 YEREL ORGANĠZASYONUN OLUġTURULMASI 

Ġlgi grubu analizine dayalı olarak, korunan alan ve çevresi için, Doğa Turizmi GeliĢme 

Planını izlemek veya biçimlendirmek amacıyla, korunan alan yönetimi ve tüm ilgi 

gruplarının resmi iĢbirliğine dayalı bir organizasyon oluĢturulmalıdır. 

Bu iĢbirliği imzalanmıĢ resmi bir dokümana dönüĢebilir, Doğa Turizmi GeliĢme Planını 

uygulamak, desteklemek, sorumluluklar ve karar verme esasları gibi hususlar 

düzenlenebilir. 

Bu maksatla Ġlimiz genelindeki doğa turizmi faaliyetlerini bu plan çerçevesinde 

koordine edecek, takip edecek, aksamaları ve geliĢmeleri raporlayacak, tavsiyelerde 

bulunacak Valilik Makamına bağlı olarak çalıĢan aĢağıda Ģeması verilen ĠL DOĞA 

TURĠZMĠ KONSEYĠ kurulması uygun görülmüĢtür. 

ĠL DOĞA TURĠZMĠ DANIġMA/YÜRÜTME KONSEYĠ 

BaĢkan 

Vali Yardımcısı 

Üyeler 

Turizm değerleri öne çıkan ilçelerin 

Kaymakamları ve Belediye BaĢkanları 

Orman ve Su ĠĢleri Bölge Müdürü 

Küre Dağları Milli Parkı Müdürü ve Ġl ġube Müdürü 

Orman Bölge Müdürü 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürü 

Doğa turizmi yönünden güçlü ilçeleri temsilen 2 Orman ĠĢletme Müdürü 

Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterliği’nde konuyla ilgili Müdür 

Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürü 

Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü 

Ġl Mili Eğitim Müdürü 

Üniversiteden varsa turizm ve orman fakültelerinden veya biyoloji bölümlerinden 

doğa turizmi ve doğa koruma ile alakalı birer öğretim üyesi 

Kalkınma ajansını temsilen 1kiĢi 

Turizmle alakalı sivil toplum kuruluĢlarından en faal olanları temsil etmek üzere 

 3 temsilci, 

Tur operatörlerinden/seyahat acentelerinden 2 temsilci 

Otel iĢletmecilerini temsilen 1 kiĢi, 

Pansiyonları temsilen 1 kiĢi, 

Konakları temsilen 1 kiĢi 
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 Bu konsey;6 ayda bir toplanacaktır. Alınan kararlar Valilik Makamı onayına müteakip 

uygulayıcılara gönderilecektir.   

BÖLÜM 4 

 

4.1 KARABÜK’ÜN TÜRKĠYE VE BÖLGESĠNDEKĠ YERĠ, COĞRAFĠ VE 

ĠKLĠM ÖZELLĠKLERĠ, KIRSAL KESĠM EKONOMĠSĠ 

Karabük ili Batı Karadeniz bölgesinde 41 derece 12' kuzey enlemi ile 32 derece 37' 

doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 250m.dir. Yüzölçümü 

4.103 km²dir. Bu ülke topraklarının % 0,5’ini oluĢturur. 

Karabük Ġli etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili bir havza karakteri gösterir. 250-500 

m. yüksekliğe sahiptir. Kuzeyindeki dağlık alandan kaynaklanan tali dereler, Ģehre 

doğru taĢıdıkları maddelerle alüvyal bir dolgu oluĢturmuĢtur. 

Karabük ilinin önemli bir kısmı Kuzey Anadolu Dağları’nın batıda kalan kısmını 

oluĢturan dağların uzantılarından oluĢur. Kuzey Anadolu Dağlarının bir parçasını 

oluĢturan ildeki dağlar kıvrım dağlarıdır. Bu dağların yüksekliği 2.000 m. yi geçmez. 

Karabük’ün kuzeyinde, batıya doğru uzanan geniĢ bir dağlık alan bulunmaktadır. Küre 

Dağları’nın uzantıları niteliğindeki bu alanda, ortalama 1.400 m. yüksekliğe sahip 

Çiğdem tepe-Boyunduruk tepe-Tekirdağ-Üçbel tepe-Döneğen tepe-Çanakçı tepe ve 

BaĢköy dağları yer alır. Bolu Dağları’nın uzantısı niteliğinde olan Yenice çevresindeki 

en önemli yükselti ise Keçikıran tepesi (1.400 m.) dir.  

Karabük’te en önemli yaylalar, Avdan Yaylası, Dede Yaylası, Sorkun Yaylası, 

Uluyayla, Göktepe Yaylası, Sarıçiçek Yaylası ve Boduroğlu Yaylası’dır. 

Karabük’ün doğal güzellikleri arasında kanyonların ayrı bir yeri vardır. Daha çok 

Safranbolu’da kireçtaĢı tabakalarının derin biçimde yarılması ile kanyonlar ortaya 

çıkmıĢtır. Bölgenin arazi yapısını ilgi çekici hale getiren bu kanyonların baĢlıcaları 

Ġncekaya Kanyonu Düzce (Kirpe) Kanyonu, Tokatlı ve Sakaralan (Tekekurum)’dır. 

Yenice’de yer alan ġeker Çayı ise 6,5 km. uzunluğunda, kenarları oldukça dik ve 

yüksek olan ġeker Kanyonu’nu oluĢturmuĢtur. 

Restoranları temsilen 1 kiĢi, 

Hediyelik eĢya üreticilerini temsilen 1 kiĢi, 

Doğa turizminin en yoğun yaĢandığı 2 köyü temsilen 1 muhtar ve köy halkından 1 

kiĢi  
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Ġlde yer alan Bulak (Mencilis) ve Hızar Mağarası en tanınmıĢ olanlarıdır. 6.502 m 

uzunluğu ile Türkiye’nin 4. büyük mağarası olan Bulak (Mencilis) mağarasında karstik 

oluĢumlar ve bir yer altı nehri bulunmaktadır. Ayrıca, Sipahiler Köyü’nde bulunan ve 

61 basamakla çıkılan bir mağara bulunmaktadır. 

Karabük ilinin en önemli akarsuyu Filyos Irmağı’dır. Bu ırmağın iki önemli kolu olan 

Araç ve Soğanlı çayları il topraklarındaki önemli akarsulardır.  

Ġlimizde doğal göl bulunmamaktadır.  

 

Karabük ilinin konumu  (www.karabuk.gov.tr) 

Ġklim: Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alan Karabük’te 

Karadeniz ikliminin özellikleri görülmektedir. Yalnız Karabük, kıyıdan içeride kaldığı 

için, Karadeniz’in nemli havasından yeterince yararlanamamakta, karasal iklimin 

özellikleri daha ağır basmaktadır. Karadeniz ikliminden karasal ilkime geçiĢ sahasındaki 

Karabük’te geçiĢ tipi iklim etkili olmaktadır. 
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Yıllık ortalama sıcaklık değeri 13,1 C olan Karabük’te en yüksek ortalama sıcaklık 

Temmuz ayında 31,9 C, en düĢük ortalama sıcaklık ta Ocak ayında-0,4 C’dir. En fazla 

yağıĢın KıĢ mevsiminde düĢtüğü Karabük’te en yağıĢlı ay 58,5 mm ile Ocak ayıdır. 

YaklaĢık üç ay boyunca su eksikliği yaĢayan Karabük’ün bu iklim özellikleri 

incelendiğinde, bu bölgenin Karadeniz ve Ġç Anadolu Karasal iklimleri arasında bir 

geçiĢ sahası özelliği gösterdiği anlaĢılmaktadır. 

Akarsular: Karabük ilinin en önemli akarsuyu Filyos Irmağı’dır. Bu ırmağın iki önemli 

kolu olan Araç ve Soğanlı çayları il topraklarındaki önemli akarsulardır.  

Ġlimizde doğal göl bulunmamaktadır. Karabük ormanlarının baĢlıca ağaçları sarıçam, 

karaçam, göknar, kızılçam, kayın, karaağaç, akçaağaç, meĢe ve kestanedir. 

 

Karabük ilinin nüfusu; Karabük ilinde özellikle kırsal kesimde yaĢayan nüfus, içinde 

bulunduğu geçim Ģartlarının yetersizliği sebebiyle göç etmektedir. 

Ġlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu – 2011 

Karabük Ġl/Ġlçe merkezi Belde/Köy Toplam 

Merkez 108.504 10.824 119.328 

Safranbolu 41.954 11.247 53.201 

Eflani 2.117 7.129 9.246 

Eskipazar 7.044 5.483 12.527 

Ovacık 731 2.539 3.270 

Yenice 9.348 12.808 22.156 

Toplam 169.698 50.030 219.728 

Yüzde %77,24 %22,76 %100 

Karabük Ġl ve Ġlçe nüfusları 2011 

YILLAR ERKEK 

NÜFUSU 

KADIN 

NÜFUSU 

TOPLAM 

NÜFUS 

2000 111.340 113.762 225.102 

2007 109.429 109.034 218.463 

2011 110.575 109.153 219.728 

Karabük nüfusunun yıllara göre değişimi 
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Kırsal turizme destek açısından Karabük Tarımı:  

YaklaĢık 15.000 Çiftçi ailesinin bulunduğu Ġlimizde nüfusunun % 30’ u kırsalda 

yaĢamaktadır. ĠĢletmelerin arazi varlıkları 5–50 dekar arasında değiĢmektedir. 50 dekar 

ve üzere tarımsal araziye sahip iĢletmeler oldukça azdır. Kırsal alandaki nüfus hareketli 

olup büyük bir çoğunluğunun birinci geçim kaynakları tarım dıĢındadır. Kırsaldaki 

nüfusun büyük kısmını Kar-Demir emeklileri oluĢturmakta, bir kısmını ise Kar-Demir 

de fiilen çalıĢanlar oluĢturmakta, kalan çok küçük bir kesim zirai faaliyetler sonucu 

geçimini temin eden gurubu oluĢturmaktadır. Uzun yıllardan beri süren bu durum; 

kırsaldaki insanımızın tarımsal faaliyetleri aile ihtiyaçları için veya hobi olarak 

sürdürmesine neden olmuĢtur. Amatörce yapılan bu faaliyetler sonucunda da tarım 

Ġlimizde geri kalmıĢtır. Ġl Müdürlüğümüzün bütün çabası yapılan örnek projeler modern 

tarım teknikleri ve eğitim faaliyetleri ile tarımın alternatif ekonomik faaliyet 

olabileceğini, Ġlimizdeki çiftçilerimize anlatabilmektir.  

BaĢta hububat olmak üzere, baklagil, yem bitkileri, sebze ve meyve tarımı genel ürün 

desenini oluĢturmaktadır. Arazilerin engebeli ve parçalı olması makineli tarımı 

engellemektedir. YetiĢtiricilikte ilk sırayı alan hububat ile yem bitkileri tarımında ekim, 

serpme ekim yöntemi ile yapılmaktadır. Birim alana fazla ve üniform olmayan tohum 

atılmasına sebep veren bu yöntemin önüne geçe bilmek amacıyla Ġlimize 5 adet hububat 

ve pnomatik ekim mibzeri alınmıĢtır. Özellikle mibzerlerin çalıĢmasına izin veren düz 

alanların yoğun olduğu Eskipazar Ġlçemizde çiftçilerimiz, sıraya ekim yöntemini 

uygulamaya baĢlamıĢlardır.  

Ekim yapılan arazilerde kültürel iĢlemler; sebze tarımında, açık ve kapalı alanlarda 

bilinçli olarak yapılmaktadır. Çiftçilerimiz gübreleme konusunda gerekli bilince 

sahiptir. Ġl genelinde her yıl, isteyen çiftçilerimizin toprak etütleri ücretsiz olarak 

yapılmaktadır. Sebzeciliğin yoğun olarak yapıldığı Araç ve Soğanlı çay havzalarında 

zirai mücadele, tarımın olmazsa olmazları arasındadır. Havza boyunca yeterli bilince 

sahip olan çiftçilerimiz, özellikle hastalıklar görülmeden gerekli önlemi almaktadırlar. 

Mücadelede kültürel önlemlerin öne çıkartılması Ġl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 

sık sık dile getirilmekte, uygulamalı olarak çiftçilerimize gösterilmektedir. Sebze 

tarımının yapıldığı diğer alanlar ile hububat tarımının yapıldığı sahalarda zirai mücadele 

aktif olarak yapılmamaktadır. Büyük alanlarda buğday tarımı yapan çiftçilerimiz 
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yabancı ot kontrolü için kimyasal mücadele yöntemlerini uygulamaktadır. Kimyasal 

mücadelede kullanılan ekipmanlar Ġl Müdürlüğümüzde yeterli düzeyde mevcut olup, 

isteyen çiftçilerimizin hizmetine sunulmaktadır.  

Tarımsal iĢgücü genelde aile bireyleri tarafından karĢılanmaktadır. Özellikle örtü altı 

alanlarında büyük çaplı yetiĢtiricilik yapan çiftçilerimizin, faaliyetlerin aktif olduğu 

dönemlerde gündelikçi çalıĢtırdıkları görülmektedir. Sebzeciliğin uygulandığı çay 

havzasında iĢgücünde makineleĢme önemli rol oynamaktadır. Özellikle toprak iĢlemede 

çapa makinesi ve frezeler bütün çiftçiler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca Ġl 

Müdürlüğümüzün yapmıĢ olduğu yoğun yayım, eğitim, faaliyetleri ve Ġl Özel Ġdaresi 

projeleri ile desteklenen örnek uygulamalar ile modern tarım yöntemlerinden olan; 

damlama sistemle sulama, damlama suyunda eriyebilir gübrelerin ve bitki besin 

elementlerinin verilmesi (fertigasyon) tüm seracılarımız tarafından benimsenmiĢtir. 

Hatta damlama sulama sistemleri açık alanlarda da uygulanmaya baĢlamıĢtır.  

Seracılıkla uğraĢan çiftçilerimiz genellikle yılda 2 ürün yetiĢtirmektedir. Birinci ürün 

olarak genellikle hıyar yetiĢtiriciliği yapılmakta ve iç piyasada tüketilmektedir. Büyük 

alanlarda çalıĢanlar, yakın vilayetlere de ürün pazarlamaktadırlar. Ġkinci ürün olarak, 

ıspanak, marul, yeĢil soğan türlerinden biri yetiĢtirilmektedir. Ġlde 326.163 m2 örtü alanı 

mevcuttur. Ġl Müdürlüğümüz her yıl düzenli olarak hazırladığı projelerle seracılığın 

geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalara devam etmektedir. Çiftçilerimiz, kendi imkanları ile 

yaptığı seralar ile de Karabük gibi ekonomisi yıllardan beri ağır sanayi ye dayalı bir Ġlde 

seracılığın alternatif bir ekonomik faaliyet olabileceğini kanıtlamıĢlardır.  

Meyvecilik genelde sınır yetiĢtiriciliği Ģeklindeyken, son yıllarda üretilen projelerle 

kapama alanlarda yetiĢtiriciliğe baĢlanmıĢtır. Ceviz ve bağ baĢta olmak üzere elma, 

armut, kiraz, Ģeftali ve viĢne gibi türlerde kapama alanlar oluĢturulmuĢtur. Bölgemizin 

ürünü olan ve çiftçilerimiz tarafından fazlasıyla rağbet gören Safranbolu ÇavuĢ Üzüm 

çeĢidini yaygınlaĢtırmak amacı çiftçilere hedef gösterilerek telli terbiye sistemli bağ 

alanları oluĢturulmuĢtur. Bir örnek oluĢturan bu çalıĢma ile çiftçilerimiz kendi imkanları 

ile de telli sistem yetiĢtiriciliğine yöneltilmiĢtir. Budama, toprak iĢleme ve zirai 

mücadele gibi kültürel iĢlemler teknik elamanlarımız nezaretinde bağ alanlarında 

uygulanmaktadır. Meyvecilik için bunu söylemek için henüz erkendir. Özellikle sınır 

yetiĢtiriciliği yapılan alanlarda ağaçlara uygun bir terbiye Ģekli verilmemiĢtir. Mücadele 
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için bir önlem alınmamakta hastalık vuku bulduğunda mücadele yapılmaktadır. Bu 

durum mücadelenin etkinliğini azaltmaktadır. Yeni baĢlatılan kapama meyve bahçeleri 

projeleriyle, üretimin yanında örnek uygulamalarla üreticilerin eğitilmesi 

hedeflenmektedir.  

Ġlimizdeki hayvanlar 43.317 adet büyükbaĢ, 23.418 adet küçükbaĢ, ve 21.081 adet arı 

kovanından oluĢmaktadır. Çoğunluğu yerli ırk olan hayvancılığımız Eflani Eskipazar ve 

Yenice ilçelerimizde yoğunlaĢmaktadır. Mevcut ahırların %75’ i ev altları gibi uygun 

olmayan koĢullardadır. Hayvanların kaba yem ihtiyacının büyük bir kısmını buğday, 

arpa samanı oluĢturmaktadır. Son yıllarda Bakanlığımızın uyguladığı yem bitkileri 

teĢvikleri ile kaba yem ihtiyacının yonca, korunga, fiğ, silaj gibi protein değeri yüksek 

yemlerden karĢılanması için çiftçilerimiz desteklenmiĢtir.  

Ġlimiz Merkez, Safranbolu ve Yenice ilçeleri mutedil iklim özelliği göstermektedir. 

Diğer ilçelerimizde kısmen karasal iklim hakimdir. Ilıman iklim özelliği gösteren 

bölgelerde meyve ve sebzeciliği artırmak, özellikle Araç ve Soğanlı Çay havzalarında 

örtü altı potansiyelini 500.000 m2’ ye çıkartmak hedeflenmektedir. Bunun yanında 

karasal iklimin hakim olduğu Eflani, Eskipazar ve Ovacık Ġlçelerinde hayvancılığı 

etkinleĢtirmek hedeflerimiz arasındadır. Bu amaçla son üç yılda Tarım ĠĢletmelerinden 

temin edilen Merinos ve Sakız ırkı damızlık koyun materyali bölgeye sokulmuĢ ve çiftçi 

tarafından benimsenmiĢtir.  

Ġlimizin yüzölçümünün 93.020 hektarını tarım alanı, 285.164 hektarını orman alanı, 

17.545 hektarını çayır-mera alanı, 18.771 hektarını yerleĢim ve diğer alanlar 

oluĢturmaktadır.  

Arazi Varlığı Tablosu  

    TARIM 

ALANI 

TAR.DIġI 

ARA. 

ÇAYIR VE 

MERA 

ORMAN 

VE FUN. 

ĠLÇELER Yüzölçüm

ü 

Mikta

r 

Ora

n 

Mikta

r 

Ora

n 

Mikta

r 

Ora

n 

Mikta

r 

Ora

n 

  (Ha.) (Ha.) % (Ha.) % (Ha.) % (Ha.) % 

Merkez 70.400 10.41

8 

14,8 1.696 2,4 1.129 1,6 57.15

7 

81,2 

Eflani 53.600 26.92 50,2 612 1,1 988 1,8 25.07 46,8 



KAST 

Orman ve Su Ġşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü 

KARABÜK DOĞA  TURĠZMĠ  MASTER  PLANI                 
http://bolge10.ormansu.gov.tr 

 
 

 

 

47 

1 9 

Eskipazar 65.700 18.87

1 

28,7 2.973 4,5 4.984 7,6 38.87

2 

59,2 

Ovacık 39.300 6.760 17,2 4.500 11,5 2.024 5,2 26.01

6 

66,2 

Safranbol

u 

102.300 19.85

1 

19,4 8.312 8,1 8.029 7,8 66.10

8 

64,6 

Yenice 83.200 10.19

9 

12,3 678 0,8 391 0,5 71.93

2 

86,5 

Ġl Toplamı 414.500 93.020 22,4 18.771 4,5 17.545 4,2 285.164 68,8 

 

 

Karabük Ġlinin tarımda kullanılan 93.020 hektar arazi varlığı toplam yüzölçümünün 

%22,4’ ünü oluĢturmaktadır. Karabük'te kuru ve sulu tarım koĢullarında yetiĢtirilen en 

önemli ürünler baĢta hububat olmak üzere sırasıyla yem bitkileri, sebze ve 

baklagillerdir.  

Arazi Kullanımı  

ÜRETĠM YAPILAN SULU TARIM ALANI EKĠLĠġĠ(HEKTAR) 

Kapama meyve alanı 409 

Sebze alanı 1.317 

Bağ alanları 158 

Yem Bitk.Üretim Alanı (Yonca-S.Mısır) 336 

Çeltik üretim alanı 39 

TOPLAM 2.259 

2011 yılında yaklaĢık 2.259 hektar sulu tarım alanında üretim yapılmıĢtır. Ġlimizde 

yaklaĢık 10.598 hektar sulu tarım yapılabilecek alan mevcuttur. 

 

KURU TARIM ALANI EKĠLĠġĠ (HEKTAR) 

Buğday üretim alanı 14.035 

Arpa üretim alanı 6.092 

Yulaf üretim alanı(Dane+Ot) 113 

Çavdar üretim alanı 7 

Tritikale üretim alanı 844 

Kaplıca üretim alanı 208 

Mısır üretim alanı 351 

Baklagil ekim alanı 156 

Yem Bitkileri ekim alanı (Korunga, Fiğ) 5.279 

Nadas ve Kullanılmayan Tarım Alanı  22.850 

Ekim Yapılmayan Kıraç Alan 40.826 

TOPLAM 90.761 
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Su Ürünleri Üretimini GeliĢtirme Projesi kapsamında;  

ĠLÇE ADI TESĠSĠN ADI KAPASĠTESĠ 
SON 

DURUMU 

ESKĠPAZAR 
GÖKKUġAĞI ALABALIK 

TESĠSĠ 
15 ton/yıl FAAL 

MERKEZ 
MUSTAFA YILMAZ--KÜÇÜK 

AĠLE ĠġLT. 
2,5 ton/yıl FAAL 

ESKĠPAZAR ÇETĠÖREN SU ÜRÜNLERĠ 10 ton/yıl FAAL 

YENĠCE 
MUZAFFER BĠÇEN ALABALIK 

YTġ. TES. 
25 ton /yıl FAAL 

   

Karabük’ün coğrafi konum özelliklerinin sürdürülebilir doğa turizmi için 

uygunluğu: Karabük ili, Karabük ilinin topraklarında çeĢitli iklim türlerine 

rastlanmaktadır. Bu farklılıkların meydana gelmesinde Ġlin coğrafi özellikleri ve 

konumu rol oynamıĢtır. Karabük, Karadeniz Bölgesi'nde yer almasına karĢın dağların 

Karadeniz'e paralel uzanmasından dolayı Karadeniz üzerinden gelen nemli ve yağıĢlı 

havanın etkilerinden tam olarak yararlanamamaktadır. Yenice ilçesinde tam Karadeniz 

iklimi yaĢanırken; Ġl merkezinde, Eskipazar, Ovacık ilçelerinde Karadeniz iklimi ile 

karasal iklim arasında bir geçiĢ ikliminin özelliklerine rastlanmaktadır. Orman varlığı 

açısından Türkiye'nin % 68 oranı ile en zengin ilidir. Yenice ilçesinde tropikal 

bölgelerde görülebilecek yoğun ve çeĢitte orman örtüsü ve kendi sınıfında rekor 

düzeyde boya ve çapa ulaĢmıĢ ağaç türleri vardır. GeniĢ yapraklı türlerden kayın 1. 

meĢe 2. ağaç türü iken; iğne yapraklı ağaçlarda köknar, sarıçam ve karaçam baskın ağaç 

türleridir. Havası demir çelik fabrikaları nedeniyle kötü olması dezavantaj sayılabilir. 

Yukarıda yazılan coğrafik konum, yer Ģekilleri, bitki örtüsü, kıyı ve dere oluĢumları, 

dağlar ve peyzaj özellikleri Karabük Ġlini doğa turizmi uygulamaları yönünden elveriĢli 

hale getirmektedir. ġöyle ki: Safranbolu Sırçalı Kanyonu, Yaci Kanyonu, Yenice ġeker 

Kanyonu, Eskipazar Alan Yaylası, Bedil Yaylası,  Eflani Uluyayla, Ġncigez Mağarası, 

Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Eflani Uluyayla, Eskipazar Sorgun Yaylası, Safranbolu 

Ġncigez ġelaleri doğal oluĢumlar da yüksek görsel özellikler içerdiği gibi turizm için 

kullanılabilirlik, turizm uygulamalarının yapılabilirliği hususlarında imkanlar 

sunmaktadır.  
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4.2 KARABÜK’ÜN TARĠHĠ, KÜLTÜREL VE ARKEOLOJĠK DEĞERLERĠ 

Tarihi 

Karabük adını, üzerinde yaĢadığı coğrafi ortamdan almıĢtır. “Kara” ve “Bük” 

sözcükleri, kara çalılık yer anlamında, Karabük adının oluĢumuna kaynaklık yapmıĢtır. 

Bu topluluklarda yaĢayan Türkmen toplulukları, Karabük cemaatı adını bu biçimde 

almıĢlardır. Türkiye'de 14 yer ve mevki adının bugün Karabük Ģeklinde geçmesi, 

cemaatlerin bu topraklardan diğer yerlere göç ettiği görüĢünü kuvvetlendirir. 

Tarih öncesi dönemde Karabük ve çevresi 

Karabük ve çevresinde, yörenin yazısız kültür dönemini aydınlatacak çok sayıda höyük 

ve tümülüs olmasına karĢın, bilimsel anlamda herhangi bir arkeolojik kazıya konu 

olmaması bu konudaki açıklamalarda bir bilgi boĢluğu yaratmaktadır. Ancak, Ovacık ve 

Eskipazar ilçelerinde yapılan arkeolojik yüzey araĢtırmalarına bakılacak olursa, 

Karabük ve çevresinin en eski yerleĢmesi Eskipazar Ġlçesindeki “Yazıboy” köyüdür. 

Burada bulunan bir höyüğün, ilk Tunç Devri (M.Ö. 2500) olarak yerleĢmeye konu 

olması, Ġl sınırları içinde Eskipazar'ın önemini artırmaktadır. 

Ġlkçağ'da Karabük ve çevresi 

Ġlkçağ'da Karabük, Hititlerden baĢlamak üzere Frig, Helenistik Krallıklar ve Roma 

döneminde geniĢ çaplı olarak yerleĢmeye konu olmuĢtur. Karabük'ün, Hititler 

döneminde yerleĢmeye konu olan Ġlçesi; Eflani'dir. Hitit metinlerinde kentin en eski 

adının Haluna (Yün) olarak geçtiği bilinmektedir. Ovacık'ın KıĢlaköy'ü, Frigler 

döneminde yerleĢmeye konu olmuĢtur. Burada bulunan Hesem Değirmeni'nin 

kapısındaki yapıtaĢının Frigler dönemine ait olduğu sanılmaktadır. Helenistik Krallıklar 

döneminde özellikle Eflani, yerleĢmeye konu olmuĢtur. Helenistik Krallıklardan 

Bitinler, Roma'nin Batı Karadeniz Bölgesini (Paflagonya) ele geçirmesini önlemek için 

Eflani'de üs oluĢturulmuĢ ve bölgenin savunmasını buradan gerçekleĢtirmiĢlerdir (M.Ö. 

