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SUNUŞ 

 

 

 
Cevdet AKAY 

TÜMBİKON & KARDERFED Genel Başkanı 
 
 

Turizm, bir beldenin, bölgenin ya da ülkenin total olarak tüm maddi ve manevi varlıklarının 

gücü, etkisi ve çekimiyle yaratılan bacasız bir sanayidir. Dolayısıyla içinde derin bir kültürel 

miras boyutu taşır. Bizden önceki kuşakların var ettikleri o zenginlikler hem bugünkü hem de 

gelecekteki kuşakların, sonuçta tüm insanlığın malıdır. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma açısından da doğru ve sağlıklı stratejilerle planlanan ve 

uygulanan turizm, denklemin iki tarafındaki unsurları, yani turistleri ve turizmin gerçekleştiği 

yerlerdeki insanları ve toplumları gönendirir. Belki de bir üçüncü unsur olarak, yine insanlığın 

ortak malı ve mirası olan çevrenin korunmasından, çevreyle uyumlu turizm faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinden söz edebiliriz. 

Ülkemizin önde gelen çatı sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Tüm Bürokratlar ve İş 

İnsanları Konfederasyonu TÜMBİKON ve onun bileşenleri arasında yer alan KARDERFED, 

TÜMBİAT, RİBİAD gibi kuruluşlar olarak turizmin bölgesel ve ülke düzeyinde daha bilinçli bir 

şekilde ele alınmasını, özellikle de turizm potansiyelinin çeşitlendirilip ekonomiye ve sosyal 

kalkınmaya fayda sağlayacak yatırımların planlanıp hayata geçirilmesini arzu ediyoruz. Çok 

değerli yetkililerin, akademisyen ve uzman konuklarımızın görüş, düşünce ve 

değerlendirmeleri bizim için altın kıymeti taşımaktadır.  

Karabük’te, doğduğum doğa cenneti Yenice ilçesinde gerçekleştirdiğimiz bu TURİZM 

ÇALIŞTAY’ının, dile getirdiğimiz hedefe ulaşmada en başta karar vericilere olmak üzere 

hepimize yol gösterici bilgiler ve öngörüler kazandıracağına eminim. 

 

  



TÜRKİYE VE KARABÜK’TE TURİZM ÇEŞİTLERİ, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 
PROGRAMI 

 
14 OCAK 2022 
05:00 - İSTANBUL’DAN KARABÜK’E HAREKET 
11:00 - YENİCE IHLAMUR SEYİR TERAS KONAKLAMA YERİNE VARIŞ. KONAKLAMA YERİNE YERLEŞME 
11:30: KAHVALTI   YER: IHLAMUR SEYİR TERAS 
13:00 - GEZİ-ŞEKER KANYONU 
19:00 - AKŞAM YEMEĞİ   YER: IHLAMUR SEYİR TERAS 
24:00 - KAPANIŞ 
 
15 OCAK 2022 
09:00 – KAHVALTI    YER: IHLAMUR SEYİR TERAS 
10:00 - ÇALIŞTAY OTURUM AÇILIŞI 
AÇILIŞ KONUŞMALARI 

 PROF. DR. RECEP YILDIZHAN: TÜMBİAD GENEL BAŞKANI 

 CEVDET AKAY: TÜMBİKON VE KARDERFED GENEL BAŞKANI 

 ZEKİ ÇAYLI-YENİCE BELEDİYE BAŞKANI 

 FUAT GÜLER: KARABÜK VALİSİ 

ÇALIŞTAY KONUŞMACILARIMIZ 
10:30 - MODERATÖR: CAN ÇOBANOĞLU-TÜMBİKON ULUSAL VE ULUSLARARASI SOSYAL EKONOMİK 
STRATEJİ MERKEZİ BAŞKANI 

1. İBRAHİM ŞAHİN-KARABÜK KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ 
2. İSMAİL ŞAHİNBAŞ-BELGESEL-FİLM YÖNETMENİ  
3. HAKAN GÜLTEKİN-DOKAP BAŞKANI 
4. DOÇ. DR. DİLİSTAN SHIPMAN-BAHÇEŞEHİR ÜNİ. GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 