70). Eflani'nin tarihte bilinen ikinci adı Bitinya Kralı Nikomedes'in oğlu Phylomenes'ten 

dolayı, “Phylomenes Yurdu” olarak bilinmektedir. Ġlkçağın son Devleti olan Roma, 

M.Ö. 1, yüzyılda Anadolu'ya girince önem verdiği yerlerden birisi de Batı Karadeniz 

Bölgesi olmuĢ, bölgenin ormanları ve madenlerini emperyalist bir politika izleyerek 
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kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı bilmiĢtir. Roma'nın bu amaçlarla Karabük Ġli 

sınırları içinde kurduğu en önemli kentler Eskipazar sınırları arasında yer almaktadır. 

Bunlar, Hadrianapolis ve Kimistene adı ile anılan yerleĢme alanlarıdır. Bunun yanı sıra 

Karabük'te Bürnük Köyü, ÜçbaĢ Köyü, Bulak Köyü; Ovacık'ta Pürçükören Köyü ve 

Ganibeylerin 1 km mesafe uzaklıktaki Karakoyunlu köyün'de Roma Dönemi kalıntıları 

ile adeta tarihi tanıklık yapmaktadırlar. 

Malazgirt SavaĢı öncesi Türk yerleĢmesi 

Türkler, 1071Malazgirt SavaĢı öncesinde de Anadolu'ya değiĢik amaçları gözeterek 

gelmiĢler ve yerleĢmiĢlerdir. Özellikle, Kuzey Türklüğü olarak tarihte bilinen bu Türk 

kitleleri içinde Oğuzlar olduğu gibi Kıpçak, Peçenek gibi diğer Türk kavimleri yer 

almaktadır. Daha sonra çeĢitli nedenlerle Bizans'ın emrine giren bu Türk kavimleri, bu 

devletin izlediği iskan siyaseti, Anadolu'nun çeĢitli kısımlarına yerleĢtirilmiĢlerdir. Yer 

adlarından (Toponimi) yola çıkarak yapılan yorumlamalar sonucunda Eskipazar'da 

TamıĢlar Köyü'ne adını veren TamıĢ, Bizans'ın emrinde bir Oğuz Beyi olup, 

saptamalara göre, Malazgirt SavaĢı'nda Selçuklu ordusuna karĢı savaĢırken, giysilerde 

kullanılan renk ve dil benzerliklerinden dolayı kısa zamanda saf değiĢtirmiĢ, 

Selçukluların tarafına geçmiĢtir. Malazgirt SavaĢı öncesinde yöremizde görünen ve 

yerleĢen ikinci Türk kavimi Kıpçaklar oldu. Kıpçaklar kitleler halinde Safranbolu ile 

Eflani arasındaki topraklara yerleĢmiĢlerdir. Fatih Sultan Mehmet, XV. Yüzyılın ikinci 

yarısında Amasra'yı fethedince, kentte bulunan Cenevizlileri Ġstanbul'a gönderirken, 

Eflani'de yaĢayan Kıpçakları da Amasra kentine sürmüĢtür. Bugün Amasra'da özellikle 

ağaç iĢlemeciliğinde çok ünlü olan bu insanlar, Kıpçak Türklerinin torunlarıdır. Kıpçak 

lehçesi ile ilgili araĢtırma yapacaklar için Eflani-Bartın arası ve Amasra bu açıdan 

önemli araĢtırma malzemesi sunmaktadır. 

Karabük'ün il oluĢu 

Karabük 1937 yılında Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli Köyü'nün bir mahallesi iken 1935 

yılında açılan Ankara-Zonguldak demiryolu ile önemini arttırmıĢtır. 

3 Nisan 1937 yılında Atatürk'ün yönlendirmesi ile Ġsmet Ġnönü tarafından Karabük 

Demir Çelik Fabrikası'nın temelleri atılır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1071
http://tr.wikipedia.org/wiki/1071
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1p%C3%A7ak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%A7enek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fatih_Sultan_Mehmet
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amasra
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ceneviz
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0smet_%C4%B0n%C3%B6n%C3%BC
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karab%C3%BCk_Demir_%C3%87elik_Fabrikas%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Karab%C3%BCk_Demir_%C3%87elik_Fabrikas%C4%B1
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Nüfus yoğunluğunun artmaya baĢladığı Karabük'te 25 Haziran 1939'da belediye 

teĢkilatı kurulmuĢtur. 1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak olan Karabük 3 Mart 

1953 tarihinde 6068 sayılı kanunla Zonguldak Ġline bağlı bir ilçe haline gelmiĢtir. 

Karabük, 6 Haziran 1995 gün ve 22305 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 550 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname ile Çankırı'dan; Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile 

Zonguldak'tan; Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinin birleĢtirilmesiyle Türkiye'nin 

78. ili olmuĢtur. 

Kültürel Yapı 

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianapolis, henüz yeryüzüne çıkarılmamıĢ 

bir antik kenttir. Antik kent Roma döneminde 4. yüzyılda kurulmuĢtur. Elde edilen 

bulgular antik kentin piskoposluk kenti olduğu yönündedir. 

Bölgedeki kazı ve araĢtırma faaliyetleri yetersiz olup yukarıda sayılan antik kentlerin 

yanı sıra Bartın’ın Amasra ilçesinde baĢlanacak olan kazı çalıĢmalarına da gereken 

desteğin verilerek bunların bölge turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak niteliğe 

kavuĢturulması gerekmektedir. 

Ġl'in görülmeye değer baĢlıca tarihî-kültürel eserleri arasında camiler, külliyeler, 

medreseler, türbeler ve kale bulunmaktadır. 

Yerel Mimari Özellikleri 

Kent içerisinde geleneksel konut türleri yerini yeni teknolojiyle inĢa edilen konutlara 

bırakmıĢtır. Eski konutlarda düzensiz olan ıslak hacimler betonarme olarak yeni inĢaa 

edilen yapılarda düzenli bir Ģekilde gerçekleĢmektedir.  

 

Safranbolu Ġlçesi, sahip olduğu tarihi mimarinin yoğunlaĢtığı ÇarĢı kesimi ve yeni 

yapılaĢmadaki yoğunlaĢmadaki mimari özellikler ile farklılık göstermektedir. 

Bu bölgeye özgü ev örneklerine Beypazarı, Göynük, Taraklı, Odunpazarı gibi 

Türkiye'nin birçok yerinde rastlamak mümkündür. Bu tarz evlerle klasik Osmanlı kent 

mimarisini yansıtan tarihî Safranbolu evleri ile ünlü olan Ģehir, bu özelliği sayesinde17 

Aralık1994tarihinden beri Türkiye'de Dünya Miras Listesi'nde yer alan 9 kültürel 

varlıktan biridir. Bu sebepten dolayı bölge ilçeleri özellikle Safranbolu, yerli ve yabancı 

turist çekmektedir. Safranbolu ismini, bölgede yetiĢen ve nadir bir bitki olan safrandan 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Safranbolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ank%C4%B1r%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ovac%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eskipazar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zonguldak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Safranbolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yenice
http://tr.wikipedia.org/wiki/Eflani
http://tr.wikipedia.org/wiki/Beypazar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6yn%C3%BCk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Odunpazar%C4%B1_Evleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Safranbolu_evleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/17_Aral%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/17_Aral%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/1994
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Miras_Listesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Safran
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alır. Safranbolu, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca idari ve ticari bir merkez 

olmuĢtur.  

 

Tarihte Paflagonya olarak adlandırılan bölgede bulunur ve birçok medeniyete ev 

sahipliği yapmıĢtır. Türkler tarafından kesin olarak alınması, 1196 yılında olmuĢtur. 

Osmanlı zamanında 17. yüzyılda Ġstanbul-Sinop yolu üzerinde olması nedeniyle 

tarihteki en önemli dönemini yaĢamıĢtır. 

Osmanlı ev mimarisi ve yapı mimarisine baktığımızda, taĢ iĢçiliğinin ve ahĢap 

iĢçiliğinin incelikleri ve yerine göre uyum içinde kullanılması ve bütüncüllüğü 

görülmektedir. Safranbolu evleri olarak dünyaya lanse edilen evler, Osmanlı ve 

Selçuklu mimarisinin harmonileĢerek günümüze kadar gelmesini sağlayan mimarinin 

anahtarı, sadelikteki güzelliktir. Safranbolu evleri, yapılıĢında farklı bir 

bütünlük estetik güvenlik taĢır. Bugünün betonarme evlerine oranla, ahĢabın esneme 

payıyla depreme onlarca kat daha dayanıklıdır. Bugün inĢa edilen binalarla görüĢ 

alanları kapatılırken Safranbolu evlerinin hiç birisinde diğerinin görüĢ alanını kapatan 

bir engellemeyle karĢılaĢılmamaktadır.  

 

Fotoğraf : Örnek Safranbolu Evi 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Paflagonya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/17._y%C3%BCzy%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sinop


KAST 

Orman ve Su Ġşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü 

KARABÜK DOĞA  TURĠZMĠ  MASTER  PLANI                 
http://bolge10.ormansu.gov.tr 

 
 

 

 

53 

 
Fotoğraf:  Örnek Safranbolu Evi 

 

 

Kültür ve Geleneksel Hayat; 

Safranbolu, bu bölgenin kültürünü yansıtan en önemli yerleĢimdir. Burada eski yapılar 

restore edilerek korunmuĢ ve topluma kazandırılmıĢtır. Safranbolu'nun ünlü 

evleri 18. ve 19. yüzyıl Türk toplumunun geçmiĢini, kültürünü, ekonomisini, 

teknolojisini ve yaĢama biçimini yansıtan mimarlık bilgisi ile yapılmıĢtır. ġehirde 

bulunan yaklaĢık 2.000 geleneksel yapıdan 1.008 adedi tescil edilmiĢ ve yasal koruma 

altına alınmıĢtır. 

Burada 19. yüzyılın sonunda 28 cami, 2 Ortodoks kilisesi, 13 tekke, 2 kütüphane, 2937 

öğrencinin eğitim gördüğü 191 okul, 12 medrese, 1 telgraf istasyonu, 24 han, 11 

hamam, 940 dükkan ile fakirler ve daha çok eski askerlerle akrabaları olan sifilitik 

hastalar için 1 de hastane bulunmaktaydı. YaklaĢık 3000 yıllık tarihi geçmiĢinde pek 

çok uygarlığın yaĢadığı Ģehirde önemli kültürel zenginlikler vardır. 

Özellikle Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeĢme, köprü ve konaklar 

ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.  

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/18._y%C3%BCzy%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/19._y%C3%BCzy%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ortodoks
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1
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UNESCO'nun 17 Aralık 1994'de Dünya Miras Listesi'ne aldığı Safranbolu, Türkiye'de 

bulunan yaklaĢık 50.000 korunması gerekli kültür ve tabiat varlığının 1.125'ini 

barındırmaktadır. Bu nedenle, müze kent durumundadır. 

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 1975 yılında Ģehri kentsel sit 

alanı ilan etmesi akademik çevrelerin ilgisini çekmiĢ ve bu ilgi zamanla Türkiye dıĢına 

da taĢmıĢtır. Turistlerin ilgisi ile 90'ların baĢından itibaren küçük ve orta ölçekli turistik 

tesislerin oluĢumu baĢlamıĢtır ve bu sayede terk edilen konaklar otel ve lokanta gibi 

yapılara dönüĢmüĢ, anıtsal eserler restore edilmeye baĢlanmıĢ ve unutulmakta olan el 

sanatları tekrar canlanmıĢtır. 

 

Dünya Kültür Mirasına dahil olup sit alanı ilan edilen eski Ģehir merkezinde 1.008 adet 

tarihi eser tescil edilmiĢtir. Bunlar; 1 özel müze, 25 cami, 5 türbe, 8 tarihi çeĢme, 5 

hamam, 3 han, 1 tarihî saat kulesi, 1 güneĢ saati ile yüzlerce ev ve konaktır. Bunların 

dıĢında höyükler, tarihî köprüler ve kaya mezarları da bulunmaktadır.  

 

Safranbolu'da her yıl Ağustos ayının ikinci haftasında Uluyayla ġenlikleri, Eylül ayında 

da Altın Safran Belgesel Film Festivali düzenlenmektedir. 

 

4.3 KARABÜK’ÜN DOĞA TURĠZMĠ DEĞERLERĠ (DOĞA TURĠZMĠ ARZI) 

Karabük Ġli’de dağ ekosistemleri, orman peyzajları, yaban hayatı ve bitki çeĢitliliği,  

jeomorfolik ilginç yapılar, yaylalar, kanyonlar, Ģelaleler, tabiatla uyumlu kırsal mimari, 

köylerin kültürel orijinalliği, insanı bunaltmayan sağlıklı soğuk-ılıman iklimi ile turizme 

doğaya yönelik aktiviteler vb. her türlü faaliyet için imkanı sağlar. 

Bu çalıĢma, kapsam itibariyle doğaya yönelik aktiviteleri detaylı incelemek ve 

geliĢtirme startejisini oluĢturmak için yapıldığından özellikle sürdürülebilir doğa turizmi 

geliĢimi için uygun yerler ve faaliyetler ele alınacaktır.  

Ġlimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem 

Planı'nda ekoturizm odaklı geliĢme bölgesi içine alınmıĢtır. Dolayısıyla bu doğa 

turizminin desteklenebileceği düĢünülerek bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://tr.wikipedia.org/wiki/17_Aral%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/1994
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Miras_Listesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCr_ve_Tabiat_Varl%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1_Koruma_Y%C3%BCksek_Kurulu
http://tr.wikipedia.org/wiki/1975
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sit_alan%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sit_alan%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Konaklar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Restorasyon
http://tr.wikipedia.org/wiki/El_sanatlar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/El_sanatlar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Miras_Listesi
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sit_alan%C4%B1&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fustos
http://tr.wikipedia.org/wiki/Uluyayla_%C5%9Eenlikleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n_Safran_Belgesel_Film_Festivali
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Karabük, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem 

Planı'nda ekoturizm odaklı gelişme bölgesi içine alınmıştır. 

Karabük’ün Doğa Turizmi (Arzı) Değerleri ve Bilinirlik Değerlendirmesi 

Değerin bilinirliği; Bölgesel seviyede B, Ülke seviyesinde T, Milletlerarası seviyede: M 

Milli Park ve benzeri sahalar 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 

Çamlık Tabiat Parkı Karabük Merkez Ġlçe B 

Gürleyik Tabiat Parkı Safranbolu B 
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Foto: Çamlık Tabiat Parkı     Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

 

Foto: Gürleyik Tabiat Parkı    Foto: Ġsmail SEVĠMLER 
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Karabük Milli Park ve benzeri sahalarına ait SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

 

- Çamlık Tabiat Parkı’nın (ÇTP) ulaĢım 

yönünden avantajlı konumu (Ģehir 

merkezine yakın),  

- Gürleyik Tabiat Parkı’nın (GTP) ulaĢım 

yönünden avantajlı konumu (geçiĢ 

yolları üzerinde),  

- Karabük ilinin zengin tarihi ve kültürel 

birikimini olması ve bunun koruma 

statüleri kazandırılmıĢ doğa turizmi 

sahalarıyla birlikte kombine edilerek 

yüksek değer oluĢturulması imkanı, 

-  

- Çamlık Tabiat Parkı’nın mesire yeri 

özelliklerinin olması, cazip özellikler 

içermemesi, 

- ÇBTP’nin biyolojik açıdan az sayıda türe 

sahip olması, ekosistem olarak çeĢitliliğe 

sahip ve ilginç olmaması, 

- GTP konaklama imkanlarına sahip 

olmaması, 

 

 

 

 

Fırsatlar Tehditler 

- Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı’nın ödenek 

gönderme yönünde imkanlarının olması, 

- Coğrafi bilgi sistemlerinin geliĢmesi 

- Ücretsiz/ücretli tanıtım fırsatlarının 

olması, 

- Kalkınma ajanslarının doğa turizmi 

projelerini desteklemesi, 

- VatandaĢların beklentilerinin bazı 

bölgelerde yükseltilmiĢ olması, 

- Turizm yatırım taleplerinin ölçüsüz 

olması ve muhtemelen yönetim planına 

aykırı olması, 

- Beklentilerin gerçekleĢmemesi ihtimalinin 

varlığı, 

- Yerel yöneticilerin kırsal kalkınmada 

turizmi gerek ve yeter Ģart olarak 

görmeleri,  

- Korunan sahalara yerel yöneticilerin 

korunan alan değil de turizm alanı olarak 

bakmaları 

 

Milli Park ve benzeri sahalara dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha 

geliĢtirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin 

önlenmesine ve doğa turizminin geliĢtirilmesine yönelik stratejik kararlar; 

1- Karabük’te geneli itibariyle doğa turizmi henüz taĢıma kapasitesine ulaĢmamıĢtır. Bu 

sebeple turizmin geliĢtirilmesi ve daha da artırılması imkanı vardır. 

2- Turizm sahalarımızdaki etkinliklerde tabiatın öne çıkan özelliklerinin daha fazla 

insanlara sunan sürdürülebilir turizme yönelik uygulamalara ihtiyaç vardır. Bunlardan 

Uluyayla mevkiinin Tabiat Parkı olarak ilan edilerek koruma ve kullanma dengesi 
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içerisinde yayla konaklaması, golf, sağlık turizmi imkanları oluĢturulmalıdır.  

3- Tokatlı Söğütlüdere Kanyonu, Düzce (Sırçalı Kanyonu), Sakaralan (Tekkekurum) 

Bulak Kanyonu, Güney Köyü Kanyonu, Yaci Kanyonu, ġeker Kanyonu ve Daren 

Kanyonu önemli kanyonlardır. Bu kanyonlar adrenalin sporları ve peyzaj güzellikleri 

yönünden değerlenderilmelidir. Yaci Kanyonu da kanyon geçiĢlerine çok uygun olup 

görselliği yüksektir. Bu sahanın da adrenalin etkinlikleri maksadıyla tabiat parkı olarak 

tescil edilmesi ve hizmete açılması uygun görülmektedir. ġeker kanyonu ve çevresinin 

Kavaklı, Çitdere bölgelerini içine alacak Ģekilde Milli Park olarak tescili gerek sahanın 

değerlerini korunması gerekse düzenlenmiĢ rekreasyonel aktiviteler temin etme 

yönünden gerekli görülmektedir.   

4- Yenice ormanları orman denizi özelliği gösteren görsellik, peyzaj bütünlüğü, biyolojik 

çeĢitlilik, ekosistem çeĢitliliği ve yaban hayatı varlığı yönünden çok yüksek (unique) 

eĢsiz özelliklere haizdir. Yüksek çekim noktası olarak doğa gezilerine, botanik 

gezilerine, doğa-tatil birleĢiminden oluĢturulacak etkinliklere çok uygundur. Yenice 

Yazı köy yolu üzerinde güney kuzey yönünde manzara seyir terasları yapılarak Yenice 

ormanlarının, filyos çayınının eĢsiz güzelliklerini görmek mümkün olacaktır. 

Sahanın bazı kısımlarının Açık Hava Doğa Eğitim Merkezi olarak planlanarak bu 

merkezde sertifikalı doğa eğitim programlarının oluĢturulması tatil-doğa eğitimi 

temasıyla insanların tatil yapması ve aynı zamanda doğa eğitimi almaları 

sağlanmalıdır. Bu doğa eğitimleri yaz ve kıĢ dönemleri için ayrı ayrı eğitim 

programları ile planlanması gerekmektedir. Doğa eğitimlerinin uygulanması doğa 

turizminde ek hareketlilik getireceği ön görülmektedir. Ayrıca ağaçların arasından 

ilerleyip Yenice ormanlarının eĢsiz güzelliğini keĢfetmeyi sağlayacak turlar 

düzenlenmelidir. 

5- Eskipazar Yalakkuz Bölgesi Sofular köyü sınırları içerisinde kalan Daren Kanyonu ve 

Eğriova Yaylası’nın tabiat parkı olarak ilan edilmesi, 

6- Eskipazar Kabaarmut sınırları içerisinde kalan Alan Yaylası’nın konaklamaya imkan 

verebilecek yayla evlerine sahip olması ve görsel çekiciliği sebebiyle tabiat parkı 

olarak ilan edilmesi uygun olacaktır. 

7- Eskipazar Çetiören Mesire Yeri Bölgesinin tabiat parkı olarak ilan edilmesi, 

8- Bedil yaylası karstik dağ silsilesi üzerinde olup dik yamaçların üzerinde aniden 

baĢlamakta, etrafı ormanlarla çevrili yüksek düzlük bir sahadır. Gerek biyoçeĢitlilik 

gerekse jeomorfolojik özellikler ve manzara seyir imkanları yönünden eĢsiz nitelikler 

taĢır. Bu sahanın tabiat parkı olarak tescili hem biyoçeĢitliliğin korunmasını hem de 

rekreasyonel imkanların sağlanması için gereklidir. 

9- Sorgun Yaylası, Avdan Yaylası, Boduroğlu Yaylası, Keltepe Yaylası, Bedil Yaylası, 

Alan Yaylası, Sarıçiçek Yaylası, Uluyayla gibi yayla ekosistemleri doğa sporları, atlı 

yürüyüĢler, çadırlı kamp ve tırmanma için turizm çeĢitliliğini sağlayan alternatifler 

olarak turizmde daha aktif kullanılmalıdır. Bu sahalardan önemli olanlarına koruma  

statü verilmesi gerekmektedir. Koruma statüsü hem biyoçeĢitliliği garanti eder hem de 

buna zarar vermeksizin rekreasyonu da planlar. Statüsüz sahalar ise geleceği garanti 

edilmemiĢ biyoçeĢitliliği risk altında, geleceği belirsiz hale gelmektedir. Statüsüz bir 

sahanın gelecekte maden ocağı vb. tehlikelerle karĢılaĢması mümkündür, geleceğin 

belirsizliği buradan kaynaklanmaktadır. 

10- Sırçalı Kanyonu Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahasında bulunan yaban hayatı gözlem 

kulesi gerek konum itibari ile gerekse sahanın sunduğu görsel değerler itibari ile 

yüksek çekiciliğe sahiptir. Aynı zamanda sahanın kenarında bulunan Düzce Köyü Yazı 
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Köy, Konarı Köylerinde doğal ürünleri ceviz, turĢu, fındık, pekmez, kurutulmuĢ sebze, 

kurutulmuĢ meyve, konserve gıdalar, reçel, vb. ürünlerin turistlere sunulması bu 

sahada zaten var olan turizme ilave değer katacaktır. Bu konuda Yörük Köyü model 

alınabilir. Aynı zamanda Sırçalı Kanyonu jeolojik ve jeomorfolojik seçkin değerleri de 

göz önüne alınarak doğa müzesi-taĢ müzesi temasında düzenleme yapılması imkanı da 

değerlendirilmelidir.  

11- Eskipazar Ġmanlar Köyü Akkaya Termal kaynağının oluĢumunun ilginçliği, sunduğu 

yüksek görsel kapasite ve manzara seyir imkanı yönünden tabiat anıtı olarak tescili 

gerekli görülmektedir.  

12- Karabük genel itibariyle yaban hayatı gözlemi, kuĢ-kelebek vb doğa fotoğrafçılığı, 

doğa gezisi, trekking, doğayla bütünleĢmiĢ otantik köylere geziler, yayla gezileri, 

doğada konaklama gibi yayla-orman-kültür gibi unsurları birlikte sunan çok değerli 

kapasiteye haizdir. Bu sebeple mevcut tescilli ve geliĢme planları olan sahaların 

lüzumlu görülmesi halinde plan değiĢiklikleri yapılarak yukarıda ön görülen tesis ve 

benzeri kolaylık tesislerinin gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. 

13- Doğa turizmi potansiyeli yüksek olduğu düĢünülen tescil edilmemiĢ sahaların bir an 

önce tescillerinin ve planlarının yapılarak yatırım programına alınması gerekmektedir. 

14- Tescil edilmiĢ ya da tescili yapılmamıĢ tüm sahaların doğa yürüyüĢü trekkinglerle 

birbirine bağlanması gerekmektedir.      

 

Yaban  Hayatı GeliĢtirme Sahaları (YHGS) 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 

Sırçalı YHGS Safranbolu T-M 

Yenice YHGS Yenice T-M (Av turizmi) 

- Avlaklar 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 

Eflani Örnek Avlağı Eflani T-M 

Karatepe  Örnek Avlağı Merkez T-M 

Ören-Acıöz Örnek Avlağı Eskipazar T-M 

Soğanlıçay Devlet Avlağı Merkez-Safranbolu T-M 

Sipahidağ Devlet Avlağı Safranbolu T-M 

KıĢla   Devlet Avlağı Ovacık T-M 

Av YerleĢtirme Sahaları 

Yaci(Yağcı) Kanyonu /Sülün 

salımı 

Safranbolu T-M 
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Foto: Sırçalı Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası  Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

 

Foto: Yenice Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası    Foto: Ġsmail SEVĠMLER 
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Foto: Eflani Örnek Avlağı                                    Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

 

Foto: Karatepe Örnek Avlağı               Foto: Bayram DOĞDU 
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Foto: Ören Örnek Avlağı                                      Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

 

Foto: Soğanlıçay Devlet Avlağı                         Foto: Ġsmail SEVĠMLER 
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Foto: Sipahidağ Devlet Avlağı                        Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

Foto: KıĢla Devlet Avlağı                 Foto: Bayram DOĞDU 
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Foto: Yaci Kanyonu/Sülün Salım Alanı                                Foto: Ali BOZKURT 

 

Karabük ili Avlakları SWOT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

- Av turizmi deneyimi, 

- Çok çeĢitli yaban hayvanlarını 

barındırması, 

- Zorlu kıĢ aylarında yaban hayatına 

yem desteği yapılabilmesi 

imkanlarının olması, 

- Kaçak avcılığın fazla olmaması, 

- Sahaların her yıl envanterlerinin 

yapılması, 

- Koruma ve kontrol teĢkilatının 

olması, 

- Geyik ve Yaban Domuzu varlığının 

ve trofe kalitesinin yüksekliği 

- Yönetim planı yapım deneyimine 

sahip personeller, 

- Avlak sayısının arttırılması imkanı, 

uygun sahaların mevcudiyeti. 

- Havaalanı olmaması sebebi ile turist 

ulaĢımındaki problemler,  

- Av turistlerinin avlaklara yakın 

yerlerde konaklama imkanlarının 

yetersiz oluĢu,  

- YetiĢmiĢ profesyonel av 

kılavuzlarının olmaması, 

- Seyahat acentelerinin av köĢkü yapma 

taleplerinin orman arazilerinde 

karĢılanamaması, 

- Yönetim planlarının olmaması, 

- Avlak potansiyelinin (taĢıma 

kapasitesinin altında) avcı gelmesi, 
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- Av ve yaban hayatı bölümlerinden 

mezun olan elemanların 

kurumumuzda istihdam edilmesi, 

Fırsatlar Tehditler 

- Coğrafi bilgi sistemlerinin geliĢmesi, 

- Mali imkanların teknolojik geliĢimleri 

takip ve satın alma için yeterli olması 

- Avlak Ģirketlerinin kurumsallaĢma 

çabaları, 

- Av sayısının artma eğilimi, 

- Karabük avlaklarının ünü, 

- Havaalanının açılmak üzere olması, 

- Av köĢkü yapımı için köylerde çok 

sayıda uygun boĢ ev bulunması, 

- Avrupa’daki kriz sebebi ile turist 

sayısının azalması, 

- Envanter giderlerinin çok yüksek 

olması sebebi ile mali külfet, 

- Gelir-gider dengesinin bazen negatif 

olabilmesi, 

- Nispeti az olsa da Kaçak avcılık, 

 

 

 

 

 

Av turizmine ve av yaban hayatı değerlerine dayalı doğa turizmi uygulamalarında 

güçlü yönlerin daha geliĢtirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve 

tehditlerin önlenmesine ve doğa turizminin geliĢtirilmesine yönelik stratejik kararlar; 

- Havaalanının olmaması ile beraber ulaĢım ağlarına yakınlığından istifade 

edilmesi ile beraber Karabük’ün geniĢ avlak potansiyelinden faydalanılacaktır. 

- Av turistlerinin konaklama ihtiyacının Safranbolu’da mevcut nitelikli pansiyon 

ve benzeri küçük kapasitesi butik otellerle giderilmesi iyi bir çözüm olacaktır,  

- Safranbolu dıĢında ve köylerde de Butik otel/pansiyon tarzı yapıların köylerde 

yapılmasının teĢvik edilmesi önemli kırsal kalkınma için uygun olacaktır, bu 

oteller yayla turizmi ve diğer turizm çeĢitlerinin de konaklama altyapısını temin 

edeceklerdir. 

- Yerel profesyonel av kılavuzu ihtiyacının 10. Bölge Müdürlüğü imkanları ile 

eğitim yapılarak giderilmesi, eğitilenlerin seyahat acentelerinde staj 

imkanlarının olması, yabancı dil eğitimini konuĢma seviyesinde almaları 

faydalı görülmektedir, 

- Karabük Ġl ġube Müdürlüğünün yaban hayatı bölümü mezunu personel 

bakımından güçlendirilmesi, 
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- Avlaklarda av sayısının artırılması için doğada av üretimi metodlarının tatbiki, 

- Zorlu kıĢ aylarında av kaynağına yem takviyesinin daha da arttırılması, 

- Avlaklarımızın ve av kaynağının fuarlar, yaban televizyonu, av dergileri ve 

benzeri kaynaklarda tanıtılması, yerli ve yabancı av turizmi acenteleri ile 

görüĢme yapılarak tanıtılması, 

- Kırsal kalkınma maksadıyla, av turizmi uygulamalarından yöre insanının daha 

fazla pay almasına dayalı uygulamanın daha da geliĢtirilmesi, payın karĢılığında 

yöre insanının av kaynağına müspet fayda temin edebilmesine yönelik 

düzenlemelerin 10. Bölge Müdürlüğü Ġl ġube Müdürlüğünce yapılması, 

- Av turizmi ilimizde yaygın olarak yapılmaktadır. Türkiye’nin ilk avlağı bu 

ildedir. Av turizminde kalitenin arttırılması için “ Av Kılavuzu Eğitimi” gerekli 

görülmektedir. Bu eğitim sonucunda özellikle kırsal kesimden insanlarımıza 

istihdam imkanı doğacaktır.  

 

JEOLOJĠK OLUġUMLAR 

Mağaralar 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 

Bulak-MencilisMağarası Safranbolu M 

Uluyayla-Ġnönü  Mağarası Eflani B 

Ġncigez Mağarası Eflani B 

KaĢıkçı Mağarası Yenice B 

Kanyonlar 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 

Sırçalı Kanyonu Safranbolu M 

Yaci Kanyonu Safranbolu M 

Ġncekaya Kanyonu Safranbolu M 

ġeker Kanyonu Yenice T 

ġelaleler 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 
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Ġncigez ġelalesi Safranbolu B 

Baklabostan ġelalesi Merkez B 

Ġlginç Kayalıklar   

Sırçalı Kanyonu Safranbolu B 

 

Foto: Uluyayla Mağarası                         Foto: Ġsmail SEVĠMLER 
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Foto: Ġncigez Mağarası                Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

Foto: Cinoğlu Mağarası     Foto: Eskipazar Kaymakamlık ArĢivi 
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Foto: Sırçalı Kanyonu   Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

 

Foto: Ġncekaya Kanyonu   Foto: Ersin DOĞDU 
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Foto: Baklabostan ġelalesi   Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

Foto: Sırçalı Kanyonu-Ġlginç Kayalıklar   Foto: Ġsmail SEVĠMLER 
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Karabük ili Karstik Yapıları: 

Kanyon, Mağara ve ġelaleleri  SWOT analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

- Karstik yapı elemanlarının 

görselliklerinin ve boyutlarının 

çok yüksek olması, 

- Yerel yönetimlerin sürekli 

desteklemeleri, 

- Mencilis Mağarasının 

Safranbolu’ya yakın olması 

- Ġnönü Mağarası’nın yayla ile iç 

içe olması, 

- ġeker kanyonunun Yenice’ye 

yakın olması ve geçmek çok 

teknik malzeme istememesi, 

- KaĢıkçı mağarasının ġeker 

kanyonu ile iç içe olması, 

 

- Kanyonların tehlikeli can 

güvenliği riski oluĢturması, 

- Kanyon, dağ ve mağara kurtarma 

timi olmaması, 

- Mağaraların tarihi olanlarının 

korunmasında problemler, 

- KeĢif yapacak yeterli eleman ve 

uzman görevli olmaması, 

- Statüsü olmayan karstik yapılarla 

ilgili turizm yatırımı yapmak için 

yasal imkanların kısıtlı olması,  

- Kurumların doğa turizmi 

konusunda personel ve mevzuat 

olarak henüz güçlü bir yapıya 

ulaĢmaması, 

- Yeterli uzman olmaması, 

- Doğa turizmi faaliyetlerinin çok 

geniĢ bir alanda dağılım 

göstermesi planlamayı 

güçleĢtirmesi, 

 

 

Fırsatlar Tehditler 

- Reklam yapmak için objenin var 

olan yüksek gücü, 

- UlaĢım imkanlarının bazı  

mağaralar da çok müsait olması, 

- Tarihi özellikleri olan 

mağaraların da bulunması, 

- Mağara gruplarının bulunması, 

 

- Kanyonlarda, Hes projelerinin 

fazla sayıda olması, turizmin de 

etkilenebileceği, 

- Ġnsanların mağara merakı ve tahrip 

etmeleri, kirletmeleri,  

- Sarkıtları  kırma merakının 

yaygınlığı, 

- Bilinç eksikliği, 

- Hazine avcılarının varlığı, 

- Yarasa gübresi ticareti, 

- Bulak Mağarasının ziyaretçi 

etkileri sebebi ile katı atık sorunu, 

- Bazı ilçelerde belediye ve kamu 
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yöneticilerinin turizm bilgi ve 

becerisi olmadan giriĢtikleri 

faaliyetler, 

- Kanyonlarda ölüm ve yaralanma 

olaylarının olması, 

- Kanyon ve mağaraların turizme 

kazandırmak ve fazla turist 

çekmek amacıyla yapılan patika ve 

ıĢıklandırmaların ekosisteme zarar 

vermesi, 

 

 

Kanyon, Mağara, ġelale ve diğer Karstik değerlere dayalı doğa turizmi 

uygulamalarında güçlü yönlerin daha geliĢtirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan 

yararlanarak zayıflık ve tehditlerin önlenmesine ve doğa turizminin geliĢtirilmesine 

yönelik stratejik kararlar; 

1- Kanyonlara yürüyüĢ rotalarının detaylandırılması ve gerekli olan yerlerde 

yürüyüĢ platformlarının konulması, iĢaretlemelerin tamamlanması, 

2- Diğer doğa ve kültür turizmi değerlerinin kanyonlar bölgesi destinasyonunu 

destekler mahiyette planlanması lüzumludur,  

3- Destinasyonları destekleyici konaklama altyapılarının teĢvik edilmesi için Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün gerekli çalıĢmaları baĢlatması gereklidir, 

4- Turistlerin can güvenliği sebebi ile Dağ, Kanyon ve Mağara Kurtarma 

Timlerinin kurulması AFAD Ġl Müdürlüğünce eğitilmeleri lüzumludur, 

5- Mağaraların haritalandırılmıĢ olanlarının yabani hayat ve benzeri ekosistem 

unsurları yönünden zarar görmeyenlerinin ve estetik olanların öncelikli olarak 

turizme kazandırılması, 

6-  Mağaraların kullanımında ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerine dikkat edilmesi, 

7- Mağaralarda tahribat ve benzerinin önlenmesi için lüzumu halinde mekanik 

tedbirler alınması, jandarmanın bu hususları da gözetmesi, muhtarların duyarlı 

davranmaları, 

8- Kanyonlara gelen suların kirletilmesi buralardaki rafting vb. uygulamalarını 

engelleyeceğinden Belediyeler ve Ġl Özel Ġdaresinin arıtılmadan su 

bırakılmaması için artıma tesisi yapılması yönünde tedbir almaları, Çevre ve 
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ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nce de gerekli takibin yapılması, 

9- Kırsal kalkınma maksadıyla, yöre insanının faaliyetlerden daha fazla pay 

almasına dayalı uygulamaların geliĢtirilmesi, yöre insanının müspet fayda temin 

edebilmesine yönelik düzenlemelerin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 10. 

Bölge Müdürlüğü, Kaymakamlıklar ve diğer ilgili kuruluĢlarca yapılması, 

10- KaĢıkçı Mağarası, Hızar Mağarası, Ġnağzı Mağarası, Cinoğlu Mağarası, Ġnönü 

Mağarası mağara oluĢumları, görsel çekicilik ve ulaĢılabilirlik sebebiyle tabiat anıtı 

tescil edilmesi gerekli olup KaĢıkçı Mağarası ve Ġnağzı Mağarasının yarasalar 

sebebiyle dikkatle yönetilmesi gerekmektedir. Kanyon ve mağaraların günübirlik 

gezilerin dıĢında planlanmıĢ gezi rotalarının çok günlü olarak sunumu yapılmalı, 

profesyonel tanımlarla çok günlü konaklamalara özendirecek programları içermelidir. 

 

 

ġifalı Sular 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 

Sığırcık Suyu Eskipazar B 

Çatak Suyu Eflani B 

Akkaya Termal Kaynağı Eskipazar B 

 

Karabük ili ġifalı Suları, SWOT analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

- Bölgesel seviyede tanınırlık, 

- Bazılarının turizm kullanımı için 

yeterli miktarda olması, 

- Muhtarların bu konuya 

sahiplenmeleri, 

- Turizm potansiyelinde sağlık 

turizm destinasyonunun tüm 

dünyada yükselen değer olması, 

- ġifalı olmaları konusunda tüm 

kaynakların analizinin olmaması 

- Bu kaynakları iĢletecek güçlü 

giriĢimcilerin bulunmaması, 

potansiyelin kullanılamaması, 

- Kamu kurumlarının 

sahiplenmesinin az oluĢu,  

- Su kalitesinin ölçülmesi için her 

zaman bütçe temin edilememesi, 

Fırsatlar Tehditler 
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- Bölgemize gelen turistlerin bu 

yöne kolayca kanalize 

edilebilmesi 

- Bazı vatandaĢlarımızın bu konuda 

giriĢim düĢünmeleri, 

- Bilinçsiz kullanımların problem 

yaratma riski, 

-  Basit, derme çatma tesislerin 

turizm faydalanmasını 

engellemesi, 

 

ġifalı Sular ve doğal çamur ve benzeri değerlere dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü 

yönlerin daha geliĢtirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin 

önlenmesine ve doğa turizminin geliĢtirilmesine yönelik stratejik kararlar; 

1- ġifalı suların Karabük ve bölge için öne çıkarılmamıĢ bir değer olması, sağlık 

turizmi talebinin bu yöne de geliĢmesi sebebi ile bu kaynakların detaylı 

incelemesinin Ġl Özel Ġdaresi tarafından yapılarak uygun olanların 

projelendirilmesi, 

2- Bu kaynakların ilimizde yapılmakta olan diğer turizm destinasyonlarına entegre 

edilerek bu destinasyonlara zenginlik katılmasının uygun olacağı, 

3-  Kaynakların kullanımında ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerine dikkat edilmesi, 

4- Kırsal kalkınma maksadıyla, yöre insanının faaliyetlerden daha fazla pay 

almasına dayalı uygulamaların geliĢtirilmesi, 

 

Orman Yan Ürünleri(planlanabilir ürün toplama imkanı olanlar) 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 

Yöresel Mantarlar Tüm Ġlçeler B 

 

Yaylalar 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 

Avdan Yaylası Merkez B 

Sorgun Yaylası Eskipazar B 

Dede  Yaylası Eskipazar T 

Uluyayla Eflani  T 

Sarıçiçek Yaylası Safranbolu B 
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Göktepe Yayla Yenice B 

Adiller-Hasanlar-ġerefettin Yaylası Eskipazar B 

Boduroğlu  Yaylası Ovacık B 

Keltepe Merkez T 

BağbaĢı Yaylası Yenice B 

 

Foto: Sorgun Yaylası     Foto: Bayram DOĞDU 
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Foto: Uluyayla      Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

Foto: Sarıçiçek Yaylası     Foto: Ersin DOĞDU 
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Foto: Keltepe Yaylası     Foto: Bayram DOĞDU 

Foto: Bedil Yaylası    Foto: Eflani Kaymakamlığı ArĢivi 
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Foto: Soğanlıçay     Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

Foto: Filyos Çayı     Foto: Ġsmail SEVĠMLER 
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Foto: Ortakçılar Göleti     Foto: Ġsmail SEVĠMLER 

 

Karabük ili Yaylaları SWOT analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

- Çok sayıda yaylanın bulunması, 

- Yaylaların geniĢ sahalarda olması 

- Turizm için kullanılabilir nitelikte 

olanların varlığı, 

- Yayla turizmi için giriĢimcilerin 

olması, 

- Yaylaların çok sayıda turizm 

çeĢidine imkan veriyor olması, 

- Aktif yaylacılığın azalsa da 

devam ediyor olması, 

- Yolların mevcudiyeti,  

- Yaylacılığın azalma trendine 

girmesi, 

- Bir çok yerde yayla evlerinin 

sökülmüĢ olması, eskimesi, tamiri 

için masraf gerektirmesi, 

- Yaylacılık yapanların turizm 

altyapısı ve turizm fikri olmaması, 

- Bazı mülkiyet ve yönetim 

meseleleri, 

- Yayla yollarının bakım istemesi, 

arazili araçlar dıĢındakilerin 

gelemsinin çok zor olması, 

- Bazı yaylalarda elektrik olmaması, 

- Ġnsan kaynağının çok az olması, 

eğitim seviyelerinin düĢüklüğü, 

- Yayla evlerinin pansiyon ve 

benzeri kullanımlar için uygun 

özelliklerinin olmaması, 
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- Doğa turizmi bölgelerindeki köylü 

profilinin çekingenliği ve bilgi 

eksikliği, 

 

- Köylülerin devletin mali 

olanaklarını kullanmada 

deneyimsiz ve çekingen olmaları, 

Fırsatlar Tehditler 

- Yaylalarda konaklama için basit 

kampçılık imkanlarının 

mevcudiyeti, 

- Yaylaların mevcut turizm 

destinasyonlarına yakın ve av 

turizmine uygun yerlerde 

bulunması, 

- Misafirperver köylülerimizin 

turizmin baĢlatılması için sıcak 

bakıĢları, 

- Karabük’te baĢarılı 

pansiyonculuk deneyiminin 

olması, 

- Otantik ürünler ve pazarların 

bulunması, 

- Yaylacılığın bazı yaylalarda 

tamamen ortadan kalkması, 

yaylacılık kültürünün yok olma 

riskinin varlığı, 

- Yaylalardaki bazı su kaynaklarının 

isale hatları ile köylere alınmıĢ 

olması, 

- Eski yolların bazı yaylalarda 

bakımsızlık sebebi ile daha da 

bozulması, 

- Yaylaların bazılarında düzensiz 

yapıların yapılması, 

- Doğa turizmi kapasitesinin 

dıĢarıdan (yerel halkın dıĢında) 

gelen yatırımcılar tarafından yöre 

insanını katmadan kullanılması, 

 

Yaylalar ve Yayla değerlerine dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin 

daha geliĢtirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin 

önlenmesine ve doğa turizminin geliĢtirilmesine yönelik stratejik kararlar; 

- Yaylalarda pansiyonculuk uygulamalarının geliĢtirilmesi uygun görülmektedir,  

- Yayla evlerinin turizme uygun olanlarının tespit edilerek öncelikle sahiplerinin 

teĢvik edilmesi, bu gerçekleĢemezse av köĢkü olarak kullanılmak üzere seyahat 

acentelerinin buna teĢvik edilmesi, 

- Yaylaların tamamında atlı, yürüyüĢ ve bisikletli gezi rotalarının tespit edilerek 

iĢaretlenmesi iĢlerinin Kaymakamlıklarca öncelikli olarak yaptırılması, 

- Yaylacılığın geliĢtirilmesi ve desteklenmesi için Ġl Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünce gerekli uygulamaların baĢlatılması, 
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- Mevcut, turizm destinasyonlarına bu sahaların da eklenerek zenginleĢtirilmesi 

çalıĢmasının Ġl Turizm ve Kültür Müdürlüğü ve Orman ve Su ĠĢleri Ġl ġube 

Müdürlüğü’nce yapılması, 

- Ġlimiz Yaylalar yönünden zengin olup, ulaĢım imkanlarının da uygun olması 

sebebi ile bu faaliyette ilk planda uygulamalarda yer almalıdır,  

- Kırsal kalkınma maksadıyla, yöre insanının faaliyetlerden daha fazla pay 

almasına dayalı uygulamaların geliĢtirilmesi, 

- Sarıçiçek yaylası, Büyükdüz, Alan yaylası, Keltepe, Avdan yaylası, Sorgun 

Yaylası, gibi yayla ekosistemleri hem biyoçeĢitlilik hem de rekreasyonel 

imkanlar sunmaktadır. Buralarda yaylada konaklama imkanları geliĢtirilmelidir. 

- Kırsal miras yönünden Yörük Köyü organik ürünleri, (sebze ve meyveler) Köy 

pazarlarına ilgi duyanlar için önemli bir alternatiftir. 

- Yaylalarda çadır ve karavan kampları için yerler belirlenerek bu kısımlara alt 

yapı(fosseptik, çeĢme, tuvalet, banyo) öncelikli planlanmalı ve yapılması 

sağlanmalı, 

 

Göller ve Barajlar, sulak sahalar 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 

Soğanlıçay Merkez T 

Araç Çayı Merkez T 

Filyos Çayı Merkez-Yenice  T 

ġimĢirdere Yenice T 

Ġncedere Yenice B 

Bostancılar Göleti Eflani B 

Kadıköy Göleti Eflani B 

Ortakçı Göleti Eflani B 

Karakaya Deresi Yenice  B 

Kızılkaya Deresi Yenice B 
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Karabük Sulak Sahaları Doğa Turizmi SWOT analizi 

Güçlü yönler Zayıf yönler 

- Sulak alanlarla alakalı bir Ġl ġube 

Müdürlüğü  ve DSĠ teĢkilatlarının 

bulunması, 

- Bölgede mevcut diğer turizm 

destinasyonlarına ilave olarak 

bazı etkinliklere imkan 

bulunmaktadır, 

- Bölgemizde sulak alan sayısının 

azlığı mevcut sulak alanlardaki 

kuĢ konaklama sayısını (kuĢ 

görselliğini) arttırmaktadır, 

 

- Dereler üzerinde çok sayıda hes 

projesi olması turizm için caydırıcı 

olmaktadır, 

- Dereler katı ve sıvı atıklarla 

kirletilmektedir, 

- Köylere kanalizasyon yapılmakla 

beraber atık arıtma sistemleri 

henüz yapılmamaktadır, bu 

sebeple dereler kirlenmektedir, 

 

Fırsatlar Tehditler 

- Kuru tarım alanlarının yaygın 

oluĢu, 

- Atık su arıtma projelerinin 

olması, 

- Sulak alanların korunması 

maksatlı bilinç geliĢmesi, 

- Dereler üzerinde çok sayıda hes 

projesi 

- Karabük Ġlinin sanayi kenti olma 

yönündeki seçimi ve bunun su 

kullanımını artırması,, 

 

Sulak Alan değerlerine dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin daha da 

geliĢtirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin 

önlenmesine ve doğa turizminin geliĢtirilmesine yönelik stratejik kararlar; 

- Ġç Sular ve kıyılarda Sportif balıkçılığa uygun yerlerin Ġl Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü ile Orman ve Su ĠĢleri Ġl ġube Müdürlüğü tarafından detaylı olarak 

planlanması, 

- Bu sahalara uygun nitelikli sportif balıkçılık iskeleleri yapılması,   

- Bu yerlere ait broĢürün basılarak turistlerin istifadesine sunulması, 

- Sportif balıkçılık ve kuĢ gözlemciliği gruplarına ulaĢılarak bu sahalarda da 
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çalıĢmalar yapılması,  

- Derelerin katı ve sıvı atıklarla kirlenmesi hususunun katı atık bertaraf tesisleri 

kurulana kadar bir mekanizma geliĢtirilerek belediyeler ve il özel idaresi 

tarafından düzenlenmesi gerektiği, kaynak temini çalıĢmalarına baĢlanması, 

- Heslerin sahaya bırakması gereken cansuyu miktarlarının kontrolünde DSĠ ve 

ilgili kuruluĢlar tarafından gerekli titizliğin gösterilmesi, 

- Sportif balıkçılık ve sulak sahalara yönelik turizm çeĢitlerinde yöre insanının 

kırsal kalkınmasını temin maksadıyla öncelikli olarak yöre insanının rol 

alacağı uygulamalara yer verilmesi, 

 

Atlı Doğa Gezisi Güzergahları 

Ġlçe Rotanı

n Adı 

Bilinirli

k 

Uzunluğu 

(km) 

Görsel 

Değerleri 

Rota Güçlük 

Sınıflandırması(K

olay-Orta-Zor) 

Safranbolu-

EflaniĠlçesi 

Tarihi 

Katır 

Yolu 

B 33 Dokusu 

bozulmamıĢ 

kırsal miras  

Zor 

     

 

Doğa YürüyüĢü ve Bisikletli Gezi Güzergahları 

Adı Ġlçesi Bilinirlik 

Araç Çayı Boyunca(Safranbolu-Toprakcuma) Safranbolu B 

Safranbolu-Bostanbükü- Toprakcuma Bisiklet 

Parkuru 

Safranbolu B 

Bulak Köyü-Bulak Mağarası Safranbolu T 

Katır Yolu- Safranbolu-Eflani Safranbolu-eflani B 

Çetiören Eskipazar  B 

Hadrianoupolis Eskipazar T 

EğriovaGöleti Eskipazar B 



KAST 

Orman ve Su Ġşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü 

KARABÜK DOĞA  TURĠZMĠ  MASTER  PLANI                 
http://bolge10.ormansu.gov.tr 

 
 

 

 

84 

Ġncebacaklar Yenice  B 

Kent Ormanı Yenice  B 

Sorgun Yaylası Yenice  B 

 

Doğa Gezisi Güzergâhları 

Ġlçe Rotanın Adı Bilinirlik Uzunluğu 

(Km) 

Görsel Değerleri Rota Güçlük 

Sınıflandırması(Kola

y-Orta-Zor 

 

Safranbolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Safranbolu 

Araç Çayı 

Boyunca 

T 20 Orman örtüsü, akarsu, 

Toprakcuma Hanı 

Orta 

Safranbolu-

Bostanbükü-

Toprakcuma 

Bisiklet Parkuru 

T 54 Orman örtüsü, akarsu, 

Toprakcuma Hanı 

Orta 

Bulak Köyü-

Bulak Mağarası 

M 7 Kültürel Miras Bulak 

Köyü, Bulak 

Mağarası(Türkiye’nin 

4.büyük mağarası) 

Kolay 

Bulak Mağarası-

Bulak Kanyonu-

Safranbolu  

T 8 Bulak Mağarası, kanyon, 

orman örtüsü,  

Orta 

DeğirmenbaĢı-

Bulak Mağarası 

T 8 Manzara çeĢitliliği, 

orman örtüsü 

Kolay 

Safranbolu-

Bulak köyü 

T 7 Orman örtüsü, kaĢ kaplı 

yol 

Kolay 

Safranbolu’dan 

Eflani’ye Katır 

Yolu 

T 33 Orman örtüsü, tarihi 

hanlar, tarihi köprüler 

Zor 

Karapınar-Kirpe 

Kanyonu 

T 11 Tarihi köprü, tarihi 

değirmen, akarsu 

Orta 

Karaevli-Kirpe 

Kanyonu-Araç 

Çayı 

T 16 Kanyon, orman örtüsü, 

akarsu, flora, fauna, 

jeolojik oluĢum 

Zor 

Kirpe köyü Altı-

Sakaralan 

Kanyonu 

T 8 Kanyon, orman örtüsü, 

akarsu, flora, fauna, 

jeolojik oluĢum 

Kolay 

Ulugeçit Köyü-

Sakaralan 

Kanyonu 

T 36 Kanyon, orman örtüsü, 

akarsu, flora, fauna, 

jeolojik oluĢum 

Zor 

Yörük Köyü-

Sakaralan 

Kanyonu 

T 10 Tarihi Köy, orman 

örtüsü,flora 

Orta 

Yörük Köyü-

Kepez Dağı 

T 9 Tarihi Köy, orman 

örtüsü,flora 

Orta 

Çatak Köyü-

Sırçalı Kanyonu 

T 22 Kanyon, orman örtüsü, 

akarsu, flora, fauna, 

jeolojik oluĢum 

Zor 

Örencik Köyü-

Sırçalı Kanyonu 

T 26 Kanyon, orman örtüsü, 

akarsu, flora, fauna, 

Zor 
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jeolojik oluĢum 

Ağaçkese Köyü-

Sırçalı Kanyonu 

T 23 Kanyon, orman örtüsü, 

akarsu, flora, fauna, 

jeolojik oluĢum 

Zor 

Değirmen yolu T 6 Orman manzarası-

jeolıjik oluĢum, kaya 

mezarları 

Kolay 

Gündoğan köyü-

Üçbölük köyü-

Hacılarobası 

T 8 Orman manzarası, vadi, 

arkeolojik değerler 

Kolay  

Danaköy 

Çamlığı-

Ġncekaya Su 

Kemeri- 

Safranbolu 

T 6 Orman manzarası, 

kanyon, tarihi su kemeri 

Orta 

AĢağı Danaköy- 

Tokatlı 

Kanyonu-

Safranbolu 

T 6 Orman manzarası, 

kanyon, tarihi su kemeri 

Orta 

Hızar Mağarası-

Tokatlı 

Kanyonu-

Safranbolu 

T 8 Orman manzarası, 

kanyon, tarihi su kemeri, 

mağara 

Orta 

Eskipazar Çetiören-Sorgun 

Yayla Sapağı-

Güvercin Geçidi 

Sapağı-Çetiören 

T 10 Orman manzarası Kolay 

TamuĢlar-

aĢağıemirler-

Kimistene 

(Asarkale) 

T 9 Orman manzarası, tarihi 

konaklar, sit alanı 

Orta 

Çetiören- 

Güvercin Geçidi- 

Seyir Terası-

Çetiören 

T 15 Orman denizi manzarası, 

vadi 

Orta 

Hadrianupolis-

Aslanlar-

Yazıkavak-

Kimistene 

(Asarkale) 

T 23 Orman manzarası, antik 

kent 

Zor 

Eğriova göleti 

(Yalakkuz)- 

Kirazlar-Seyir 

Terası- Çetiören 

T 25 Gölet, orman manzarası, 

flora, fauna 

Zor 

Eğriova göleti 

(Yalakkuz)- 

Muamlar-Belen- 

Hadrianupolis 

  Gölet, orman manzarası, 

flora, fauna,  antik kent 

Zor 

Sorgun Yayla-

Çetiören- 

Hadrianupolis 

T 36 Gölet, orman manzarası, 

flora, fauna,  antik kent 

Zor 

Eğriova göleti 

(Yalakkuz)- 

T 61 Gölet, orman manzarası, 

flora, fauna,  antik kent, 

Zor 
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Eğriova göleti 

(Adiller)- 

Hadrianupolis 

yayla, vadi 

 

 

 

Yenice 

Kent Ormanı-

Ġncebacaklar 

T 4 Orman manzarası, 

kanyon, akarsu 

Kolay 

Yazıköy-

Ġncebacaklar-

Kent Ormanı 

T 7 Orman manzarası, 

kanyon, akarsu 

Kolay 

Gökbel köyü-

Karakaya Orman 

ĠĢletmesi 

T 6 Orman manzarası, vadi Kolay  

Sorgun Yaylası- 

Eğriova Karabük 

Göleti 

T 8 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar 

Orta 

Karaağaç Köyü-

Küre Havuzu-

Belen Yayla 

T 9 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar, sit alanı 

Orta 

Yazıköy- 

Kanyonüstü yol- 

Kent ormanı 

T 6 Orman manzarası, 

kanyon, akarsu 

Orta 

Kent Ormanı-

Ġncebacaklar-

ġeker kanyonu 

T 11 Orman manzarası, 

kanyon, akarsu 

Orta 

Yazıköy- 

Aslandibi 

T 12 Orman manzarası, 

kanyon, akarsu, vadi 

Orta 

Göktepe Yaylası-

BağbaĢı Yaylası-

Çeltik Köyü 

T 11 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar 

Orta 

Göktepe Yaylası- 

BektaĢ Yayla-

Fındıkaltı 

T 12 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar, akarsu, 

flora 

Orta 

Değirmen 

Alabalık- 

Kızılkaya Orman 

ĠĢletme 

T 12 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar, akarsu, 

flora, vadi 

Zor 

Ġncebacaklar 

Köyü- 

ġekermeĢe 

Orman ĠĢletme 

T 14 Bakir Orman manzarası, 

akarsu, vadi,  anıtsal 

ağaçlar 

Zor  

Sorgun Yayla- 

Keltepe Zirve- 

Eğriova Karabük 

Göleti 

T 12 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar, yüksek 

dağ ekosistem manzarası 

Zor  

Karaağaç Köyü- 

Keltepe Zirve- 

Sorgun Yayla 

T 15 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar, yüksek 

dağ ekosistem manzarası 

Zor  

Gökbel Köyü-

Karakaya- 

anayol Dolemit 

Maden 

T 15 Orman manzarası, vadi, 

akarsu, dolemit madeni 

ocağı 

Zor  

Arboretum- 

Subatan Yaylası- 

Arboretum 

T 8 Ağaç açık hava müzesi, 

anıtsal ağaçlar, bakir 

orman, yayla 

Orta  



KAST 

Orman ve Su Ġşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü 

KARABÜK DOĞA  TURĠZMĠ  MASTER  PLANI                 
http://bolge10.ormansu.gov.tr 

 
 

 

 

87 

Eğriova 

Eskipazar göleti- 

Meyri Sapağı- 

Eğirova Karabük 

Göleti 

T 25 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar, akarsu, 

flora 

Zor  

Arboretum-

Eğriova Karabük 

Göleti-Keltepe 

Zirve-Sorgun 

Yayla 

T 30 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar, yüksek 

dağ ekosistem 

manzarası, gölet 

Zor  

Karaağaç- Belen 

Yayla-Eğriova 

Karabük Göleti- 

Sorgun Yayla- 

Karaağaç 

T 23 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar, gölet 

Zor  

Değirmen 

Alabalık- 

Kızılkaya- 

Yalaklaryanı- 

Baklabostan 

Orman ĠĢletme- 

Karakaya orman 

ĠĢletme- anayol 

Dolemit Maden 

T 63 Orman manzarası, vadi, 

akarsu, dolemit madeni 

ocağı, Büyükdüz 

(Fransızların temiz 

havasından dolayı 

sanatoryum olarak 

kullandıkları yer) 

Zor  

Kent Ormanı- 

ġekermeĢe 

Orman ĠĢletme- 

Eğriova 

Eskipazar Göleti- 

Sorgun Yayla- 

Keltepe Zirve- 

Eğriova Karabük 

Göleti- Subatan- 

Arboretum- 

T 77 Ağaç açık hava müzesi, 

anıtsal ağaçlar, bakir 

orman, yayla, yüksek 

dağ ekosistemi, orman 

denizi 

Zor  

Kanyoning –

Vadi GeçiĢi ( 

Küçük ġeker 

Kanyonu) 

T 3 Kanyon Orta 

Kanyoning –

Vadi GeçiĢi ( 

Büyük ġeker 

Kanyonu) 

T 4,5 Kanyon Zor 

Kanyoning –

Vadi GeçiĢi ( 

Kızılkaya Vadi 

Dere Yatağı) 

T 12 Vadi Zor 

Bisiklet 

Parkurları 

(Mengen Bürnük 

Göleti-Yenice) 

T 35 Orman manzarası Zor 

Bisiklet 

Parkurları 

(Arboretum-

T 59 Ağaç açık hava müzesi, 

anıtsal ağaçlar, bakir 

orman, yayla, orman 

Zor  
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Sorgun Yayla-

Çitdere-

ġimĢirdere-Kent 

Ormanı) 

denizi, fauna 

Bisiklet 

Parkurları 

(Eğriova 

Eskipazar Göleti-

ġeker Kanyonu-

Kent Ormanı) 

T 34 Orman manzarası- 

kanyon 

Zor 

Bisiklet 

Parkurları 

(Kızılkaya-

Karakaya-Yenice 

Ayrımı) 

T 58 Orman manzarası Zor 

Bisiklet 

Parkurları 

(Sorgun Yayla-

Eğriova Karabük 

Göleti-Belen 

Yayla-

Arboretum-

Kuzluk Köyü-

Yenice) 

T 33 Ağaç açık hava müzesi, 

anıtsal ağaçlar, bakir 

orman, yayla, orman 

denizi, fauna 

Zor 

Bisiklet 

Parkurları 

(Sorgun Yayla-

Çitdere- 

ġimĢirdere-kent 

Ormanı- Yenice) 

T 36 Anıtsal ağaçlar, bakir 

orman, yayla, orman 

denizi, fauna 

Zor 

Bisiklet 

Parkurları 

(Göktepe Yayla-

Fındıkaltı-

Yenice) 

T 27 Orman manzarası, yayla, 

çayırlık alanlar, akarsu, 

flora 

Zor 

 

 

 

 

Karabük Ġli Doğa YürüyüĢleri, Bisikletli ve Atlı Gezi Rotaları SWOT analizi 

Güçlü yönler Zayıf yönler 

- Safranbolu, Eskipazar, Yenice 

ilçelerinde doğa yürüyüĢü rotaları 

profesyonel olarak hazırlanmıĢ 

vaziyettedir, 

- Diğer ilçelerde de rota 

çalıĢmalarının devam etmesi, 

- Rotaların bazıları pek 

benimsenmemesi, uzun ve yorucu 

bulunması, 

- Atlı geziler için köylerde at/katır  

bulmanın zorluğu,  

- Tabelalara zarar verilmesi, 
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- Rotaların özellikle yabancı 

turistler tarafından kullanılması, 

- Yerli turistlerin de artan nispette 

bu güzergahları tercih etmeleri, 

rotalardan duyulan memnuniyet, 

- Flora ve fauna zenginliği doğa 

gezilerinin niteliklerini 

güçlendirici etki etmesi, 

- Karabük’te turizm sektörünün 

eskiden beri var olması ve 

geliĢmeye açık olması, 

- Yenice ilçesinin WWF tarafından 

Avrupa Ölçeğinde belirlenen 

mutlak korunması gereken 100 

sıcak noktadan biri olarak 

belirlenmesi, 

 

- Tabela ve iĢaretlemelerin henüz  

tamamlanamamıĢ olması, 

- Köylerde insan kaynağının zayıf 

olması, 

 

Fırsatlar Tehditler 

- Rotaların tespiti için gönüllü 

çalıĢmayı talep eden grupların 

bulunuĢu, 

- Bugüne kadar yapılan çalıĢmalar 

sebebi ile deneyimlerin bulunması, 

- Mevcut rotalardan alınan 

geribildirimler, 

- Kaymakamların bu tür çalıĢmaları 

yapma yönünde istekli olmaları, 

- Mevcut destinasyonlara rota 

eklenerek zenginleĢtirilme imkanı, 

- Eskipazar, Safranbolu ve Yenice 

ilçelerinin turizm parkurları 

kitapçığının yapılmıĢ olması; 

Eflani ilçesinde ise Eflani’yi 

Safranbolu Ġlçesine bağlayan eski 

katır yolunun iĢaretlenmiĢ olması, 

- STK’ların doğa turizmine yönelik 

aktivite taleplerinin olması, 

- Bisiklet yolarında köpeklerin 

saldırıları, 

- Rotalarda katı atıkların sorun teĢkil 

etmesi, 

- Doğa turizmi amaçlı kullanılan 

alanların doğayı tahrip edici 

taleplere maruz kalması, 

- Alanlarda doğa turizmi amacına 

uygun olmayan farklı arazi 

kullanım taleplerinin olması, 
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Yaya, Atlı ve Bisikletli Doğa gezilerine dayalı doğa turizmi uygulamalarında güçlü yönlerin 

daha da geliĢtirilmesi, güçlü yönler ve fırsatlardan yararlanarak zayıflık ve tehditlerin 

önlenmesine ve doğa turizminin geliĢtirilmesine yönelik stratejik kararlar; 
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- Mevcut baĢarılı rotalardaki uygulamanın baĢarı faktörlerinden faydalanarak yeni rotaların 

da aynı mantıkla yapılması, 

- Rotalarda kırsal hayatın değerlerine ve bu kültürün sürekliliğine azami dikkat gösterilerek, 

kırsal sahalardaki insanlarımızın bu etkinlikten en yüksek seviyede fayda temin 

etmelerinin sağlanması, 

- Alan kılavuzluğu sisteminin özellikle Tabiat Parkı içindeki ve civarındaki rotalarda etkin 

olarak uygulanması, 

- Mevcut rotalar üzerindeki iĢaretlemelerin, tabiatın korunmasına ait tanıtıcı düzenlemelerin 

10. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılması, 

- Mevcut rotalar üzerinde manzara seyir noktalarında ilgili birimlerce(Kaymakamlıklar, 10. 

Bölge Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü) seyir terasları yapılması,  

- Ġnsanlarımızın son yıllarda kilo vb. problemleri sebebi ile harekete ihtiyaçlarının olması 

sebebi ile il-ilçe Ģehir merkezleri civarında da tabiata gezi amaçlı hafta içi ve hafta sonu 

aileleri ile beraber yürüyecekleri rotaların Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü 

tarafından meydana getirilmesi, bu rotalarda tabiatı tanıtıcı düzenlemelerin 10. Bölge 

Müdürlüğüne bağlı birimlerce yapılması, 

- Rotalarda güvenliğin temini için özellikle tehlikeli rotalarda erken uyarı, alan kılavuzu vb. 

hizmetlerin verilmesinin gerektiği, tehlike anında ne yapmaları gerektiği 

bilgilendirmelerinin yol boyunca yer verilmesi, (ilk yardım bilgileri panosu, ve telefon 

numaraları vb.),  

- Rotalar üzerinde kiĢilerin satınalma ihtiyaçlarını gidermek üzere köylü vatandaĢlarımıza 

öncelik vererek uygun yerlerde basit satıĢ noktalarının yapılmasının Kaymakamlıklarca 

gerçekleĢtirilmesi, bunun kırsal kesimdeki vatandaĢlar için faydalı olacağı gibi rota 

yürüyen/gezen insanlar için de ihtiyaçlarını karĢılama Ģansı verecektir, 

- Rota güzergahları üzerinde uygun yerlere “kuru tuvalet” tabir edilen tuvaletlerin 

yapılmasının Kaymakamlıklarca gerçekleĢtirilmesi, 10. Bölge Müdürlüğünce de Mili 

Parklarda bu uygulamanın gerçekleĢtirilmesi, 

- Bölgesel olarak kaymakamlıklar, belediyeler veya bazı gruplar tarafından tespit edilmiĢ ve 

benimsenmiĢ çok sayıda güzergah olduğu, bunların uygun niteliklere haiz olanların 

iĢaretlemelerinin tamamlanması, broĢürlerinin basılması iĢlemlerinin yerine göre Belediye 

ve Kaymakamlıklarca yapılması, 

- Fırtına ve yağmur durumunda gezi gruplarının kaybolma ihtimali veya tehlike altında 

olmaları durumunda kurtarma ekiplerinin eğitilmiĢ kılavuzlar ve Jandarma iĢbirliği ile 
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kurulması, 

- Karabük Valiliği himayelerinde Eskipazar, Safranbolu, Yenice, Eflani 

Kaymakamlıklarınca yapılan çalıĢma sonucunda oluĢturulan “Doğadan Tarihe” vb adlarla 

düzenlenen yürüyüĢ parkurlarının daha aktif hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

- Doğada gezi aktivitelerin yerine getirilmesindeki risklere dikkat çekilmeli, mağara 

ziyaretleri, kanyon yürüyüĢleri, gece konaklama mekanlarının tehlikeleri konusunda 

uyarıcı programlar yapılmalı, rehberlik hizmetleri için etkinlik bölgesinde yaĢayan halkın 

eğitimleri sağlanmalıdır. 

- Alan iĢaretleme çalıĢmalarının modern araç ve gereçlerle yapılarak iz ve iĢaretlerin yok 

olması, zarar görmesi vb. olumsuzluklardan etkilenmeden uzun zamanlı kullanımı 

sağlanmalıdır. 

- Safran turları: Safranbolu bölümünün imaj objesi olan safran bitkisi ekim-kasım aylarında 

sabahları büyülü-etkileyici Ģekilde çiçek açma seremonisi sergilemektedir. Bu güzelliğin 

yöredeki köy evlerinde sabah kahvaltısı imkanının sunulması ile gözlenmesine dayalı doğa 

gezisi gibi programlar hazırlanarak foto safari turlarıyla bölgenin mevcut çekiciliği daha 

da sunulabilir hale gelecektir. 

- Bisiklet yolları ve patikalarda yürüyüĢ aktif gezinme imkanlarının oluĢturulması 

gerekmektedir. 

- Karabük Bartın yolunun Ovacuma-Bartın Ulupınar arasında kalan kısmı her mevsim ayrı 

güzellik sunan kilometrelerce uzunluktaki “bitki tüneli” ile yoldan geçenler için çok 

beğenilen güzellikler sunmaktadır. Fotoğrafik peyzajın en güzel örneklerinden biri olan bu 

sahanın destinasyonlar içinde yer alması önemli görülmektedir. 
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KARABÜK ĠLÇELERĠNĠN ÖNE ÇIKAN DOĞA TURĠZMĠ DEĞERLERĠNĠN 

ÖRNEKLEMESĠ 

 

RAFTĠNG: Filyos Çayı 

CANYONĠNG/KANYON YÜRÜYÜġÜ:  Yazıköy-Yaci Kanyonu-ġeker Kanyonu 

 MAĞARACILIK: Eflani:Ġncügez-Cinoğlan-Ġnönü, Yenice:KaĢıkçı-Ġnağzı,Safranbolu:Hızar Mağ. 

Merkez: Bulak Mağ. 

DAĞ BĠSĠKLETÇĠLĠĞĠ: Yenice-Eskipazar -Merkez Ġlçe-Eflani-Safranbolu uygun 

DAĞ/YAYLA GEZĠSĠ ĠMKANI: Eflani+Bedil Yaylası .(Eflani Bedil Köyünden geçtikten sonra orman 

içinden Hacıağaç Köyüne geçiliyor.Ovacuma eteklerini görüyoruz.(Mağara+orman+peyzaj güzelliği) 

Eskipazar; Sorgun Yaylası, Dede Yaylası, Adiller-Hasanlar-ġerefettin Yaylası, Safranbolu; Sarıçiçek 

Yaylası, Merkez; Keltepe, Avdan Yaylası, Ovacık; Boduroğlu Yaylası, Yenice; Göktepe Yaylası 

PEYZAJ GÜZELLĠĞĠ: Bütün ilçeler uygun. 

YAYLADA KONAKLAMA/KAMPĠNG: Kastedilen basit kamping olduğundan bütün ilçelere uygun. 

DÜZENLENMĠġ DOĞA GEZĠSĠ ROTASI: Eflani, Katır Yolu 

TABĠATA UYUMLU KIRSAL MĠRAS GEZĠSĠ: Eflani:Karacapınar, 

Yenice:Yazıköy,ĠncebacaklarKöyü,Hisarköyü -Çubuksuyu Mevkii(değirmen), Eskipazar:TamıĢlar 

Köyü, Ömerbey Konağı, Karacapınar Köyü, Safranbolu; Yörük Köyü 

PANSĠYONCULUK: Yenice; Ġncabacaklar Köyü-Yazıköy-,Safranbolu; Tarihi ÇarĢıda mevcut 

KIR HAVASINDA ġEHĠR MERKEZĠ: Eflani ve Ovacık 

AKTĠF YAYLACILIK: Eflani;Uluyayla. Eskipazar; Soğucak Y. Yalakkuz Y. 

KELEBEK GÖZLEMCĠLĠĞĠ: Merkez(Keltepe),Yenice(Sorgun),Eskipazar(Yalakkuz-Soğulcak tarafı), 

Eflani: Uluyayla. Safranbolu 

KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ: Güvercin Geçidi(Seyir Terası diye geçiyor:Eskipazar-Yenice sınırı arasında). 

Eskipazar: Eleman Y., Kuyucak Y., Alan Y., Eflani-PınarbaĢı arası leylek gözlemi, Kokurdan 

Yaylası(Eflani), Eflani de 3 gölet(yaban ördekleri), Merkez: EğriovaGöleti civarı 

SPORTĠF OLTA BALIKÇILIĞI: Merkez:Araç Çayı boyunca, Eflani Göletleri, Safranbolu Sırçalı 
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Kanyonu, Eskipazar: -EğriovaGöleti-Hamamlı Çayı, Ovacık:Soğanlı Çayı, Karagöl, Yenice:Ġncedere-

Bakraz Deresi-KarataĢ Deresi, ġimĢir Der.,Ġncedere, FilyosÇayı,Kızılkaya, Karakaya, KarataĢ, Abaza, 

Bakraz Deresi  

MĠLLĠ PARK VB SAHALAR: Merkez; Çamlık Tabiat Parkı, Safranbolu; Gürleyik Tabiat Parkı, 

Yenice; Çitdere  ve Kavaklı Tabiatı Koruma Alanları, Eskipazar; Türbe Çamı Tabiat Anıtı 

KIġ SPORLARI POTANSĠYELĠ: Eflani-Uluyayla (kayak-kros) 

ESTETĠK ġELALE: Merkez; Baklabostan Eflani: Ġncigez ġ. 

ESTETĠK GÖL/BARAJ OLAN YERLER: Eflani:Bostancılar-Esencik-Ortakçılar G., Ovacık:Karagöl 

Eskipazar:Eğriova-Yalakkuz G., Safranbolu:Sarıçiçek-YangınGöleti 

BOTANĠK GEZĠLERĠNE UYGUN SAHA: Eflani-Eskipazar(Abakolu Köyü-Doğanoğlu Mahallesi), 

Eflani Ovaları, Uluyayla, Çukurören Köyü, Safranbolu: Sırçalı Kanyonu, Sarıçiçek Yaylası, Merkez: 

Keltepe, Büyükdüz, Eğriova, Eskipazar: Alan Yaylası, EğriovaGöleti, Hodulcatepe, Yalakkuz Y., 

Yenice: Sorgun Y., Ovacık: Boduroğlu Y. 

TESCĠLLĠ AVLAK SAHASI: Tüm il geneli 

YABAN HAYATI GELĠġTĠRME SAHASI: Safranbolu; Sırçalı YHGS ,  ve Yenice YHGS 

GARANTĠLĠ YABAN HAYATI GÖZLEMĠ: Ayı:EflaniBedil Yaylası, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası-

Merkez; Büyükdüz-Baklabostan,, Yenice; Kavaklı-MantarmeĢe-Çitdere arası, ġimĢirdereArboretum 

Sahası, Yaban Domuzu Yenice-Ġncedere Havzası, Karaca: Safranbolu; Sarıçiçek, Eskipazar(Tekedere), 

Çilekbeli, Merkez; Büyükdüz-Külbacağı, Geyik: Yenice-Sarıot Bölgesi, DoksankayasıMevkii  

EskipazarSoğucak Yaylası, Teke Deresi 

ĠZOLE ĠLGĠNÇ EKOSĠTEMLER: Yenice arboretum Sahası, Kavaklı TKA, Çitdere TKA, 

Hodulcatepe(yapraklı ve ibreli ormandan stepe orman geçiĢ zonu) 

ÇĠM KAYAĞI: Merkez; Keltepe,  Safranbolu; Sarıçiçek 

SUALTI YAġAMI GÖZLEME ĠMKANI: Eflani Göletleri, Yenice Dereleri 

ORMAN ALTI FLORASI TANIMA GEZĠ ĠMKANI: (mantar vbdahil): Merkez, Eflani Eskipazar, 

Safranbolu yenice ilçeleri 

ENDEMĠK BĠTKĠLERĠN GÖZLEMĠ: Tüm ilçeler 

KÖY PAZARLARI: Eflani-Eskipazar-Safranbolu 

ÇAYIR ġEKLĠNDE GRUPLANMIġ DAĞ ÇĠÇEKLERĠ GEZĠSĠ: Yenice Sorgun Yaylası, Hızartepe 

Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Eskipazar-Adiller Köyü-Alan Yaylası arasındaki yer. Yalakkuz Y., 

Merkez :Keltepe, Eflani Uluyayla 

BAKĠR DOĞA PARÇALARI KEġĠF GEZĠSĠ: Eflani-Bedil Yaylası, AvĢan Y., 
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GASTRONOMĠ GEZĠSĠ: Eflani(bütün köyler)-Ovacık-Safranbolu-Eskipazar 

Mantar, ot yemekleri,madımak,ısırgan, ,zılpıt,kabalak,kaldırayak, Yoğurtlu semiz otu salatası, dağ 

çileği, böğürtlen, kiren, kuĢburnu reçelleri-marmelatları, acı bal, kocayemiĢ, mantarlı/ıspıtlı börek, köy 

tavuğu, ıspıt kavurması 

DOKUSU BOZULMAMIġ KIRSAL MĠRAS GEZĠSĠ(KÖYLER): Merkez Bulak Köyü 

(mağara+anıtağaç+kanyon+Ģelale+yöresel yemekler), Safranbolu: Yörük Köyü, Eflani, Eskipazar 

CANOĠNG: Araç Çayında yapılabilir. Eflani Göletleri 

KAYA ĠNĠġ VE ÇIKIġI: ġeker Kanyonu 

 

 

KARABÜK ĠLÇELERĠNĠN ÖNE ÇIKAN  

DOĞA TURĠZMĠ DEĞERLERĠ MATRĠSĠ 

 

 

 

Aktivite/değer 

M
er

k
ez

 i
lç

e 

E
fl

an
i 

E
sk

i 

p
az

ar
 

S
af

ra
n

 

b
o

lu
 

O
v

ac
ık

 

Y
en

ic
e 

Değerler toplamı 20 27 20 24 11 22 

Rafting (R)  X      

Canyoning/kanyon yürüyüĢü (C)    X  X 

Mağaracılık (M) X X  X  X 

Dağ bisikletçiliği(DB) X X X X  X 

Dağ-yayla gezisi imkanı ( DG) X X X X X X 

Peyzaj güzelliği/fotosafari(PF) X X X X X X 

Yaylada konaklama/kamping 

(YK) 

X X X X X X 

DüzenlenmiĢ doğa gezisi rotası(DGR)  X X X  X 

Tabiata uyumlu kırsal miras gezisi(KMG)  X X X  X 

Pansiyonculuk(P)    X  X Kır havasında Ģehir merkezleri(KHġM)  X   X  Aktif yaylacılık(AY)  X X    



KAST 

Orman ve Su Ġşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü 

KARABÜK DOĞA  TURĠZMĠ  MASTER  PLANI                 
http://bolge10.ormansu.gov.tr 

 
 

 

 

96 

Kelebek gözlemciliği imkanı(KeG) X X X X  X 

KuĢ gözlemciliği imkanı(KuG) X X X   X 

Sportif olta balıkçılığı imkanı(SOB) X X X X X X 

Milli park vb sahalar(MP) X  X X  X 

Milli park vb. nde konaklama(MPK)       

KıĢ sporları potansiyeli(KSP)  X     

Aktif kıĢ sporları merkezi(KSM)       

Estetik Ģelale bulunan yerler(Eġ) X X     

Estetik göl/baraj olan yerler(EGB)  X X X X  

Botanik gezilerine uygun saha(BOG) X X X X X X 

Tescilli avlak sahası (AvS) X X X X X X 

Yaban  hayatı geliĢtirme sahası(YHGS)    X  X 

Garantili yaban hayatı gözlemi(YaHaG) X X X X  X 

Ġzole ilginç ekosistemler(ĠE)      X 

Çim kayağı(ÇK) X   X   

Sualtı Hayatı Gözleme Ġmkanı(SuYaGĠ)  X   X X 

Ormanaltı florası tanıma gezi 

imkanı(Mantar ve benzeri dahil) (OrFTGĠ) 
X X X X  X 

Endemik Bitkilerin Gözlemi(EBG) X X X X X X 

Köy Pazarları(dağ meyvelerinden reçel 

marmelat, kurutulmuĢ meyve satılması 

kaydıyla)(KP) 

 X X X   

Çayır Ģeklinde gruplanmıĢ gizli kalmıĢ dağ 

çiçekleri gezisi (görselliği yüksek 

olacak)(DaÇiG) 

X X X X   

Bakir doğa parçaları  keĢif gezisi(Bakir 

vadi ve bakir orman gibi gizli kalan 

değerleri keĢfetme gezileri)(BDPKG) 

 

X     

Gastronomi gezisi (ziyaretçilere yöresel 

yemekler yapılarak sunulur)(GG) 

 
X  X X  

Dokusu bozulmamıĢ kırsal miras gezisi X X X X   



KAST 

Orman ve Su Ġşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü 

KARABÜK DOĞA  TURĠZMĠ  MASTER  PLANI                 
http://bolge10.ormansu.gov.tr 

 
 

 

 

97 

(köyler)(KMG) 

Kanoing (K) X X     

Kaya iniĢi ve çıkıĢı(KaĠÇ)      X 
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Karabük’ün doğa turizmi değerleri öne çıkan ilçeleri 

 

Karabük’ün doğa turizmi yönünden öne çıkan ilçeleri; 

- Merkez Ġlçe , (Keltepe)  

- Safranbolu ilçesi , (Safranbolu YHGS, Gürleyik  Tabiat Parkı)  

- Eflani (Uluyayla) 

- Eskipazar (Yaylalar – orman dokusu) 

- Yenice (Yenice YHGS, Çitdere TKA, Kavaklı TKA, Yenice Ormanları 

{=Türkiye’deki 9 Sıcak Orman Noktasından biri} ) 

Bu ilçelerde turizm odaklanması ve geliĢimi için yapılması gerekenlere geçmeden önce 

Milletlerarası seviyede önemli olan sahaların özellikleri incelenerek doğa turizmi 

konusunda bu sahalardaki deneyimlerin neler olduğu, geliĢtirilebilmesi için gerekenler, 

diğer bölgelere yaygınlaĢtırılması imkanları irdelenecektir.  

 

 

Çamlık Tabiat ParkıTurizm Talebi Değerleri 
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Halihazırdaki ziyaretçi 

sayısı 

 

Ziyaretçi(konaklamayanlar) : 10.000 kiĢi 

 

Para harcama Yeme-içme,  

 

Ziyaretçi Profili 

 

Bireysel gezginler: % 25 

EĢler: %30 Aileler: %45 

 

GeliĢlerinin ilk beĢ  

sebebi: 

1- Rekreasyon,  

2- YürüyüĢ 

3- Futbol  

4- Paintball 

5- Botanik gezileri,  

 

Kıyaslanabileceği bir 

saha 

Saha Balamba Tabiat Parkı(Bartın) ile Ģehir içinde olması sebebiyle 

kıyaslanabilir özelliklere sahiptir. 

 

 

Çamlık Tabiat Parkı Turizm Arzı Değerleri 

UlaĢılabilirlik 

Sahanın Uluslararası 

havaalanına yakınlığı 

Orta derecede yakın; 3 saat  (2-4 saat arasında) 

Alana UlaĢım Özel taĢıt                 (x) 

Toplu taĢıma           (x)  

Diğerleri                 (x) 

(Bisiklet, motosiklet, yürüyüĢ, 

atlı vb.) 

Ziyaretçinin Genel ulaşım 

kanaati: kolay ulaĢılabilir,  

 

UlaĢım için problemler: Yok  

 

 

Altyapı Yetersiz Yeterli Ġyi Açıklama 

TaĢımacılık ağı  X  yeterli 

Yerel ağ(toprak, asfalt)  X  yeterli 

Anayollara bağlantı  X  iyi 
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Yerel genel taĢımacılık  X  Köylere minibüsler az 

Programlar X   Uzun devreli geliĢme planı 

çerçevesinde henüz 

oluĢturuluyor 

Ücretler  X   

Ring patikaları  X  Var ve yenileri oluĢturuluyor 

ĠĢaret levhaları X X  Yapılıyor, yer yer tamam, 

Genel yer iĢaret 

levhaları 

X   Yapılmakta 

Bilgi panoları X   Yapılmakta, 

Araçlar için park 

kapasitesi 

 X   

Bilgi alma ve tercüme 

kolaylıkları 

X   Yeterli değil, 

Restoran sayısı X   Turizme uygun nitelikliler 

yetersiz 

 

Restoranların durumu Kategori Sayısı Açıklama 

 Turistik - En yakın 

Safranbolu 

ilçesinde 

Yerel 20 Yakın Ġlçeler dahil 

Yemek standartları Yüksek standartlı yemek sunanlar : 2 

Yeterli standartta yemek sunanlar: 13 

Kötü standartta yemek sunanlar    : 5 

 

Barınma imkanları Kategori KuruluĢ sayısı Yatak Sayısı 

Oteller Ġyi 1 83 

Hosteller - - - 

Yatak&kahvaltı  oteli Orta 8 293 

Rota üstü kulübeler - - - 
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Bungalov tarzı - - - 

Kamp alanı - - - 

Diğerleri: Pansiyon - - - 

 

Sahanın kendine has özellikleri; 

Sunduğu değerlerden Tek-eĢsiz olanlar 

var mı? 

Yok - 

Biraz farklı ama 

değerli olanlar 

Yok - 

Diğer ilgi çeken 

yerlere benzer 

olanlar 

Yok - 

Alan turist ziyaret 

döngüsüne girecek 

Ģekilde turistlerin 

ilgisini çekecek diğer 

alanlara yakın mı? 

Evet Safranbolu:  

Kültür turizmi 

Amasra: Gastronomi 

turizmi 

 

 

Kırsal miras 

Safranbolu 

turistlerine hitap 

edebilir 

Yöresel yemek 

altyapısı Amasra 

turistlerine, 

 

Alandaki yabanıl 

varlıklar 

Bayrak türler - - 

Diğer ilginç yaban 

hayatı 

- yaban domuzu - 

Endemik bitkiler,   

Kelebekler   

 

Tatmin edici yaban 

hayatı izleme imkanı 

Memeliler KuĢlar Açıklama 

Garanti edilen türler var 

mı? 

 X ötücü orman kuĢları 

Genellikle rastlanma 

ihtimali  

X X Yaban domuzu ve 

kartal türleri 

ġans veya mevsime 

bağlı olanlar 

X X Karaca 

Alanda bulunan tesisler    
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Sahadaki tesisler Yetersiz yeterli iyi Durum açıklaması 

Rekreasyonel tesisler X   Uzun devreli geliĢme 

planına göre 

yapılabilir. 

Spor tesisleri  X  

Diğerleri X   

     

 

Doğal Kaynakların Potansiyeli 

Kaynak adı Var 1 2 3 4 5 Açıklama 

Dağlar       Peyzaj, Jeomorfoloji, 

Ormanlar  X   X   Peyzaj değeri 

Ġzole alanlar       Yoktur 

ġelaleler       Yoktur 

Göller -      Yoktur 

Nehirler        Yoktur 

Yaylalar       Yoktur 

Mağaralar       Yoktur 

Yaban hayatı X     X  

     Memeli X     X  

     KuĢlar X    X   

     Kelebekler        

Ġklim  X    X   

Peyzaj dokusu X     X  

Kanyonlar        

Tabiatla uyumlu  

kültürel miras  

       

        

1-5 arası değerlendirme Ģekli;  

1) Ġnsanlar sahayı özelikle bu kaynak için ziyaret ederler, çekirdek üründür, 

2) Kaynak alanı ziyaretçiler tarafından mutlaka ziyaret edilir, 

3) Alanda kaynağın olması ziyaretçi deneyimine katkı sağlar, 

4) Herhangi bir farklı Ģey sunmaz, 
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5) Turizm için ilginç değil, 

 

Çamlık Tabiat Parkı’nın TaĢıma Kapasitesi Analizi 

Çamlık Tabiat Parkı ve Çevresinde yaĢayan paydaĢ ve ilgi grupları ile yapılan birebir  

görüĢmeler, çalıĢtaylar ve yönetici gözlemleri neticesinde aĢağıdaki veri grupları elde 

edilmiĢtir.  

Sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi Değerlendirme Ģekli: 1- Tamamen sağlanabiliyor, 2- genel 

olarak sağlanıyor, 3- veri yok,, 4- çoğunlukla sağlanamıyor    5- Hiç sağlanamıyor 

Göstergeler 1 2 3 4 5 

Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden eĢit pay alırlar    X  

Tüm ilgi grupları turizm geliĢimine oranlı bir miktar para yatırımı 

yapabilir 

 X    

Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır  X    

Turizm geliĢimiyle ilgili paydaĢların ihtiyaç,istek ve önerileri ele 

alınıyor 

 X    

Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor X     

Ġlgi gruplarının birbiriyle olan iliĢkileri iyi  X    

Beraber çalıĢmanın önemi biliniyor  X    

Ġyi bir iĢbirliği içindeler  X    

Belirli kararların alınma amacı saklanmıyor   X   

Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi  X    

Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi  X    

Diğer sektörler de turizm geliĢimine fayda sağlıyor    X  

Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor  X    

Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm geliĢiminden sonra 

geliĢme gösterdi 

 X    

Turizm geliĢimi istihdamı artırma beklentilerini karĢılıyor    X  

Yerel halk, özellikle gençler için yeni iĢ imkanı ortaya çıktı    X  

Kendi turizm iĢini kurmak isteyenlere yeterli destek veriliyor    X  
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Turizm iĢi kurmak için eğitim ve öğretim veriliyor  X    

Planlı turizm uygulaması yapılıyor  X    

Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği turizmden sonra zarar görmemiĢtir.  X    

Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden faydalanır X     

Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir    X  

Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı oluyor  X    

Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için yardımcı oluyor   X   

Turizm geliĢimi peyzaj dokusuna  zarar vermiyor  X    

Turizm doğanın korunmasına yardımcı oluyor  X    

Turizm kültürel manzaranın korunmasına yardımcı oluyor  X    

Turizm hayat kalitesini artırıyor  X    

Sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi verilerini değerlendirme sonuçları; 

- Çamlık Tabiat Parkı’nın sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi yönünden bir 

problem yaĢamamaktadır. 

- Ekonomik beklentiler ve turizme hazırlıklar mevcuttur, bu sürecin iyi 

yönetilmesi gerekir, 

- Ekonomik kaynak ayrılmalı,  kaynakların turizm geliĢimi için yerinde kullanımı 

sağlanmalıdır. 

- Turizm sosyal hayat için müspet etkiler yapmıĢ, kültür ve tabiatın korunmasına 

imkan sağlanmıĢtır. 

 

Ekolojik taĢıma kapasitesi analizi 

 

Faaliyet 

 

Genel 

etkiler 

 

Korunan alan 

üzerindeki etki 

Etki 

Kabul 

edilebilir 

Kabul 

edilemez 

Kabul edilebilir 

ancak; 

Kamping&piknik Menfi  Katı atıklar   Katı atıklara ait 

çözümler gerekir. 

Normal spor 

etkinlikleri 

Müspet     Sadece belirtilen 

yerlerde yapılırsa 

Yeme içme Müspet  X  Yöre yemekleri öne 

çıkmalı 
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Doğa yürüyüĢü Müspet  X  Patikalar dıĢına 

çıkılmamalıdır 

Ekolojik taĢıma kapasitesi verilerini değerlendirme sonuçları; 

 

- Müspet olarak ele alınan faaliyetler taĢım kapasitesinin altında olduğundan 

artırılması ve izlenmesi alakalı tedbirler alınacaktır. 

 

Ġzlemeye esas olan Ekolojik GöstergeleraĢağıdaki Ģekilde incelenmiĢtir. 

1- tamamen doğru , 2- genel olarak doğru, 3- veri yok,, 4- çoğunlukla yanlıĢ    5- Hiç yok 

Ekolojik taĢıma kapasitesinin etkileri; 

 

Ekolojik göstergeler 1 2 3 4 5 

YürüyüĢ yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar 

veriyor 

   X  

 

Ekolojik göstergelerin değerlendirmesiyle; 

- Patika dıĢına çıkan ziyaretçilerin olduğu, bunların zararlara sebep olabileceği, 

uyarı, iĢaretlemeler ve alan kılavuzu sistemi ile bunların çözülebileceği, 

 

Fiziki/idari taĢıma kapasitesi incelemesi ve değerlendirmesi aĢağıya alınmıĢtır; 

1-Akıcı,yeterli2- iyi,  3- fena değil,  4- kötü, 5- çok kötü 

Fiziki/idari taĢıma kapasitesi 

 Yer Kapasite 1 2 3 4 5 

Altyapı Korunan alana giriĢ yolları  X     

Korunan alandaki yol ağı    X   

Korunan alan içindeki toplu 

taĢıma araçları 

   X   

Park giriĢi Park etme   X    

akıĢ   X    
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Park yeri imkanları Yer sayısı   X    

Biletleme    X   

yönlendirme    X   

Bilgi imkanları 

 

ĠĢaret levhaları     X  

Yetkililer    X    

Ziyaretçi merkezi       

Ofisler        

       

Yiyecek içecek temini Tedarik    X   

Ticaret Seçenekler       

       

Kolaylık tesisleri Tuvaletler    X    

 Atıkların toplanması   X    

Patika ağı Yeterlilik durumu   X    

Yaban hayatı izleme 

noktaları 

Sayısı ve uygunluğu       

Aktiviteler  seçenekler       

Paket doğa turları   X    

Bisiklet kiralama     X  

Araç kiralama     X  

At-katır kiralama      X 

ÇalıĢanlar  Yeterli sayıda   X    

Donanımlı    X   

 

Fiziki/idari taĢıma kapasitesi yönünden yapıla değerlendirme; 

1- Ġdaremiz personel yönünden yeterli donanıma sahip değildir, takviye 

edilmelidir, 

2- Tabela, bilgi panosu, ikaz vb. iĢaretlemeler lüzumludur, 
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3- Personelin donanımı arttırılmalıdır. 

Psikolojik taĢıma kapasitesi ile alakalı değerlendirmede ise herhangi bir problem 

yaĢanmadığı görülmektedir. Bunun sebepleri arasında; Türk insanının hoĢgörüsü önemli 

bir husustur, aynı zamanda doğa turistlerinin fazla lükse düĢkün olmamaları, 

taleplerinin ziyadesi ile karĢılanabilmesi sebebiyle sorun yaĢanmamaktadır. 

TaĢıma kapasitesinin tüm yönleri ile incelenmesini müteakip genel 

değerlendirmesiĢu Ģekilde yapılabilir; 

1- TaĢıma kapasitesine ulaĢılmamıĢtır, ekosistem ve korunan alan turizmden kısa 

vadede zarar görecek durumda değildir, 

2- Ġnsanların beklentilerinin yönetilmesi gereklidir, bazı beklentiler uygulanamaz 

özellikler taĢımaktadır, 

 

Sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi verilerini değerlendirme sonuçları; 

- Çamlık Tabiat Parkı’nın sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi yönünden bir 

problem yaĢamamaktadır. 

- Ekonomik beklentiler mevcuttur, bu sürecin iyi yönetilmesi gerekir, 

- Ekonomik kaynak ayrılmakta ve alt yapı yatırımları yapılmakta,  kaynakların 

saha koruma ve turizm geliĢimi için yerinde kullanımı sağlanmaktadır. 

 

Gürleyik Tabiat Parkı Turizm Talebi Değerleri 

Halihazırdaki ziyaretçi 

sayısı 

 

Ziyaretçi(konaklamayanlar) : 8.000 kiĢi 

 

Para harcama Yeme-içme,  

 

Ziyaretçi Profili 

 

Bireysel gezginler : % 15 

EĢler: %25 Aileler : %60 

 

GeliĢlerinin ilk beĢ  

sebebi: 

6- Rekreasyon,  

7- YürüyüĢ 

8- Manzara seyir (Nadir) 

9- Yaban Hayatı Gözlemi (Nadir) 
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10- Botanik gezileri, (Nadir) 

 

Kıyaslanabileceği bir 

saha 

Saha Çamlık Tabiat Parkı ile kıyaslanabilir özelliklere sahiptir. 

 

Gürleyik Tabiat Parkı Turizm Arzı Değerleri 

UlaĢılabilirlik 

Sahanın Uluslararası 

havaalanına yakınlığı 

Orta derecede yakın; 3 saat  (2-4 saat arasında) 

Alana UlaĢım Özel taĢıt                 (x) 

Toplu taĢıma           (x)  

Diğerleri                 (x) 

(Bisiklet, motosiklet, yürüyüĢ, 

atlı vb.) 

Ziyaretçinin Genel ulaşım 

kanaati:özel taşıt ile kolay 

ulaĢılabilir, toplu taĢıma zor 

 

UlaĢım için problemler: Yok  

 

Altyapı Yetersiz Yeterli Ġyi Açıklama 

TaĢımacılık ağı  X  yeterli 

Yerel ağ(toprak, asfalt)  X  yeterli 

Anayollara bağlantı  X  iyi 

Yerel genel taĢımacılık X   Köylere minibüsler az 

Programlar X   Uzun devreli geliĢme planı 

çerçevesinde henüz 

oluĢturuluyor 

Ücretler  X   

Ring patikaları  X  Var ve yenileri oluĢturuluyor 

ĠĢaret levhaları X X  Yapılıyor, yer yer tamam, 

Genel yer iĢaret 

levhaları 

X   Yapılmakta 

Bilgi panoları X   Yapılmakta, 

Araçlar için park 

kapasitesi 

 X   

Bilgi alma ve tercüme 

kolaylıkları 

X   Yeterli değil, 

Restoran sayısı X   Turizme uygun nitelikliler 
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yetersiz 

 

Restoranların durumu Kategori Sayısı Açıklama 

 Turistik 10 En yakın 

Safranbolu 

ilçesinde 

Yerel 30 Yakın Ġlçeler dahil 

Yemek standartları Yüksek standartlı yemek sunanlar : 5 

Yeterli standartta yemek sunanlar: 15 

Kötü standartta yemek sunanlar    : 10 

 

Barınma imkanları Kategori KuruluĢ sayısı Yatak Sayısı 

Oteller Ġyi 16 855 

Hosteller - - - 

Yatak&kahvaltı  oteli Orta 19 619 

Rota üstü kulübeler - - - 

Bungalov tarzı - - - 

Kamp alanı - - - 

Diğerleri: Pansiyon Orta  6 154 

 

Sahanın kendine has özellikleri; 

Sunduğu değerlerden Tek-eĢsiz olanlar 

var mı? 

Yok - 

Biraz farklı ama 

değerli olanlar 

Yok - 

Diğer ilgi çeken 

yerlere benzer 

olanlar 

Yok - 

Alan turist ziyaret 

döngüsüne girecek 

Ģekilde turistlerin 

ilgisini çekecek diğer 

Evet Safranbolu:  

Kültür turizmi 

Amasra: Gastronomi 

turizmi 

Kırsal miras 

Safranbolu 

turistlerine hitap 

edebilir 
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alanlara yakın mı?  

 

Yöresel yemek 

altyapısı Amasra 

turistlerine, 

 

Alandaki yabanıl 

varlıklar 

Bayrak türler - - 

Diğer ilginç yaban 

hayatı 

- yaban domuzu, 

karaca 

- 

Endemik bitkiler,   

Kelebekler   

 

Tatmin edici yaban 

hayatı izleme imkanı 

Memeliler KuĢlar Açıklama 

Garanti edilen türler var 

mı? 

 X ötücü orman kuĢları 

Genellikle rastlanma 

ihtimali  

X X Yaban domuzu ve 

kartal türleri 

ġans veya mevsime 

bağlı olanlar 

X X Karaca 

Alanda bulunan tesisler    

Sahadaki tesisler Yetersiz yeterli iyi Durum açıklaması 

Rekreasyonel tesisler X   Uzun devreli geliĢme 

planına göre 

yapılabilir. 

Spor tesisleri  X  

Diğerleri X   

     

 

 

Doğal Kaynakların Potansiyeli 

Kaynak adı Var 1 2 3 4 5 Açıklama 

Dağlar       Peyzaj, Jeomorfoloji, 

Ormanlar  X   X   Peyzaj değeri 

Ġzole alanlar       Yoktur 

ġelaleler       Yoktur 
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Göller -      Yoktur 

Nehirler        Yoktur 

Yaylalar       Yoktur 

Mağaralar       Yoktur 

Yaban hayatı X     X  

     Memeli X     X  

     KuĢlar X    X   

     Kelebekler        

Ġklim  X    X   

Peyzaj dokusu X     X  

Kanyonlar        

Tabiatla uyumlu  

kültürel miras  

       

        

1-5 arası değerlendirme Ģekli;  

6) Ġnsanlar sahayı özelikle bu kaynak için ziyaret ederler, çekirdek üründür, 

7) Kaynak alanı ziyaretçiler tarafından mutlaka ziyaret edilir, 

8) Alanda kaynağın olması ziyaretçi deneyimine katkı sağlar, 

9) Herhangi bir farklı Ģey sunmaz, 

10) Turizm için ilginç değil, 

 

 

Gürleyik Tabiat Parkı’nın TaĢıma Kapasitesi Analizi 

Gürleyik Tabiat Parkı ve Çevresinde yaĢayan paydaĢ ve ilgi grupları ile yapılan birebir  

görüĢmeler, çalıĢtaylar ve yönetici gözlemleri neticesinde aĢağıdaki veri grupları elde 

edilmiĢtir.  

Sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi Değerlendirme Ģekli: 1- Tamamen sağlanabiliyor, 2- genel 

olarak sağlanıyor, 3- veri yok,, 4- çoğunlukla sağlanamıyor    5- Hiç sağlanamıyor 

Göstergeler 1 2 3 4 5 

Tüm ilgi grupları turizmden elde edilen gelirden eĢit pay alırlar    X  

Tüm ilgi grupları turizm geliĢimine oranlı bir miktar para  X    
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yatırımı yapabilir 

Yerel ekonomi için turizm faydaları açıktır  X    

Turizm geliĢimiyle ilgili paydaĢların ihtiyaç,istek ve önerileri 

ele alınıyor 

 X    

Tüm ilgi gruplarına önem veriliyor X     

Ġlgi gruplarının birbiriyle olan iliĢkileri iyi  X    

Beraber çalıĢmanın önemi biliniyor  X    

Ġyi bir iĢbirliği içindeler  X    

Belirli kararların alınma amacı saklanmıyor   X   

Yerel ilgi grupları karar almada söz sahibi  X    

Bölgesel ilgi grupları karar almada söz sahibi  X    

Diğer sektörler de turizm geliĢimine fayda sağlıyor    X  

Turizm kırsal ekonomiye destek veriyor  X    

Geleneksel faaliyetler ve üretim türleri turizm geliĢiminden 

sonra geliĢme gösterdi 

 X    

Turizm geliĢimi istihdamı artırma beklentilerini karĢılıyor    X  

Yerel halk, özellikle gençler için yeni iĢ imkanı ortaya çıktı    X  

Kendi turizm iĢini kurmak isteyenlere yeterli destek veriliyor    X  

Turizm iĢi kurmak için eğitim ve öğretim veriliyor  X    

Planlı turizm uygulaması yapılıyor  X    

Yerel köyler ve kamusal alanın özelliği turizmden sonra zarar 

görmemiĢtir. 

 X    

Turizm temel olarak yerel mal ve hizmetlerden faydalanır X     

Bölgemizi ziyaret eden turist sayısı yeterlidir    X  

Turizm kültürel mirasın devamına yardımcı oluyor  X    

Turizm endüstriyel mirasın sürdürülmesi için yardımcı oluyor   X   

Turizm geliĢimi peyzaj dokusuna  zarar vermiyor  X    

Turizm doğanın korunmasına yardımcı oluyor  X    
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Turizm kültürel manzaranın korunmasına yardımcı oluyor  X    

Turizm hayat kalitesini artırıyor  X    

 

Sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi verilerini değerlendirme sonuçları; 

- Gürleyik Tabiat Parkı’nın sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi yönünden bir 

problem yaĢamamaktadır. 

- Ekonomik beklentiler ve turizme hazırlıklar mevcuttur, bu sürecin iyi 

yönetilmesi gerekir, 

- Ekonomik kaynak ayrılmalı,  kaynakların turizm geliĢimi için yerinde kullanımı 

sağlanmalıdır. 

- Turizm sosyal hayat için müspet etkiler yapmıĢ, kültür ve tabiatın korunmasına 

imkan sağlanmıĢtır. 

 

Ekolojik taĢıma kapasitesi analizi 

 

Faaliyet 

 

Genel 

etkiler 

 

Korunan alan 

üzerindeki etki 

Etki 

Kabul 

edilebilir 

Kabul 

edilemez 

Kabul edilebilir 

ancak; 

Kamping&piknik Menfi  katı atıklar   Katı atıklara ait 

çözümler gerekir. 

Normal spor 

etkinlikleri 

Müspet     Sadece belirtilen 

yerlerde yapılırsa 

Yeme içme Müspet  X  Yöre yemekleri öne 

çıkmalı 

Doğa yürüyüĢü Müspet  X  Patikalar dıĢına 

çıkılmamalıdır 

Ekolojik taĢıma kapasitesi verilerini değerlendirme sonuçları; 

 

- Müspet olarak ele alınan faaliyetler taĢım kapasitesinin altında olduğundan 

artırılması ve izlenmesi alakalı tedbirler alınacaktır. 

 

 

Ġzlemeye esas olan Ekolojik Göstergeler aĢağıdaki Ģekilde incelenmiĢtir. 

1- tamamen doğru , 2- genel olarak doğru, 3- veri yok,, 4- çoğunlukla yanlıĢ    5- Hiç yok 
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Ekolojik taĢıma kapasitesinin etkileri; 

 

Ekolojik göstergeler 1 2 3 4 5 

YürüyüĢ yolarından yürümeyen turistler bitkilere çok zarar 

veriyor 

   X  

 

Ekolojik göstergelerin değerlendirmesiyle; 

- Patika dıĢına çıkan ziyaretçilerin olduğu, bunların zararlara sebep olabileceği, 

uyarı, iĢaretlemeler ve alan kılavuzu sistemi ile bunların çözülebileceği, 

 

Fiziki/idari taĢıma kapasitesi incelemesi ve değerlendirmesi aĢağıya alınmıĢtır; 

1-Akıcı,yeterli2- iyi,  3- fena değil,  4- kötü, 5- çok kötü 

Fiziki/idari taĢıma kapasitesi 

 Yer Kapasite 1 2 3 4 5 

Altyapı Korunan alana giriĢ yolları  X     

Korunan alandaki yol ağı    X   

Korunan alan içindeki toplu 

taĢıma araçları 

   X   

Park giriĢi Park etme   X    

akıĢ   X    

Park yeri imkanları Yer sayısı   X    

Biletleme    X   

yönlendirme    X   

Bilgi imkanları 

 

ĠĢaret levhaları     X  

Yetkililer    X    

Ziyaretçi merkezi       

Ofisler        
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Yiyecek içecek temini Tedarik    X   

Ticaret Seçenekler       

       

Kolaylık tesisleri Tuvaletler    X    

 Atıkların toplanması   X    

Patika ağı Yeterlilik durumu   X    

Yaban hayatı izleme 

noktaları 

Sayısı ve uygunluğu       

Aktiviteler  seçenekler       

Paket doğa turları   X    

Bisiklet kiralama     X  

Araç kiralama     X  

At-katır kiralama      X 

ÇalıĢanlar  Yeterli sayıda   X    

Donanımlı    X   

 

Fiziki/idari taĢıma kapasitesi yönünden yapıla değerlendirme; 

- Ġdaremiz personel yönünden yeterli donanıma sahip değildir, takviye 

edilmelidir, 

- Tabela, bilgi panosu, ikaz vb. iĢaretlemeler lüzumludur, 

 

- Personelin donanımı arttırılmalıdır. 

Psikolojik taĢıma kapasitesi ile alakalı değerlendirmede ise herhangi bir problem 

yaĢanmadığı görülmektedir. Bunun sebepleri arasında; Türk insanının hoĢgörüsü önemli 

bir husustur, aynı  zamanda doğa turistlerinin fazla lükse düĢkün olmamaları, 

taleplerinin ziyadesi ile karĢılanabilmesi sebebiyle sorun yaĢanmamaktadır. 

TaĢıma kapasitesinin tüm yönleri ile incelenmesini müteakip genel 

değerlendirmesiĢu Ģekilde yapılabilir; 
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- TaĢıma kapasitesine ulaĢılmamıĢtır, ekosistem ve korunan alan turizmden kısa 

vadede zarar görecek durumda değildir, 

- Ġnsanların beklentilerinin yönetilmesi gereklidir, bazı beklentiler uygulanamaz 

özellikler taĢımaktadır, 

 

Sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi verilerini değerlendirme sonuçları; 

- Gürleyik Tabiat Parkı’nın sosyal ve ekonomik taĢıma kapasitesi yönünden bir 

problem yaĢamamaktadır. 

- Ekonomik beklentiler mevcuttur, bu sürecin iyi yönetilmesi gerekir, 

- Ekonomik kaynak ayrılmakta ve alt yapı yatırımları yapılmakta,  kaynakların 

saha koruma ve turizm geliĢimi için yerinde kullanımı sağlanmaktadır. 

 

4.6. KARABÜK ĠLĠ VE ĠLÇELERĠNĠN KIYASLAMA YÖNTEMĠ ĠLE KISA 

DEĞERLENDĠRMESĠ  

(BENCHMARKING ÇALIġMASI) 

KarĢılaĢtırma yöntemi, kapsam dahilindeki unsurun benzerleri ve rakipleri ile arasındaki 

farkı görmesi ve daha ilerlemesine itici güç olması amaç edinilerek verimlilik arttırma 

yöntemidir.KarĢılıklı bilgi alıĢveriĢi olarak değerlendirilen bu yöntemde, kopyalama 

değil, kendi ürünlerimize yönelik ilham almak, uyarlamak hedeftir. Gelecek eğilimlerini 

Ģimdiden görüp, müĢterinin isteklerini Ģimdiden karĢılamaya hazırlıklı olmayı gerektirir. 

KarĢılaĢtırma yapılan ilçenin/ilin baĢarılı oluğu hususta takip ettiği yolun 

ilçemizde/ilimizde alınabilirliği araĢtırılmaktadır. 

BENCHMARKING YÖNTEMĠ ĠLE DOĞA TURĠZMĠ POTANSĠYELĠ YÜKSEK OLAN 

BAZI ĠLÇELERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

KARABÜKili 

Ġlçe Kıyaslanan 

Ġl/ilçe 

Kıyaslama 

sebebi, 

Örnek Alınacak Deneyim 

Merkez  Bartın Ġklim, doğa ve 

Ģehir yapısı 

Amasra tarihi dokunun yanı sıra 

doğaya yönelik turizmde de öne 

çıkmıĢtır. 

Safranbolu Kastamonu Ġklim, doğa ve 

Ģehir yapısı 

Kastamonu tarihi dokunun yanı sıra 

doğaya yönelik turizmde de öne 
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çıkmıĢtır.  

Yenice Safranbolu Ġklim, doğa Safranbolu tarihi dokunun yanı sıra 

doğaya yönelik turizmde de öne 

çıkmıĢtır. 

Sonraki bölümde verilecek doğa turizmi stratejilerinde yapılan detaylı karĢılaĢtırmaların 

sonuçlarına göre stratejik faaliyetler oluĢturulmuĢtur. 

BÖLÜM 5 

5.1KARABÜK’TE SÜRDÜRÜLEBĠLĠR DOĞA TURĠZMĠ STRATEJĠLERĠ 

GeliĢme Stratejileri 

STRATEJĠ:1 

“Doğa turizmi yatırım projelerine uygulanmak için teĢviklerin sağlanması ile 

Karabük’te turizm sektöründe yatırımların arttırılması” 

STRATEJĠ:2 

“Sürdürülebilir doğa turizmi ürünlerinin, turistik kalkınma sürecinde zarar görmek 

yerine, faydalı olan yerel çevre, toplum ve yöre kültürüyle uyum içinde iĢlenmesi” 

STRATEJĠ:3  

“Yüksek potansiyele sahip ilçelere de yerel kalkınmada turizmin güçlü bir araç olarak 

öne çıkarılması” 

STRATEJĠ:4  

“Ürün çeĢitliliğini artırma yoluyla, gelirlerin artırılmasının sağlanması” 

 

Pazarlama Stratejisi 

STRATEJĠ:1 

“Milletler arası, ülke geneli,  bölgesel ve yerel ölçekte markalaĢmanın hedeflenmesi, ülke 

çapında tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varıĢ noktaları bazında tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerine baĢlanması” 

STRATEJĠ: 2 
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“Toplumun farklı kesimlerine uygun fiyatta, kaliteli turistik ürün alternatiflerinin sunulması, 

faydalandırmada yüksek ekonomik güç sahibi olmanın gerekmemesi ” 

 

Ziyaretçi Yönetimi Stratejisi 

STRATEJĠ: 1 

“Koruma ilkelerinin yaygınlaĢtırılması, bunun yanında, müĢteri beklentilerine de dayalı 

sürdürülebilir ziyaretçi yönetiminin sağlanması” 

 

Ġzleme ve Değerlendirme Stratejisi (Turizmin etkilerinin ve sürdürülebilirliğin 

izlenmesi) 

STRATEJĠ: 

“Turizmin etkilerinin izlenmesi için, izleme birimlerince göstergelerden yararlanılması” 

 

5.2 KARABÜK’DE DOĞA TURĠZMĠ ĠÇĠN STRATEJĠK UYGULAMA 

ĠLKELERĠ: 

1. Doğa Turizmini geliĢtirme politikaları; doğayı ekonomik rant kaynağı olarak 

görmemesi, 

2. Doğa Turizminden beklentilerin net,  uygulanabilir,  sürdürülebilir seviyeden daha 

fazla yükseltilmemesi, 

3. Doğanın doğası ile oynanmaması ve karĢılıklı zarar görme sonucunun çıkmaması 

için herkesin doğanın içinde sorumluluklarını bilmesi, baĢkalarına hatırlatması 

(otokontrol) ve kamu duyarlılığının geliĢmesi, 

4. Doğada yapılan tüm turizm etkinliklerinin gözetlenebilir Ģeffaflıkta uygulanması, 

5. “Ekoturizm; Doğa Turizminin alt kümesidir” bu sebeple doğaya yönelik turizm 

söylemlerinde ekoturizmden ziyade “Doğa Turizmi” kavramının kullanılması, 

6. Doğa Turizminin değerlerinin garanti edilmesi açısından, doğayı etkileyen 

yatırımlarda ekosistemin değeri, ekosistem servislerinin değeri, yatırımın maliyeti 

ve sürdürülebilirliğin maliyeti unsurları kıyaslamasının yapılması, kıyaslamada 

doğadan yana hareket edilmesi(doğaya pozitif ayrımcılık yapılması),  
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7. Doğa turizmine konu alanların bu planın (Karabük Doğa Turizm Master Planı) alt 

planları mahiyetinde alan bazında hazırlanacak Doğa Turizmi Yönetim Planlarıyla 

yönetilmesi,  

8. Doğa turizminin de içinde yer aldığı alternatif turizm arayıĢları gün geçtikçe önem 

kazanmakta, daha aktif ve eğitici tatiller tercih edilmekte, milli parklar ve diğer 

korunan alanlara duyulan ilgi artmakta, daha kısa süreli ve küçük gruplar halinde 

seyahat eğilimleri gözlemlenmektedir. Bu sebeple turizm endüstrisinin 

sürdürülebilir kalkınma konusunda daha çok sorumluluk alıcı politikalar üretmesi, 

9. Turizmin emek sektörü olduğu ve son ürünün yalnızca insan tarafından 

sağlanabildiğine dikkat edilerek bu konuda kalifiyeliğin eğitim vb. mekanizmalarla 

geliĢtirilmesi,  

10. Doğa Turizmine yönelik kongre, konferans, sempozyum ve  çalıĢtayların sıklıkla 

yapılması, problemlerin ve çözümlerinin tartıĢılması, 

11. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının destekleyeceği öncelikli konular içerisinde 

kırsal kalkınma boyutu sebebiyle doğa turizminin de yer alması,  

12. Her türlü doğa turizm aktivitelerin gerçekleĢtirilmesinde kadınlara önemli rol 

verilmesi doğa turizmi uygulamalarında kadınların öncelikli olması ve yüksek 

oranda kadın aktivitelerinin desteklenmesi, gerekli olup; kadın için ön görülen 

rolün kadının iĢ yükünü artırıcı ek yük mahiyetinde olmaması,  

13. Doğa turizmi iĢletmelerinin kendilerine tarımsal ya da üretim girdisi sağlayan 

iĢletmelerin sürekli gelir paylaĢımı açısından koordine ve iĢbirliği içinde 

olmalarının desteklenmesi, tedarik zinciri geniĢ istihdamı sağladığı için gelir 

paylaĢımının geniĢ kitlelere yaygınlaĢtırılmasının esas alınması, 

14. GeliĢme planı ve stratejisi için öncelikle kaynak analizi yapılması zorunludur. Bir 

alanın sahip olduğu kaynaklar, o alanın kalkınması için bir sermaye veya potansiyel 

oluĢturmaktadır. Bu kaynakların analizi de önemli veri ve bilgi oluĢturulmasını 

temin etmektedir. 

15. Doğa Turizminin doğal kaynaklara sürdürülebilir ekonomik değer kazandırmanın 

bir yolu olarak değerlendirilmesi, doğa etkinliklerinde çok fazla turist fazla gelir 

anlayıĢının yerine taĢıma kapasitesine uygun sayıda turist, maksimum doğa 

deneyimi ve yüksek gelir hedeflenmesi, 

16. Doğal ortamlarda karĢılaĢılan sorunlara doğal çözümler bulunması, 
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17. Turist için yolda geçen zamanlar istenmeyen ve kayıp süreler olarak görüldüğünden 

sahanın çekiciliğine rağmen ziyaretçi sayısını düĢürebilir. Bu sebeple kolay ve kısa 

zamanda ulaĢılabilirlik, yol üzerinde yeterli yönlendirme ve bilgilendirme 

imkanlarının olması ve bu hizmetin sürekliliğinin sağlanması, 

18. Otantik ve geleneksel dokunun mimaride korunması, 

19. Yeni yapıların ekolojik mimari yaklaĢımıyla taĢ, ahĢap, kerpiç vb. ağırlıklı 

geleneksel yapı malzemeleri kullanılarak yapı kültürümüze uygun yapıların doğa 

turizmi uygulamalarında öne çıkarılması ve bu konudaki iyi uygulamaların örnek 

alınması, 

20. Doğa turizm uygulamalarında tesislerin doğa teması, bitki teması, hayvan teması 

gibi temalarla donatılmalıdır. Örneğin tesislerde kullanılan çarĢaf, örtü gibi 

ürünlerin doğadan esinlenerek oluĢturulan bitki, hayvan, doğa figürleri ile dizayn 

edilmesi, 

21. Doğal ve kültürel varlıklar o bölgenin imajıyla bütünleĢen özel anlamlara 

sahiptirler. Ġmaj, sembolik bir hatırlatıcıdır. Örneğin, safran, Yenice ormanları ve 

kırsal sahadaki Safranbolu tipi evler, Sırçalı Kanyonu gibi yöreyi hatırlatıcı 

imajların öne çıkarılması, 

22. Doğa turizminde markalaĢmanın önemli ve öncelikli hedefler arasında yer alması,  

23. Büyük Ģehirlere göç etmiĢ fakat yazları memleketine dönerek tatil yapan, yurt 

dıĢında çalıĢan/yaĢayan hemĢerilerimizin de önemli ve öncelikli turist hedef kitlesi 

olarak seçilmesi, 

24. Üniversite bünyesindeki kulüpler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar nezdinde 

yapılacak kamplarda Karabük’ü anlatan ve sembolize eden sinemadan tiyatroya, 

müzikten karikatüre, heykelden teknolojiye yöresel el sanatlarının atölye 

uygulamalarıyla zenginleĢtirilerek doğal alanların çekim merkezi haline getirilmesi, 

25. Yapılarda yenilenebilir enerji kaynaklarının ( güneĢ enerjisi, rüzgar enerjisi gibi) 

kullanımının sağlanması, küresel ısınma tehdidine, doğanın kirlenmesine, ekolojik 

ayak izinin büyümesine ve benzeri sorunlara karĢı yenilenebilir enerjinin kullanımı, 

geri dönüĢümlü ürünler kullanımı doğa turizmi uygulamalarında ve turizm 

desteklemelerinde temel uygulama politikası olması, 

26. Kente göç sebebiyle köylerde boĢ bulunan konaklamaya müsait köy evlerindeki 

kapasitenin ev (köy) pansiyonculuğu, apart Ģekilde kiralama, devre mülk olarak 

satıĢ veya kiralama modellerinden biriyle değerlendirilmesi, 
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27. Pansiyonculuk uygulamalarını desteklemek maksadıyla pansiyonculuk yapılan 

yerlerde organik tarım uygulamalarında yöresel ürünlerin geleneksel yöntemlerle 

üretilmesi, 

28. Kente göç olgusu sebebiyle; kırsal alanda doğa turizmi aktörü olarak görev alacak 

insan kaynağı azdır.  Planlamalarda bu hususun dikkate alınması önemli olup; 

köylünün alıĢık olmadığı fabrikalarda vasıfsız eleman olarak çalıĢmak yerine doğa 

turizmi faaliyetleri kapsamında aktif rol alarak, misafir ev sahibi iliĢkisi ile 

üretimde yer alması ve gelir elde etmesi sağlanmalıdır. Bu sebeple Karabük’den 

Ġstanbul ve diğer Ģehirlere göç eden veya halen Karabük’te olup gelecek planlarını 

Karabük dıĢında yapan kiĢiler için de uygulanabilir giriĢim alternatiflerinin 

oluĢturulması, 

29. Uygulama deneyimi kazanmak ve yöre halkına örnek olması bakımından kamu 

veya özel giriĢimci yatırımlarıyla pilot uygulamaların yapılması, 

30. Tur operatörlüğünün turist gelmesindeki önemli rolü dikkate alınarak Karabük’te ( 

Ġl ve Ġlçelerde) tur operatörlerinin sayısının artırılması için tur operatörlüğüne 

baĢlangıç manasında maddi teĢviklerin sağlanması, 

31. Doğa Turizmin değerlerinin yüksek olduğu sahalara endüstriyel baskının kontrolü 

için karar alma mekanizmalarının (Üniversiteler, STK’lar dahil edilerek) 

eĢgüdümün sağlanması,  

32. Doğa Turizminde yönetiĢim mekanizması oluĢturulmasında otorite paylaĢımının 

esas olması, 

33. Biyolojik çeĢitlilik değerlerinin belirlenmesi doğa turizmi açısından 

kullanılabilecek alanların ortaya konulması ve haritalandırılması, 

34. KuĢları, bitkileri ve diğer yabani canlıları gözlem turizminin en büyük eksikliği bu 

canlıların yerlerini bulup tanıyacak uzman rehber eksikliği olduğundan bu konuda 

rehber yetiĢtirilmesi,  

35. Doğa Turizmine uygun olup; talebin aĢırı artabileceği hassas sahalar öncelikli 

olarak ele alınmalı ve hassas sahalarda doğa turizmi bilincinin geliĢmesine bağlı 

olarak sonraki yıllarda kontrollü olarak faaliyete açılması, 

36. Sürdürülebilir Doğa Turizmi; Karabük kırsalında, henüz toprakları kirlenmemiĢ, 

kentsel dönüĢüme uğrayıp betonlaĢmamıĢ, doğal çevresi ve kırsal kültürel 

dokusunu koruyan yörelerde, sertifikalı organik tarım üretimi yaparak, otantik 

mimari ve yerel kültür değerleri ile yaĢayan bir anlayıĢı içermesi,  
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37.  Doğa Turizminin temel kaynağı olan çevrenin korunması için yerel yönetimlerce 

yöre insanına doğa korumaya yönelik çevre bilincini geliĢtirici eğitim 

programlarının düzenlenmesi, 

38. Doğa turizmi planlamalarında ve plan uygulamalarında hayvan ve bitkilerin 

dönemsel ve genel hassasiyetleri temel önemli ilke olarak göz önüne alınacaktır. 

39. Katılımcılık Uygulama Modelinin, özellikle doğa turizminde daha da fazla öne 

çıkan temel baĢarı faktörü olarak ele alınması, 

40. Doğa turizmi uygulamalarında duyarlılığın yaygınlaĢtırılması ve sorumluluğun 

paylaĢılması için ilgili tüm kurumlar ve yöre halkının birlikte hareket edebileceği 

ve etkin görev alacağı otokontrol sisteminin oluĢturulması lüzumludur. 

41. Doğa Turizmi uygulamalarının sosyal yapının korunması kaydıyla yöre halkına 

ekonomik fayda, ekolojik sürdürülebilirlik faydası ve sosyal fayda sağlaması 

halinde hayata geçirilmesi, 

42. Doğa Turizmi etkinliklerinin doğayı tanıma ve tecrübe etme üzerinde odaklanması, 

43. Doğa Turizmi etkinliklerinin sürdürülebilirliği ve zenginleĢtirilmesi için Ġl 

düzeyinde kamu, dernekler, üniversitede konu ile ilgili çalıĢan akademisyenler ve 

sektör paydaĢlarının danıĢma organı olarak bir çatı altında yer alması,  

44. Doğa Turizmi etkinlikleri çerçevesinde insanda iyilik hali (wellness) 

programlarının (sağlığın korunması ve geliĢtirilmesine yönelik egzersiz ve fiziksel 

aktivite, doğal beslenme, psikolojik yaklaĢımlar, yoga vb) geliĢtirilmesi ve 

uygulanması, 

45. Engelliler daha çok imkandan mahrum olduklarından dolayı, engellilerle ilgili 

pozitif ayrımcılık içeren tesisler yapılmalı ve özel doğa etkileĢim mekanizmaları 

kurulması sağlanması, 

46. Günümüzde doğa yürüyüĢü, doğa fotoğrafçılığı ve kampçılık en çok talep gören 

turizm çeĢitleri olup; doğa turizmi arzının orta ve uzun vadede diğer etkinlikleri de 

içerecek Ģekilde zenginleĢtirilmesi, 

47. Mevcut Doğa Turizmi uygulamalarının kırsal kalkınmayı sağlaması ve ekolojik 

turizm ilkelerine uygunluk yönünden incelenmesi, mümkün olan dönüĢüm 

modellerinin geliĢtirilerek uygulanması,  
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48. Sürdürülebilir turizm geliĢimi stratejisi (STGS) belirlenirken, bir bölgenin 

geleceğine iliĢkin sürdürülebilir bir dayanak ortaya konulmalı ve yerel halkın 

katılımının yanı sıra bölgenin kalkınma potansiyelini oluĢturan özgün kaynak 

değerlerinin korunmasına dayalı bir yöntem izlenmeli, 

49. Doğa turizminde mutlu turist, mutlu turizm iĢletmecisi ve mutlu yöre halkı, temiz 

korunmuĢ ve kaliteli bir çevrenin hedeflenmesi, 

50. Hizmet kalitesinin arttırılması maksadıyla turizm iĢletmecilerinin periyodik olarak 

geliĢtirme (oryantasyon) eğitimlerine tabi tutulması, 

51. Sahanın ziyaretçiye sunumunu ve algılanmasını sağlamak üzere tabela, bilgi 

panosu, broĢür, web sitesi gibi kolaylıkların önceden hazırlanması, bunların sahanın 

doğal dokusunu yansıtan orijinalliğine uygun malzeme, görsel ve metinlerden 

oluĢması, 

52. Hediyelik eĢya sektörü yörenin tanıtımında ve yöreye gelir bırakmada öncelikli 

olarak planlanıp seçkin çok tercih edilen tüm doğal değerlerin bulunduğu yerlerde 

hediyelik eĢya satıĢ stantlarının oluĢturulması, 

53. Hediyelik eĢyaların yöresel dokuya uygun ve yöresel doğal değerleri, doğaya dayalı 

kırsal mirası yansıtıcı özellikler içermesi,  

54. Ġlin tanıtımı amaçlı Doğa Film Festivalleri düzenlenmesi,  

55. Karabük’te bulunan kuĢ ve kelebek türlerin korunmasına yönelik olmak üzere 

gönüllük esasına dayalı olarak yerel dernekler ve yerel yönetimlerce etkin 

çalıĢmaların yapılması, 

56.  Yatırım planlamalarında çevresel etkiler yönünden titizlik göstermeleri önemli 

olduğu gibi turizme etkileri yönünden de değerlendirmenin yapılması, ülkemizde 

Turizm Etki Değerlendirmesi kavramı gündeme getirilmesi ve Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca yönetmelik çalıĢmalarının yapılması,  

57. Turizm toplam gelirlerinin arttırılması maksadıyla Karabük’te yapılmakta olan kitle 

turizmi uygulamalarıyla doğa turizmi uygulamalarının kombine edilmek suretiyle 

turistlerin Ġlimizde kalma sürelerinin arttırılmasını sağlamak için kitle turizmi-doğa 

turizmi etkinliklerini içeren turizm destinasyon paketlerini ivedilikle oluĢturulması,   

58. Karabük Ġlinin turizm potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir. Bunun en 

büyük sebeplerinden biri ise konaklama imkanlarının Safranbolu’da fazla diğer 

yerlerde kısıtlı olmasıdır. Konaklama sürelerinin az olması ildeki konaklama 
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imkanlarının dengesiz dağılımı ve aktivitelerin azlığı sebebiyle destinasyonlarının 

zenginleĢtirilememesi yüzündendir. Turizm faaliyetlerini geliĢtirme de öncelikli 

olarak konaklama imkanlarının geliĢtirilmesi gerekmektedir.  Daha fazla 

konaklamanın yapılması, kalıĢ gün sayısının arttırılması için aktivitelerin 

arttırılması, destinasyonların zenginleĢtirilmesi ve tanıtımın arttırılmasının yanında 

ev pansiyonculuğu, butik otel, hostel tarzı konaklama imkanlarının da arttırılması 

gerekmektedir.  

59. Doğa eğitimlerinde ekolojik döngüyü ve geri dönüĢüm faktörlerini canlı olarak 

tanıtan simülasyonlar yoluyla anlatılması uygun olacaktır. 

60. Acil durum çağrılarına cevap verecek ekipler ve ekipmanlar hazır olarak 

bulundurulmalı, plan dahilinde kontroller yapılmalı, görülen olumsuzlukların 

giderilmesi için caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. 

61. Doğa ile iç içe olan köylerde doğal ürünlerin üretimi özendirilmeli, doğal ürünlerin 

sunumuna yönelik olarak gerekirse ambalaj, etiket, pazarlama konusunda destek 

için projeler üretilerek uygulanması sağlanmalıdır. 

62. Eskipazar, Safranbolu, Eflani ve Yenice için yayımlanan turizm kitapçıklarındaki 

baĢarılı rotaların birbirine birleĢtirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. KAPASİTE GELİŞTİRME Amaç: ilgili paydaşların turizm(doğa turizm) açısından kapasitelerini  geliştirmek 

E
y
le

m
 n

o
 

Ö
n

c
e
li

k
 

Eylem Açıklama Yapacak kişi 

ve kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 

 

Başlang

ıç tarihi 

Süresi Bütçesi ve 

Finans 

kaynağı 

Göstergeler 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

1

7 

2

0

1

9 

2

0

2

1 

2

0

2

3 

1 1 Doğa Turizmi gelişme 

politikalarının belirlenmesi, 

Doğa Turizmini geliştirme politikaları 

doğayı ekonomik rant kaynağı olarak 

görmemesi sağlanmış olacaktır. Doğa 

Turizminden beklentilerin net,  

uygulanabilir,  sürdürülebilir seviyeden 

daha fazla yükseltilmemesi sağlanacaktır. 

Valilik, Ky, İTM, 

OSİ, Üni., 

Yöre insanı, 

turizm 

paydaşları, 

2013          

2 1 Doğa turizminde doğanın 

korunmasının sağlanması için 

kamu duyarlılığının 

geliştirilmesi, 

Kamu duyarlılığının geliştirilmesi ile 

doğanın doğası ile oynanmaması 

sağlanacaktır. 

 

OSİ,MEM, Üni. 2013          

3 1 Doğada yapılan tüm turizm 

etkinliklerinin gözetlenebilir 

şeffaflıkta uygulanması 

 

Doğada yapıla tüm turizm etkinliklerinin 

gözetlenebilir şeffaflıkta uygulanması ile 

turizm kalitesi sağlanacak ve turistlerin 

kaliteli turizm beklentileri karşılanmış 

olacaktır. 

OSİ, İşletmeler, 

KTM, Acentalar 

Üni. 2013          

4 2 Doğa Turizm Master Planının 

alt planlarının yapılması, 

 

Gelişim planında alınan kararların 

detaylandırılıp alt planları oluşturacak olan  

Doğa Turizm Yönetim Planlarının yapılması  

ile alan yönetimleri sağlanacaktır.   

 

Tüm paydaşlar, 

ilgi grupları 

 2013          
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5 1 Atık Yönetim Alt Planı 

yapılması 

Atık yönetim alt planı mevcut ya da 

turizmden kaynaklanacak atıkların 

bertarafı ve yönetimi hususlarını 

düzenleyecektir. 

OSİ,İÖ,ÇŞ, 

Muhtarlar,Belediy

e Başkanlıkları, 

STK’lar,yöre 

halkı,geri 

dönüşüm 

şirketleri, 

Turizm 

İşletmecileri(T

İ) 

2013          

6 2 Tanıtım ve Pazarlama Alt 

Planı yapılması  

Doğa turizm değerlerinin pazarlanması için 

tanıtımı yapılacaktır.  

İTM, OSİ, Turizm 

İşletmecileri(Tİ) 

Ün. STK.,  2014          

7 1 Alt Yapının Geliştirilmesi Alt 

Planı yapılması  

Alt Yapının Geliştirilmesi Alt Planının 

yapılmasıyla alt yapı sorunlarına çözüm 

getirilecektir. 

İÖİ, OSİ, Belediye 

Başkanlıkları (BB), 

Muhtarlar (M), 

Orman 

İşletmeleri(Oİ) 

STK’lar, yöre 

halkı, 

2013          

8 1 Ziyaretçi Yönetim Planı 

yapılması  

Doğa gezisi yapan ziyaretçilerin, doğa 

turistlerinin doğadaki aktivitelerinin 

planlanması ve doğru yönlendirilmesi 

sağlanacaktır. 

OSİ, İTM, Oİ, Tur 

Operatörleri(TO), 

Seyahat 

Acenteleri(SA), 

Turizm 

İşletmecileri(Tİ) 

Ün., STK’lar, 2013          

9 2 Taşıma Kapasitesinin 

İzlenmesi Alt Planı yapılması  

Taşıma kapasitesi temel sınırlayıcı 

olduğundan doğanın korunmasındaki 

önemli işlevi sebebiyle izleme planı 

yapılacaktır.  

OSİ, İTM, Ün., Oİ, 

Aile ve Sosyal 

Hizmetler İl 

Müdürlüğü 

(ASHİM), Turizm 

İşletmecileri(Tİ) 

STK’lar, 

Jandarma 

Komutanlığı, 

Emniyet 

Müdürlüğü(E

M), M 

2013          

10 2 Uygulamaları Kontrol ve 

Geribildirim Alt Planı 

Uygulamaların planlara uygunluğu ve 

zamanında yapılmasının raporlanmasına 

OSİ, İTM, Ky, 

Konsey, 

ÇŞ,STK’lar, 

Turizm 

2014          
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yapılması  ait çalışma planının içerir. İşletmecileri(T

İ) 

11 1 Ürün Geliştirilmesi ve 

Tasarımı Alt Planı yapılması  

Doğa turizmine sunulacak ürünlerin kırsal 

kalkınma hedefi doğru kaynak kullanımı, 

gelir getiricilik ve marka yaratma açısından 

geliştirilmesi planıdır. 

İTM, OSİ,Bilim  

Sanayı ve 

Teknoloji 

Müdürlüğü, 

Ticaret ve Sanayi 

Odası, Ün., TO, 

SA, Halk Eğitim 

Müdürlüğü(HEM), 

Turizm 

İşletmecileri(Tİ) 

Tanıtım 

Ajansları, 

Panpark 

Yönetimi, yöre 

halkı,STK’lar 

2013          

12 1 Kapasite Geliştirme Alt Planı 

yapılması  

Doğa turizminde rol alacak tüm paydaşların 

sundukları mal ve hizmet üretiminde 

kullandıkları; bilgi, donanım, makine 

teçhizat, hammadde, üretim süreci, tanıtım 

ve pazarlama mekanizmaları vb. nin 

geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu gelişme 

büyüme olarak değerlendirilebilir. 

İTM, OSİ,Bilim  

Sanayı ve 

Teknoloji 

Müdürlüğü, 

Ticaret ve Sanayi 

Odası, Ün., TO, 

SA, Halk Eğitim 

Müdürlüğü(HEM), 

Turizm 

İşletmecileri(Tİ) 

Tanıtım 

Ajansları, 

Panpark 

Yönetimi, yöre 

halkı,STK’lar 

2013          

13 2 İletişim Alt Planı yapılması  Gerek ziyaretçilerin zamanının iyi 

yönetilmesi ve algılamaların artması 

gerekse yönetim işleyişinin süratli ve doğru 

olarak yapılmasını, potansiyel ziyaretçilere 

ulaşılmasını temin edecektir.  

OSİ, İTM, M, Ky, 

BB, STK’lar, 

Turizm 

İşletmecileri(Tİ)  

ÜN., Bilim 

Sanayi 

Müdürlüğü, 

HEM, 

ASHİM,GHS, 

2014          

14 1 Güvenlik Alt Planı yapılması  Doğa tehlikelerle dolu olduğundan 

güvenliğin geniş sahalarda yüksek seviyede 

J, Ky, Oİ, OSİ, 

AFAD, EM, Sağlık 

AKUT gibi 

profesyonelleş

2013          
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sağlanması amaçlanacaktır. Müdürlüğü(SM), 

Turizm 

İşletmecileri(Tİ) 

miş STK’lar, 

15 2 Finans Temini Alt Planı 

yapılması  

Sürdürülebilirliğin temel şartlarından biri 

finansın temini ve uygun yerlerde 

kullanımıdır. Sahaya dışarıdan finansın 

girmesini temin edecek bir plan 

yapılacaktır. 

OSİ, Ün., 

İÖİ,Ky,Turizm 

İşletmecileri(Tİ) 

Kalkınma 

Ajansları(KA), 

KOSGEB, 

Bankalar, 

2014          

16 1 Kaynak Kullanımı Alt Planı 

yapılması  

Kaynaklar; insan kaynağı, doğanın sunduğu 

işlenmemiş hammadde ve ayni olarak ifade 

edilebilecek doğa turizmi hizmetlerine 

sunulmak üzere kullanılabilecek değerlerin 

planlanmasını içerir.  

Orman Bölge 

Müdürlüğü(OBM), 

OSİ, yöre halkı, 

İÖİ, BB, Ky, 

Ün, STK’lar,  2013          

17 2 Maliyetleri İzleme Alt Planı 

yapılması  

Mal ve hizmet üretimi sürecinde karlılık, 

tasarruf, verim, kaynak kullanımında 

etkililik hususlarının maliyet/fayda 

analizlerine tabi tutularak sürekli 

izlenmesine yönelik planlardır.  

İTM, Turizm 

İşletmecileri(Tİ) 

Serbest Mali 

Müşavirler 

Odası(SMMO)

, 

2014          

18 2 Rekabet Edebilmenin 

Geliştirilmesi Alt Planı 

yapılması  

Üretilen mal ve hizmetlerin rekabet 

edebilirliği, rekabet stratejileri, fiyat 

politikaları gibi uygulamaları içerir. 

Tİ, İTM, Ky, BB, 

Ticaret ve Sanayi 

Odası(TSO),  

Ün.,  2014          

19 2 Yenilikçilik/ İnovasyon Alt 

Planı yapılması  

Üretilen mal ve hizmetlerin yeni bir anlayış, 

yaratıcı, pratik, farklılık yaratan şekilde 

sunulması, bunların üretim sürecinin de 

aynı şekilde yaratıcı, pratik, farklılık yaratan 

yeni bir süreçle yönetilmesidir. 

TSO, BSTM, Tİ, 

OSİ, İTM, 

Ün. 2014          

20 1 Girişimciliği Geliştirme Alt Plan kapasitenin kullanımı için lüzumlu olan 

girişimcilerin sahaya gelmesini ve saha 

KA,TSO,TM,BSTM,

Tİ, Yöre halkı, 

ÜN. , Bankalar 2013          
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Planı yapılması  içerisindeki insanlara iş fikri ortaya 

konmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda 

finans kaynaklarını saha lehine Harekete 

geçirecektir. 

KOSGEB, HEM, 

21 2 Ortaklar Arasında Otokontrol 

ve Hizmet Kalitesini 

Geliştirme Alt Planı yapılması  

Otokontrolün bir araç olarak mal ve hizmet 

üretiminde kalitenin korunması ve  

yükseltilmesi için kullanımına yönelik 

plandır.  

Yöre halkı, BB, Ky, 

M, Tİ,SA, TO, 

STK’lar, 

OSİ,İTM, 2014          

22 2 Toplam Kalite Yönetimi Alt 

Planı yapılması  

Mal ve hizmetlerin çeşitlenmesine 

müteakip kalitede meydana gelebilecek 

sapmaların önlenmesi ve kabul görmüş 

sertifika programlarından kalite 

sertifikasının sağlanmasına yönelik plandır. 

BSTM, TSO, Tİ, 

Meslek 

Odaları(MO),OSİ, 

Ün.,TURSAB 2014          

23 1 Engelli Grupların Hizmete 

Erişimi Alt Planı yapılması  

Engellilerin de sunulan hizmetlerden eşit 

şekilde yararlanmasını kolaylaştıracak her 

türlü uygulamaların ortaya konmasına 

yönelik plandır. 

STK’lar, ASHİM, 

Tİ, BB, İÖİ, OSİ, 

Ün., 2013          

24 1 Kadın Emeğini Geliştirme ve 

Kadının Turizm Gelirinden 

Daha Yüksek Oranda Pay 

Almasının Sağlanması Alt 

Planı yapılması  

Kadınların doğa turizminde aktif rol alması, 

gelir yönetiminde söz sahibi olması, 

bireysel gelirlerin artması, buna karşılık 

sosyal, aile ve kişisel hayatını etkileyecek ek 

iş yükü altına sokulmamasını temin etmek 

maksadıyla sürdürülebilir gelir ve iş 

imkanlarına kavuşturulmasına yönelik bir 

plandır. 

Yöre halkı, 

Tİ,BSTM, ASHİM, 

STK’lar, KOSGEB, 

KA,Ky, BB, 

Ün.,Kadın 

Dernekleri, 

2013          

25 1 Özel Gruplara 

çocuk/yaşlı/genç Pozitif 

Ayrımcılık Uygulamaları Alt 

Engelliler dışında kalan özel grupların( 

genç, çocuk, yaşlı) sunulan hizmetlerden 

pozitif ayrımcılık sağlanacak şekilde 

GSM,MEM,ASHİM

,BB,Tİ,OSİ,İÖİ 

ÜN. 2013          
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Planı yapılması  yararlanmasını kolaylaştıracak her türlü 

uygulamaların ortaya konmasına yönelik 

plandır 

26 1 Av Koruma ve Kontrol Planı 

yapılması  

Av turizmine sunulan veya doğa turizmi 

sebebiyle hayatları etkilenebilecek av 

varlığının sürekliliğinin garanti edilmesi için 

koruma ve kontrolüne yönelik plandır. 

OSİ,Oİ,J,Avcı 

Dernekleri(AD), 

Fahri Av 

Müfettişleri(FAM)

, 

EM, Yöre 

halkı, 

2013          

27 1 Biyogüvenlik  Alt Planı 

yapılması  

Genlerin korunmasına, saha dışına 

çıkarılmasının önlenmesine yönelik her 

türlü tedbirin yer alacağı plandır. 

OSİ, J, Ün, 

Gümrük 

Muhafaza 

Müdürlükleri(GM

M) 

STK’lar, yöre 

halkı, Alan 

Kılavuzları 

(AK), 

Rehberler(R), 

Tİ, 

2013          

28 2 Çevresel Etkilerin İzlenmesi 

Alt Planı yapılması  

Turizm uygulamalarının doğadaki çevresel 

etkilerinin izlenmesine ve alınacak acil 

tedbirlere yönelik plandır. 

ÇŞ,OSİ,Tİ,BB,İÖİ,K

y, 

STK’lar, yöre 

halkı, AK, R,Tİ, 

2013          

29 1 Sorumluluk alıcı politikalar 

üretilmesi 

 

Doğanın sorumlu kullanımı, taşıma 

kapasitesinin gözetilmesi, doğaya pozitif 

ayrım yapılması yönünde ilke, strateji ve 

kararların oluşturulması 

 

OSİ, Valilikler,Üni. 

Dernekler , 

işletmeciler 

 

 2013          

30 1 Kalifiyeliğin eğitim vb. 

mekanizmalarla geliştirilmesi, 

 

Turizmin emek sektörü olduğu ve son 

ürünün yalnızca insan tarafından 

sağlanabildiğine dikkat edilerek bu konuda 

yapılacak olan eğitimlerle kalifiyeliğin 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 

OSİ, HEM, Üni  2013          
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31 1 Doğa Turizmine yönelik 

Kongre, Konferans, 

Sempozyum vb. bilgi aktarım 

ve tartışma mekanizmalarının 

işletilmesi. 

 

Doğa Turizmine yönelik Kongre, Konferans, 

Sempozyum ve Çalıştayların sıklıkla 

yapılması ile problemlerin ve çözümlerinin 

tartışılması sağlanacaktır. 

 

 OSİ, İTM, Üni. 

 

İşletmeciler 2013          

32 1 Batı Karadeniz Kalkınma 

Ajansının önceliklerinde doğa 

turizminin de yer almasının 

temini, 

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının 

destekleyeceği öncelikli konular içerisinde 

kırsal kalkınma boyutu sebebiyle doğa 

turizminin de yer almasının temini, 

 

BAKKA; OSİ; 

İTM,Valilik 

Makamı 

 2013          

33 1 Doğa Turizm eğitimi Yerel halkının doğa turizmi hakkında 

eğitimi, doğa turizme sunulabilecek 

ürünlerin geliştirilmesi ürünleri 

geliştirilmesi konusunda eğitilmesi. 

Bu konuda plan süresince en az 25 kurs 

açılarak toplam 450 kişinin eğitilmesi 

İTM, OSİ,  Belediyeler, 

muhtarlıklar 

STK’lar 

2013          

34 1 Doğa turizmi Konseyi ve Doğa 

Turizm-Ekoturizm Dernekleri 

Kurulması 

Doğa Turizm hedef birliğinin sağlanması,  

İşbirliği için sözleşme imzalanması 

İTM,  Kişiler, Özel 

girişim 

Muhtarlıklar, 

belediyeler, 

KY 

2013          

35 1 Hizmet ve Ürün kalitesinin 

geliştirilmesi, işletmecilerin 

oryantasyon eğitimine tabi 

tutulması, 

Doğa turizmi hizmetlerinin kademeli olarak 

geliştirilmesi için bir yerel nitelikler 

standardı oluşturulması, Geleneksel köy 

evlerinin pansiyona dönüştürülmesi 

projelerinin yapılması, Geleneksel düğün 

KY, İTM, OSİ, İÖİ, 

B 

 Özel girişimciler, 

Belediyeler, 

muhtarlıklar,  

2013          
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kompozisyonunun canlandırılması 

/yaygınlaştırılması, Plan dönemi sonunda 

standartlara uygun en az 130 adet ev 

pansiyonu oluşturulması 

36 1 Doğa koruma eğiticileri 

yetiştirmek 

Doğa eğitimi  için  görev alacak 

eğitimcilerin eğitilmesi, plan dönemi içinde 

30 adet eğitici eğitmek,  

OSİ,  

ÜNİVERSİTELER 

TUBİTAK, 

WWF-Türkiye, 

TEMA Vakfı, 

DKMPGM 

2013          

37 1 Doğa Turizminde aktif rol 

alacak insan kaynağının 

arttırılması ve geliştirilmesi 

Göç sebebiyle genç insanların şehirde 

olması, doğa turizmi için gerekli insan 

kaynağını öncelikle şehirlere göç etmiş olan 

yöre insanlarından temin edilmesi gerekir. 

Bu maksatla girişim fikirleri, finans 

destekler ve tanıtım politikaları 

uygulanacaktır. 

 

BŞD, İTM, Ky , BB, 

OSİ, Yöre halkı, 

KA, KOSGEB, Tİ,M,  

STK’lar 2013          

38 1 Yöre halkının doğa eğitimi Doğayı anlatmak için yöre halkın eğitilmesi,  

ayrıca çocukların eğitimi,  

Plan dönemi boyunca 3500 yetişkin, 4000 

çocuğa doğa eğitmi verilmesi,  

OSİ; ÜN, KY, HEM Muhtarlıklar, 

belde 

belediyeleri,  

2013          

39 2 Gönüllülük sisteminin 

oluşturulması 

Doğa gönüllülerinin seçimi 

Plan dönemi boyunca her ilçede 15 er adet 

gönüllü seçilmesi 

OSİ, ÜN, KY, B WWF, TEMA 2013          

40 3 Deneyim paylaşımı Deneyim paylaşım programları 

oluşturulacaktır, kıyaslama bölgeleri ile ve 

ülke düzeyinde deneyim paylaşımı için 10 

Yöre halkı,  KY, 

İTM, İÖİ, Özel 

 2013          
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adet karşılıklı gezi düzenlenecektir. girişimciler 

41 2 Rehber eğitimi Karabük genelindeki alanlara yönelik  

tamamı yöre halkından olmak üzere plan 

döneminde 50 adet Alan Klavuzu 

yetiştirilmesi 

OSİ, ÜN, B, Ky, 

MEM  

WWF TEMA 2013          

42 2 Haritaların oluşturulması Ekoturistler için rotaların yer aldığı 

haritaların oluşturulması ve basımı, 

İTM, OSİ, KY, İÖİ WWF  2013          

43 2 İlgi gruplarının eğitimi Hedef birlikteliği için ilgi gruplarının 

worshoplarla, toplantılarla hedeflere 

yönlendirilmesi, hedef birliğinin sağlanması 

11 yıl boyunca,her yıl 1 workshop 

düzenlenecektir. 

İTM; OSİ;  VALİLİK, 

KY B 

 

belediyeler 2013          

44 2 Üniversitelerle işbirliği Her türlü faaliyetin planlanma, geliştirme 

ve uygulama safhalarında Kastamonu 

içinde ve  yakınındaki üniversitelerden 

bilimsel destek alınması için işbirliği 

yapılacaktır,  

OSİ, İTM,  Dernekler 2013          

45 1 Yöre halkı için profesyonel av 

kılavuzu eğitimi 

Av turizmine profesyonel yaklaşım 

sağlanacaktır. Kırsal kalkınmaya yardımcı 

olmak maksadıyla yöreden istihdam 

sağlanacaktır. 

OSİ,HEM,ÜN ,  2013          

46 3 Yabancı dil eğitimi Yabancı ziyaretçilerle iletişim sağlanacaktır. OSİ, HEM, ÜN.  2013          

47 1 Kurtarma Timlerinin 

kurulması 

Dağ, kanyon ve mağara kurtarma 

Timlerinin kurulması sonucunda 

ziyaretçilerin güvenliği sağlanacaktır. 

OSİ,AFAD, 

Kaymakamlıklar 

 2013          
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48 1 Uluyayla mevkiinin tabiat 

parkı olarak ilan edilmesi, 

Uluyayla mevkiinin tabiat parkı olarak ilan 

edilmesi ile koruma ve kullanma dengesi 

içerisinde yayla konaklaması, golf, sağlık 

turizmi imkanları oluşturulacaktır.  

OSİ Üni, 2013          

49 1 Yaci Kanyonunun tabiat parkı  

olarak ilan edilmesi, 

Kanyon geçişleri yüksek olduğu Yaci 

kanyonunun tabiat parkı ilan edilmesi ile 

adrenalin sporları ve peyzaj güzellikleri 

ziyaretçilerin hizmetine açılmış olacaktır.  

OSİ Üni, 2013          

50 1 Şeker Kanyonu ve çevresinin 

Kavaklı-Çitdere bölgelerini 

içine alacak şekilde Milli Park 

olarak ilan edilmesi, 

Sahanın Milli Park ilan edilmesi ile sahanın 

değerleri korunacak ayrıca ziyaretçilere 

rekreasyonel aktiviteler temin edilmiş 

olacaktır.  

OSİ Üni, 2013          

51 1 Daren Kanyonu ve Eğriova 

Yaylası’nın tabiat parkı olarak 

ilan edilmesi, 

Çam ve göknar ağaçları ile görkem kazanan 

derin ve görsellik yönünden eşsiz özelliklere 

sahip olan Daren kanyonu ve kanyonla 

bütünleşen biyoçeşitliliği yüksek seviyedeki  

Eğriova Yaylası’nın tabiat parkı olarak ilan 

edilmesi ile, biyoçeşitliliği ve rekreasyonel 

değerleri sürdürülebilir şekilde 

yönetilebilecektir. 

OSİ, OBM Üni, 2013          

52 1 Eskipazar Çetiören Mesire 

Yeri bölgesinin tabiat parkı 

ilan edilmesi, 

Eskipazar Çetiören mevkii anayola 13 km 

uzaklıkta dört tarafı ormanla çevrili orman 

denizinin hemen girişini tutan içersinde 

konaklama tesisis ve diğer kolaylık tesisleri 

bulunan doğadan haz alma maksatlı her 

türlü rekreasyonel aktivite için uygun 

özelliklere sahip bir sahadır.  

OSİ, OBM Ün, 2013          

53 1 Bedil Yaylası’nın tabiat parkı Ertafı ormanlarla çevrili Bedil Yaylası OSİ,OBM Üni, 2013          
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olarak ilan edilmesi, biyoçeşitlilik, jeomorfolojik özellik ve 

manzara seyir imkanları yönünden eşsiz 

nitelikler taşımaktadır. 

54 1 Alan Yaylası’nın tabiat parkı 

olarak ilan edilmesi, 

Alan yaylası aktif yaylacılık yapılması, yayla 

evlerinin mevcudiyeti ulaşım kolaylığı ve 

görselliği sebebiyle çekiciliğe sahiptir.Bu 

değerlerinin tabiat parkı ilanı ile korunması 

ve değerlendirilmesi gerekmektedir. 

OSİ,OBM Ün, 2013          

55 1 Sorgun Yaylası, Avdan 

Yaylası, Boduroğlu Yaylası, 

Keltepe Yaylası, Alan Yaylası, 

Sarıçiçek Yaylası sunduğu  

doğa turizmi değerlerinin 

uygun statü ile 

taçlandırılması, 

Sorgun Yaylası, Avdan Yaylası, Boduroğlu 

Yaylası, Keltepe Yaylası, Alan Yaylası, 

Sarıçiçek Yaylası gibi yayla ekosistemleri 

doğa sporları, atlı olarak turizmde 

kullanılabilirlik, turizm uygulamalarının 

yapılabilirliği hususlarında imkanlar 

gerekli değerlendirmeler yapılacak uygun 

statüler kazandırılacaktır. 

OSİ, OBM Ün, 2013          

56 1 Eskipazar İmanlar Köyü 

Akkaya Termal Kaynağının 

Tabiat Anıtı olarak tescil 

edilmesi, 

Akkaya Termal kaynağının tabiat anıtı 

olarak ilan edilmesi ile yüksek görselliği, 

ilginç oluşumlar ve manzara seyir imkanı 

ziyaretçilerin hizmetine sunulacaktır. 

OSİ,OBM Ün, 2013          

57 1 Mağaraların doğa turizmine 

kazandırılması ve yönetimi, 

Kaşıkçı Mağarası, Hızar Mağarası, İnağzı 

Mağarası, Cinoğlu Mağarası, İnönü 

Mağarası gibi mağara oluşumları, görsel 

çekicilik ve ulaşılabilir sebebiyle tabiat anıtı 

olarak tescil edilmesi gerekli olup, Kaşıkçı 

Mağarası ve İnağzı Mağarasının yarasalar 

sebebiyle dikkatli yönetilmesi 

gerekmektedir. 

OSİ, Ün. ,             
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58 1 Mevcut tescilli ve gelişme 

planları olan sahaların plan 

değişikliklerinin yapılması, 

 

Gürleyik Tabiat Parkının alanının 

genişletilmesi ve konaklama imkanının 

sağlanması gerekmektedir. Bu saha sağlık 

turizm hava değişimi için çok uygundur. 

Çamlık tabiat parkı yürüyüş ve doğa 

sporları ve doğa eğitimini öne çıkarır 

şekilde uzun devreli gelişme planı revizyonu 

gereklidir. 

OSİ, yerel 

yönetimler, 

girişimcciler, 

Dernekler 

 

Üni. 2013          

59 2 Biyosfer rezervleri 

oluşturulması, 

Doğa korumada etkin bir yönetim modeli 

olan biyosfer rezervi yönetiminin Yenice 

YHGS, Kavaklı ve Çitdere Tabiatı Koruma 

alanlarını kapsayacak şekilde bir sahada 

uygulamak üzere Kavaklı-Yenice Biyosfer 

Rezervi adı altında ilan edilmesi 

sağlanacaktır. 

OSİ,OBM,Kamu 

Kurumları, Yöre 

halkı,UNESCO 

Türkiye 

Temsilciliği, Yerel 

Yönetimler 

STK’lar           

60 1 Yeni tescil edilecek olan tabiat 

parkı, milil park gibi sahaların 

uzun devreli gelişme 

planlarının ve yönetim 

planlarının yapılması,  

Bu master planda tescil edilmesi ön görülen 

tabiat parkı, tabiat anıtı, milli park, biyosfer 

rezervi  gibi sahaların gerekli planları, uzun 

devreli gelişme planları ve yönetim planları 

ile alt planlarının yapılmasıdır. 

OSİ, OBM, Yerel 

yönetimler 

 

Üni. Dernekler 2014          

61 1 Tescil edilmiş ya da tescili 

yapılmamış tüm sahaların 

doğa yürüyüşü trekkinglerle 

birbirine bağlanması,      

Doğa yürüyüşü meraklılarına tüm tescil 

edilmiş ya da tescili yapılmamış sahaların 

tanıtımının yapılması ve bu alanların 

güzelliklerinin ziyaretçilerle paylaşımı 

sağlanmış olacaktır. 

OSİ, Kültür ve 

Turizm İl 

Müdürlüğü,  

 2013          
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2.FİZİKSEL ALTYAPININ OLUŞTURULMASIAmaç; altyapıyı geliştirmek, 

Fa
a

liy
et

 n
o

. 

Ö
n

ce
lik

 

Eylem Açıklama Yapacak kişi ve 

kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 

Başlangıç 

tarihi 

Süresi Bütçesi ve 

Finans kaynağı 

Göstergeler 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

1

7 

2

0

1

9 

2

0

2

1 

2

0

2

3 

62 1 Atık yönetimi Katı atık  vahşi depolama engellenecektir. 

Ayrıca özellikle belediyeler ve atıksu 

oluşturan tüm evsel ve endüstriyel atıksular 

arıtılacak ve turizm alanları korunmuş 

olacaktır. 

Muhtarlıkla (M) 

belediyeler,(B)İl 

özel idaresi (İÖİ) 

Dernekler D 

Çevre ve  

Şehircilik md 

ÇŞM 

2014          

63 1 Alan düzenleme Kamping alanlarının ve günübirlik  alanların 

düzenlenmesi, uygun yerlerde, ilçe planına 

uygun olmak üzere en az 3 motokaravan 

yeri düzenlenecektir. 

İl Turizm 

Md.(İTM) 

Kaynakamlıklar,  

(KY) İÖİ 

D, ÇŞM   2014          

64 1 Hizmet üniteleri geliştirme Favori seçilen ilçelerde alan içinde kalan, 

atıl binaların onarımı ve turizmde kullanımı, 

sağlanacaktır. 

KY,   İÖİ , orman 

ve su işler md OSİ 

Özel girişimÖG 

D;  2014          

65 1 Turizm Bilgilendirme 

Merkezleri kurulması 

Favori ilçelerde bilgilendirme merkezleri 

kurulacaktır, Bu merkezlerin atıl okul 

binaları veya köy evlerinin kiralanması veya 

restorasyonu ile oluşturulması. 2019 a 

kadar 4 ayrı yerde bilgilendirme merkezi 

kurulacaktır. 

İTM, OSİ, KY, B, 

İÖİ 

Dernekler  

WWF 

2014          

66 1 Patika düzenlemeleri 

(trekking yol ağı oluşturma ve 

3.Bölümde Trekking güzergahı olarak 

tespiti edilen tüm sahalarda patika 

İTM, OSİ, Ky, B, Dernekler 2013          
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düzenleme) düzenlemeleri ve her türlü tanıtıcı, 

bilgilendirici elemanların yapımı ve yerine 

konması 2017 yılına kadar 

tamamlanacaktır. 

İÖİ, 

67 2 Doğa Müzesi kurulması Favori ilçelerde Doğa Müzesi ve Ekolojik 

Yorum Merkezleri kurulması için çalışmalar 

yapılacaktır. 

OSİ, İTMKy B İÖİ Dernekler, 

Üniversiteler 

2014          

68 3 Mağaraların Ziyarete 

Açılması 

3.bölümde bilgileri verilen mağaraların 

ekoturistlerin ziyaretine açılması için gerekli 

düzenlemeler yapılması 

İTM, PSİ Ky İÖİ Dernekler, 

Üniversiteler 

2014          

69 2 Ziyaretçi merkezleri kurulması Ziyaretçi merkezi vizyonunun katılımcılıkla 

oluşturulması, favori ilçelerde ziyaretçi 

merkezlerinin kurulması için çalışmalara 

başlanacaktır. 

İTM OSİ Ky B İÖİ Dernekler, 

KTM, 

Belediyeler, 

Muhtarlıklar 

2015          

70 2 Karavan&mobil ev kamp yeri Favori ilçelerde Karavan ve taşınabilir ev 

organize kamp yerleri  oluşturulması 

OSİ; İTM, Ky, B, 

İÖİ 

Dernekler 2015          

71 2 Dağ bisikleti parkurları Favori ilçelerde Dağ bisikleti patikası ağı 

için altyapı, araştırma ve organizasyonun 

tamamlanması, 

OSİ; İTM, Ky, İÖİ; 

B 

Dernekler 2014          

72 1 Ulaştırma imkanlarının 

arttırılması 

Havaalanının açılmasıyla ziyaretçilerin 

kolay ulaşım imkanı sağlanacaktır. 

Valilik, İÖİ  2013          

73 1 Kırsal kesimlerdeki yol 

kalitesinin arttırılması 

Köy ulaşım yollarının ve orman yangın 

yollarının iyileştirilmesiyle ziyaretçilere 

kaliteli ulaşım imkanı sağlanacaktır. 

Valilik, 

İÖİ,OGM,OSİ 

 2013          

74 1 Çekim noktası olan sahalara 

düzenli ulaşım servislerinin 

Çamlık Tabiat Parkı, Gürleyik Tabiat Parkı, 

Kavaklı Tabiatı Koruma Alanı, Çitdere 

BB,Ky, İÖİ, Tİ,  2013          
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konulması, Tabiatı Koruma Alanı’na  düzenli ulaşım 

servisleri konulmasıyla ziyaretçilere ulaşım 

kolaylığı sağlanacak ve gelen turistler gelir 

bırakabilecektir. 

Müstecir(M), 

75 2 Yenice ormanlarının bazı 

bölümlerinin Açık Hava Doğa 

Eğitim Merkezi olarak 

planlanması, 

 

Bu merkezde sertifikalı doğa eğitim 

programlarının oluşturulması TATİL+DOĞA 

EĞİTİMİ temasıyla insanların tatil yapması 

ve aynı zamanda doğa eğitimi almaları 

sağlanacaktır. Doğa eğitimlerinin 

uygulanması doğa turizminde ek 

hareketlilik getirecektir. 

OSİ,MEM STK’lar,Ky 2014          

76 1 Yenice Yazı köyü yolu üzerine 

manzara seyir terası 

yapılması, 

Yenice Yazı köyü yolu üzerine manzara seyir 

terası yapılarak Yenice ormanlarının ve 

filyos çayının eşsiz güzelliklerini izlemek 

mümkün olacaktır. 

OSİ, Oİ,İÖİ STK’lar 2013          

77 1 Butik otel ve pansiyonların 

arttırılması 

İl ve ilçelerde butik otel ve pansiyonculuğun 

arttırılması ile ziyaretçilerin konaklama 

ihtiyaçları en üst seviyeye getirilecektir. 

Ky, Turizm 

İşletmeleri, İKTM, 

Kaymakamlıklar 

Belediyeler, 

Muhtarlıklar 

 2013          

78 1 Mevcut olan yürüyüş 

parkurlarının daha etkin ve 

aktif hale getirilmesi, 

Eskipazar, Safranbolu, Yenice, Eflani 

Kaymakamlıklarınca düzenlenmiş olan 

yürüyüş parkurlarının doğa turizmi 

değerleri ile ilişkilendirilerek daha çok 

tercih edilir ve aktif hale getirilmiş 

olacaktır. 

Ky, OSİ, STK’lar,Tİ, 

TO 

Oİ, İÖİ,BB, 2013          

79 1 Kanyonlarda yürüyüş 

platformlarının yapılması 

Kanyonlara yürüyüş için yürüyüş 

platformlarının ve işaretlemelerin yapılması 

OSİ, 

Kaymakamlıklar 

 2013          
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ziyaretçi güvenliğini sağlayacaktır. 

80 1 Safran turları, Safranbolu bölümünün imaj objesi olan 

safran bitkisinin ekim-kasım aylarında 

sabahları etkileyici şekilde çiçek açma 

seremonisi izleme ve safran toplama 

etkinliğiyle beraber yöresel kahvaltının 

birlikte sunulacağı programlar 

oluşturacaktır. 

Tİ, TO, Yöre 

Halkı,Ky,  

OSİ, GTH 2013          

81 1 Bitki tüneli  Karabük Bartın yolunun Ovacuma-Bartın 

Ulupınar arasında kalan kısmı her mevsim 

ayrı güzellik sunan kilometrelerce 

uzunluktaki “bitki tüneli” çok beğenilen 

güzellikler sunmaktadır. Bu sahanın 

destinasyonlar içinde yer alması önemlidir.  

Tİ,TO, Yöre halkı,   2013          

82 1 Şelalelerin ziyarete açılması Şelalelerin ziyarete açılması ile turizme 

kazandırılmış olacaktır. 

OSİ, Çevre 

Şehircilik, İl Kültür 

ve Turizm 

Müdürlükleri 

 2013          

83 1 Şifalı su ve çamurların 

şifalı/sağlığı uygunluğunun 

araştırılması 

Sağlık turizmine katkı sağlayacaktır. OSİ, İl Gıda Tarım 

Hayvancılık 

Müdürlükleri, İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlükleri 

 2013          

84 1 Sportif olta balıkçılığına 

uygun iskelelerin yapılması 

Sportif olta balıkçılığı meraklılarına ve 

sportif olta balıkçılığı turizmine altyapı 

oluşturulmuş olacaktır. 

OSİ, İl Gıda Tarım 

Hayvancılık 

Müdürlükleri, İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlükleri 

 2013          
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85 1 Kuş gözlem kulelerinin 

yapılması 

Uygun sulak alanlara kuş gözlem kuleleri 

yapılarak kuş gözlemciliği ve kuş 

gözlemciliğine dayalı turizm altyapısı 

oluşturulmuş olacaktır. 

OSİ STK 2013          

86 1 Turizm alanlarına manzara 

seyir noktası ve seyir terasları 

yapılması 

Turizm alanlarında seyir noktası ve seyir 

terasları yapılarak cazibe arttırılacaktır. 

Özel İdareler, 

Belediyeler, 

Kaymakamlıklar 

Muhtarlıklar, OSİ 

 2013          

87 2 Turizm alanlarına kuru 

tuvalet yapılması 

Yaya, atlı ve bisikletli doğa gezi 

güzergahları üzerinde uygun yerlere kuru 

tuvaletler yapılarak gezi parkurlarında atık 

yönetimi sorununa çözüm getirilmiş 

olacaktır. 

OSİ,İl Özel İdaresi, 

Kaymakamlıklar 

 2013          

3.ENVANTER, ÜRÜN OLUŞTURMA,ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME VEGELİŞTİRME, SERTİFİKALANDIRMA, TANITIM VE PAZARLAMANIN YAPILMASIAmaç: mevcut ekoturizm ürünlerinin ortaya çıkarılması, 

geliştirilmesi,tanıtımı ve pazarlamasını yapmak. 

Ey
le

m
 n

o
. 

Ö
n

ce
lik

 

Eylem Açıklama Yapacak kişi ve 

kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 

Başlangıç 

tarihi 

Süresi Bütçesi ve 

Finans kaynağı 

Göstergeler 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

1

7 

2

0

1

9 

2

0

2

1 

2

0

2

3 

88 1 Kültürel ürün envanteri  

ürünleri sunuma hazır 

hale getirme 

Geleneksel yaşam tarzı ve kültüre ilişkin olarak 

doğadan toplanan veya üretilen gıda 

maddeleri, doğal materyalden üretilen el 

sanatları vb. değerlerin tespiti, satılabilir hale 

getirilmesi,  sözlü değerlerin envanteri, 

bunların turizme sunulabilir hale getirilmesi 

iTM, OSİ, Ky, 

HEM,  

Dernekler, 

üniversiteler 

2014          
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89 1 Doğal ürün envanteri 

sunuma hazır hale 

getirme 

Doğada gizli kalmış,  henüz keşfedilmemiş olan 

turizme sunulabilecek değerlerin ortaya 

çıkarılması ve sunuma hazır hale getirilmesi 

bunların basılı katalog haline getirilmesi 

sağlanacaktır. 

İÇOM, Tarım il 

Müdürlüğü(İTM), 

özel girişimciler 

Üniversiteler 2013          

90 1 Milli ve Milletlerarası  

seviyede tanıtım  

Sunuma ve tanıtıma ait senaryonun 

katılımcılıkla oluşturulması ve çerçevede Milli 

ve Milletlerarası düzeyde tanıtım 

materyallerinin basımı(1 WEB sitesi, yeterli 

miktarda broşür, rota haritası, CD, 2 tanıtım 

filmi vb.)  

OSİ; İTM, Ky, B, 

İÖİ, 

 

 2014          

91 2 Havayolu şirketleri, otobüs 

firmaları gibi ulaşım 

araçlarında sunulan 

dergilerde makale, yazı ve 

görsellerle İlimizden 

bahsedilmesi,  

Karabük ve Yenice’nin doğa turizmi 

değerlerinin milli ve milletlerarası alanda 

tanıtılması sağlanmış olacaktır. 

OSİ,THY,İTM, 

Valilik 

 2014          

92 1 Ekolojik ürün satış 

merkezleri 

Favori ilçelerde yöre insanının ürettiği ekolojik 

ve doğadan toplanan ürünlerin satışına yönelik 

her ilçede en az 1 tane olmak üzere 10 adet 

satış yerlerinin oluşturulması, vatandaşların 

üretim ve satış için yönlendirilmesi.  

İTM, Oİ, Tarım 

Md. İÖİ B 

WWF 

ÇEKÜL 

TATUTA 

2014 

 

         

93 1 Ev pansiyonculuğu  Favori ilçelerde aynı kalite standardındaki 

Pansiyonların pazarlama ağı içine alınması 

sağlanacak, 

İTM; B, Ky, İÖİ, 

Özel Gr. 

 2014          

94 2 Ziyaretçilerin kalış 

süresinin arttırılması 

Konaklama imkanlarının yetersizliği ve aktivite 

eksikliği kalış süresini kısaltmaktadır. Bu 

eksikliklerin giderilerek tanıtım politikalarıyla 

İTM, Tİ, Yöre 

halkı,  

KOSGEB, KA,  2015          
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kalış süresi arttırılacaktır. 

95 1 Yöredeki tur 

operatörlerinin sayısının 

arttırılması, 

Yöreden olan tur operatörleri sayesinde tüm 

destinasyonlar canlılık kazanır ve çok sayıda 

turistin gelmesi, doğru yönetimi, 

yönlendirilmesi,  kaynağı iyi bilmesi iyi bir 

pazarlama ve tanıtım yapma imkanı sağlanır. 

İTM, TURSAB, 

TSO, BŞD 

Ün,OSİ,, 2013          

96 1 Tur opreratörlerine saha  

tanıtımı ve Ekotur 

destinasyonları 

Tur oparatörlerine sahanın gezdirilerek 

tanıtımı, görüşlerinin alınması, isteklerinin 

değerlendirilmesi, destinasyon 

şekillendirmelerinin yapılması,bu 

destinasyonlar üzerinde hizmet kalitesi ağı 

kurulması, destinasyonları destekleyici, olumlu 

etkileyici eklerin tespiti. Yıl içinde tur 

operatörleri kanalı ile gelen turist sayısının 

250.000 kişiye çıkarılması sağlanacaktır.  

İTM, OSİ; Valilik, 

K, B, İÖİ, 

Dernekler, 

KTM  

2014          

97 2 Müşteri beklenti ve 

memnuniyet anketleri 

Ziyaretçilerin beklentileri ve verilen 

hizmetlerden memnuniyetinin peryodik olarak 

ölçülmesi, her yıl 250 şer kişi ile, sezon başı, 

ortası ve sonunda toplam 3 anket yapılacaktır. 

İTM OSİ KY ÜNİV 2013          

98 3 Fuar sempozyumlar, 

festivaller 

Doğa film festivallerinin 

yapılması, 

Fuar ve sempozyumlara aktif katılımlarla stand 

oluşturma,  Karabük konulu sempozyum 

düzenleme, festivallerin kültürel değerleri öne 

çıkaran hale getirilmesi, her yıl en az 2 milli 

fuara katılacaktır. 

İTM, OSİ, tarım d. 

HEM,  

Belediyeler, 

Dernekler 

ÜN 

2014          

99 1 Ortaklıklar oluşturma Park dışından hizmet sunucularıyla park 

yönetimi ve park içinden hizmet üreticileri 

arasında daha kaliteli ve düzenli hizmet 

sunumu amacıyla ortaklıklar oluşturma, Dış 

İTM, OSİ, Tic. Ve 

San Odası,  

Valilik Makamı,  

Dernekler, 

Pansiyoncular

,  

2014          
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paydaş oluşturmak için arayışlar 

sürdürülecektir. 

Ky B Özel Gr. 

100 2 Eko köy ve Eko beldeler Saha içinde doğal ve kültürel değerleri 

bozulmamış veya küçük bir çaba ile bu 

değerlerinin sunumu ve korunması kolayca 

başarılabilecek ve ekolojik uygulamaların 

sürdürülebilirliği sözkonusu olan ZÜMRÜT 

Köyü’nün ve benzer her ilçede 1 olmak üzere 

ayrıca 9 köyün Ekoköy olarak dizaynı ve 

sunulması, bu konuda diğer koruma alanlarına 

örnek olacak pilot uygulama yapılması,  

İTM, OSİ, Ky, İÖİ,  Muhtarlıklar

WWF 

TATUTA 

2014          

101 1 Gastronomik değerler Doğa turizm değerlerine ek olarak gastronomi 

değerlerinin ilave edilerek ziyaretçilerin daha 

fazla yöre halkına gelir bırakması sağlanacak 

turizme ilave değer katılacak ve üretimin 

sürekliliği sağlandığı gibi yöre yemekleri de 

kaybolmayacaktır. Pilot uygulama olarak kırsal 

mirasa da sahip olması yönünden Yörük Köyü 

organik ürünleri, Köy pazarlarına ilgi duyanlar 

için önemli bir alternatiftir. 

Tİ, Yöre halkı, 

İTM, MEM, GTH, 

SA, TO 

Ün, 

STK’lar,OBM  

2013          

102 2 Satış-Tutundurma 

çalışmaları 

Ekoturizm değerleri dağıtım programı 

yapılacaktır. Ekoturizm tutundurma programı 

hazırlanacaktır. Bu amaçla, gerekli kişisel satış, 

reklam, tanıtım ve satış geliştirme etkinlikleri 

belirlenecektir. 

İTM, OSİ, Tic. Ve 

San Odası,  

Özel Gr., 

Dernekler, 

Belediyeler 

2013          

103 1 Yerel standardı koruma Eko-turizm hizmetlerinin kademeli olarak 

geliştirilmesi için bir yerel nitelikler standardı 

oluşturulması, bu şekilde orijinalliğin 

korunması ile bozulma ve kültürel 

İTM OSİ Ky Dernekler 2013          
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melezleşmenin önüne geçilmesi 

104 2 Yeni ürünler ve Ürün 

geliştirme  

Yeni ürünlerin geliştirilmesi, yeni dizaynlar, 

yerel kültür elemanlarının figüre edilmesi, 

bilinmeyen veya kaybolmaya yüz tutmuş, 

yöresel yemeklerin sunulabilir hale getirilmesi 

bunların kataloglar halinde basımının 

sağlanması,  

İTM ÜNİV OSİ Ky  

HEM 

Dernekler, 

Üniversiteler,  

2015          

105 2 Hediyelik eşya sunumu,  Hediyelik eşya sektörü yörenin tanıtımında ve 

yöreye gelir bırakmada öncelikli olarak 

planlanıp seçkin çok tercih edilen tüm doğal 

değerlerin bulunduğu yerlerde hediyelik eşya 

satış stantlarının oluşturulması. Hediyelik 

eşyaların yöresel dokuya uygun ve yöresel 

doğal değerleri, doğaya dayalı kırsal mirası 

yansıtıcı özellikler içermesi,   

 

Ün., Tİ, BSTM, 

HEM, Cezaevi, 

Yöre halkı 2014          

106 2 İyi örnekleri öne çıkarma Yılda bir kez Örnek pansiyon, Örnek lokanta, 

Örnek Ürün satış yeri seçimi, bunlara göre 

kalite standartlarının diğer aynı faaliyette 

bulunan kişi ve kurumlara yaygınlaştırılması 

İTM OSİ İOİ Ky Dernekler 2015          

107 2 Pilot uygulamalar, Uygulama deneyimi ve geri bildirim sağlamak, 

aynı zamanda örnek teşkil etmesi için; 

işletmecilik örnekleri, sunum örnekleri, tanıtım 

örnekleri, yeni ürünler vb. ni tasarlayarak 

uygulamasını yapmak. 

OSİ, İTK,Tİ, Yöre 

halkı, Ky, BB, SA, 

TO, Ün, 

STK’lar 2015          

108 1 Sertifika/kalite standardı 

programı 

Pansiyonculara, lokantalara, ekolojik ürün 

üreticilerine yönelik sertifika ve kalite 

standardı programının hazırlanması ve 

İTM HEM Ky B OSİ Üniversiteler, 

Dernekler, 

Hizmet 

2014          
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uygulanması üretlenler 

109 1 İmaj oluşturma İmajın hatırlatıcı ve öne çıkarıcı etkisinden 

faydalanmak için İlimize en uygun imaj 

ögesinin tespiti çalışması yapılacaktır. 

İTM, OSİ, Tİ, TSO, Ün., Yerel 

medya 

2013          

110 2 Marka oluşturma  Sunulan doğal değerler, mal ve hizmetlerin 

zaman içerisinde belirli bir kalite seviyesini 

yakalaması, orjinalliği seçkinliğinin tüm 

pazarlarda kabul görecek marka olarak 

adlandırılabilecek düzeye çıkarılması, 

markalaşma sağlanacak. 

OSİ, 

İTM,BSTM,TSO,Tİ, 

Yöre 

halkı,Ün., 

STK’lar, 

2014          

111 2 Yeni tesisler Zamanla gelişim gösteren ve potansiyeli artan 

yerlere belirlenmiş ekoturizm standartlarına 

uygun yeni eko-turizm tesisleri  

Özel Gr. OSİ, Ky 

İÖİ, İTM 

Dernekler, 

Belediyeler 

2015          

112 2 Kurallar sistemi Tur operatörlüğü, Rota kılavuzluğu, 
pansiyonculuk ve yerel ürünlerin satışı 
konusunda halkın da benimsediği bir iş 
düzenini ve kurallar sistemini ortaya koyan 
mekanizma geliştirmek,  

İTM OSİ Ky B Tur 

oparatörleri, 

Hizmet üretenler 

 2014          

113 1 Organik tarım  Korunan alanlarda organik tarımla üretim 
prensiplerinin yerleştirilmesi, plan dönemi 
sonunda sahaların yüzde 30 unda organik 
tarımın yapılıyor olmasının sağlanması, 

İTM, OSİ, 

 İL tarım Md. 

Muhtarlıklar, 

Dernekler, 

2014          

114 1 Yapı sistemi Favori ilçelerde, köy, belde ve ilçelerde yeni 
yapılacak yapıların tamamen yerel mimariye 
uygun olmasının zorunlu hale getirilmesi 

B, ÇŞM, M. Ky Dernekler 

Mimarlar 

Odası 

2014          

115 1 Devremülk, kiralama 

sistemi oluşturulması 

Köylerde atıl vaziyette bulunan köy evlerinin 
devremülk olarak satışı, kiralanması sistemi ile 
apart tarzda turizm hizmete kazandırılması, 

STK’lar, Yöre 

halkı, emlakçılar, 

TO, SA,M, TSO, 

İTM,  

İÖİ, Büyük 

Şehirlerdeki 

Dernekler(BŞD

) 

2013          
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116 2 “Yeşil evler” teması, Enerjiyi verimli kullanan, kendisi enerji üreten, 
atıklarını dönüştüren ev sistemlerinin 
yaygınlaştırılmasıdır. 

Yöre halkı, ÇŞ, İÖİ, 

BB, OSİ,Tİ 

Ün, STK’lar 2014          

117 1 Avlaklarda av sayısının 

arttırılması 

Avlaklarda av potansiyelini artıracak ve av 
turizminin cazibesini arttıracaktır.  

OSİ, Avlak 

İşletmecileri 

 2013          

118 1 Avlaklarda av kaynağına 

yem takviyesinin 

yapılması 

Avlaklarda av potansiyelini artıracak ve av 
turizminin cazibesini arttıracaktır. 

OSİ,Avlak 

İşletmecileri, Avcı 

Dernekleri 

 2013          

119 1 Avlakların tanıtılması Avlaklar ve av kaynakları fuarlar, yabancı ve 
yerli televizyonlar, av dergileri vb. kaynaklarla 
ya da yerli ve yabancı av  turizm acentalarıyla 
görüşerek tanıtılması sağlanacaktır.  

OSİ, Avcı 

dernekleri,İl 

Kültür ve Turizm 

Müdürlükleri, 

Avlak işleticileri 

 2013          

120 1 Karstik yapıların 

tanıtılması 

Kastamonu’da sayıca çok fazla olan karstik 
yapılarının tanıtımlarının yapılması ile ziyaretçi 
potansiyeli artacaktır. 

OSİ, İl Kültür ve 

Turizm 

Müdürlüğü, 

Turizm STKları 

 2013          

121 1 İç sularda sportif olta 

balıkçılığına uygun 

yerlerin belirlenmesi 

Sportif olta balıkçılığı meraklılarına yeni 
alanlar belirlenmiş olacaktır. 

İl Kültür ve Turizm 

Müd., Balıkçılık 

STK, Üniversiteler, 

OSİ, DSİ, Özel 

İdasi 

 2013          

122 2 Sportif olta balıkçılığı 

alanlarının tanıtılması 

Sportif balıkçılık gruplarına ve tüm bu 
aktiveteyle ilgilenenlere balıkçılık sahalarının 
tanıtımı yapılmış olacaktır. 

OSİ, İl Kültür ve 

Turizm Müd., 

Turizm Acentaları 

 2013          

123 1 Kuş envanterlerinin 

çıkarılması 

Kuş gözlemciliği gruplarından faydalanarak 
alanların kuş envanterinin çıkarılması 
sağlanacaktır. 

Kuş Gözlemciliği 

STKları, OSİ, 

 2013          
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Üniversiteler 

124 1 Yayla Pansiyonluğu ve 

yayla turizminin 

geliştirilmesi 

Yayla turizmi meraklılarına yeni alanlar 
oluşturulmuş olacaktır. 

Vatandaşlar, 

Orman Bölge 

Müdürlüğü, 

Turizm Acentaları, 

OSİ 

 2013          

 

 

4.iZLEME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK EYLEMLERAmaç: ekoturizmfaaliyetlerinin  izlenmesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, izlemenin yapılması, raporlama, değerlendirme ve geri bildirimlerin 

yapılması. 

Ey
le

m
 n

o
. 

Ö
n

ce
lik

 

Eylem Açıklama Yapacak kişi ve 

kuruluşlar 

İşbirliği 

ortakları 

Başlangıç 

tarihi 

Süresi Bütçesi ve 

Finans kaynağı 

Göstergeler 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

1

7 

2

0

1

9 

2

0

2

1 

2

0

2

3 

125 1 Değişimin sınırlarının 

belirlenmesi 

Doğal ve kültürel değerleri etkileyen tüm 

turizm faaliyetlerinin kabul edilebilir 

değişimin sınırlarının belirlenmesi, bu 

çalışmanın hedefi yöresel düzeyde kabul 

edilebilir sınırların tespitidir.  

OSİ, İTM, 

Üniversiteler 

WWF, 

Dernekler 

2014          

126 1 Çevresel etkilerin izlenmesi indikatörlere göre izlenecektir. ÇŞM   OSİ   B  Dernekler, 

KTM 

2014          

127 1 Ekonomik etkilerin izlenmesi indikatörlere göre izlenecektir İTM, Tarım Md Ky 

B Tic San Od. 

Dernekler, 

Üniv. 

2014          
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128 1 Sosyal ve kültürel etkilerin 

izlenmesi 

indikatörlere göre izlenecektir OSİ, İTM Üniv Dernekler,  2014          

129 1 Sürdürülebilirliğin izlenmesi indikatörlere göre izlenecektir OSİ; ÇŞM Dernekler,  2014          

130 1 Uyumun izlenmesi Kurallar sistemine uyumun izlenmesi, 

uyumsuzluğun söz konusu olduğu hususları 

inceleme, uzlaşma arayışı, çözüm 

geliştirme, raporlama ve değerlendirme, 

yaptırım uygulama,  

İTM, OSİ Özel 

girişimciler, 

Hizmet üreten 

herkes, 

Dernekler  2014          

131 1 İzlemenin raporlama, 

değerlendirme ve geri 

bildirimlere dönüştürülmesi 

Doğal ve kültürel değerlere etki yapan 

Faaliyetlerin sınırlara göre durumunun 

izlenmesi ve raporlama, değerleme ve geri 

bildirimlerinin yapılması, 

OSİ;  İTM ÜNİV Dernekler 2014          
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