UYGULAMALI BİLİMLER DEKANI 
5. MESUT ŞENOL-YAZAR VE EDİTÖR, TÜMBİKON GENEL SEKRETERİ 

13:00-14:00 ARA 

6. PROF. DR. NÜKET SİVRİ-İSTANBUL CERRAHPAŞA ÜNİ. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖL. 
7. DOÇ. DR. NUR ÜNDEY- HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖL. BŞK. 
8. PROF. DR. BAŞAK SOLMAZ- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 
9. PROF. DR. RECEP YILDIZHAN-TÜMBİAD GENEL BAŞKANI 
10. EROL AYKUT – RİBİAD GENEL BAŞKANI 
11. MEHMET ÇETİN – TURİZM İŞLETMECİSİ 
12. PROF. DR. NURAY TÜRKER-KARABÜK ÜNİ. SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ DEKAN YARD. 
13. YAVUZ ÖZDEL-FYM KREATİF GRUP BAŞKANI 

17:00 - KAPANIŞ KONUŞMALARI VE PLAKET TÖRENİ 
19:00 - AKŞAM YEMEĞİ     YER: IHLAMUR SEYİR TERAS 
 
16 OCAK 2022 
10:00 - KAHVALTI 
12:00 - SAFRANBOLU TARİHİ ÇARŞI GEZİSİ-CAM TERAS 
15:00 - ESKİPAZAR HADRİANAPOLİS ANTİK KENTİ GEZİSİ 
17:00 - İSTANBUL’A HAREKET 
  



NEDEN KARABÜK, NEDEN YENİCE? 

Arif EKŞİ – TÜMBİKON Genel Koordinatörü 

1967arifeksi@gmail.com 

 

TÜMBİKON, bir sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen, bilimden ve teknolojiden 

yararlanmayı, akademisyenlerle ve uzmanlarla çalışmayı ilke ve hedef edinmiş bir 

konfederasyon. Geleneğinde, çok sayıda konferans, panel, sempozyum, çalıştay ve zirve 

toplantıları olan, fuar ve sergiler alanında, tanıtım çalışmalarında öncülük yaptığı etkinlikler 

bulunan ve bunları raporlaştırıp kitaplaştıran bir kuruluş olarak TÜMBİKON’un, turizm 

konusundaki seri çalıştaylarından birisinin Karabük Yenice’de planlanması ve 

gerçekleştirilmesi bizler açısından önemli bir uğraş oldu. 

Birinci neden olarak, Karadeniz bölgesinin kendine özgü özellikleri olan Karabük’ün kendisini 

tanıtmak için samimi gayretler içinde bulunması; ikinci neden olarak, TÜMBİKON Başkanı 

Sayın Cevdet Akay’ın kendi memleketi olan Karabük ve Yenice’yi tanıtma ve markalaştırma 

konusundaki isteği ve azmi ve üçüncü olarak ise, Yenice’nin Türkiye’nin en çok ormana ve 

dolayısıyla yabanıl yaşam varlıklarına sahip olan ilçesi unvanını elinde bulundurmasıydı. 

Şeker Kanyonu gibi bir doğa harikasına, Hadrianus Tapınağı gibi arkeolojik bir mirasa sahip 

Karabük’ün, Yenice ilçesindeki Ihlamur Teras tesislerinin de, doğa turizmi yönünden emsal 

gösterilecek bir mekâna dönüştürülmüş olması, Karabük’ün turizmde bir destinasyon olması 

yönünde yürütülecek çalışmaların ilk temel taşlarını oluşturuyor. Hele hele Zonguldak-

Karabük arasında sefer yapacak Doğa Turizmi Gezinti Treni için şimdiden tur operatörlerinin 

rezervasyonları kabul etmeye başlaması gibi bir gelişmeyi sevinçle not ediyoruz. 

Çeşitli üniversitelerimizin turizm, çevre, gastronomi, markalaşma, iletişim alanlarındaki 

akademisyenlerin, doğa belgeselcilerinin, turizm acentelerinin, turizm medyası 

mensuplarının ve diğer uzmanların katılımıyla, yerel yöneticilerin ziyadesiyle memnun 

oldukları, yeni perspektifler kazandıkları bir Turizm Çalıştay’ını Karabük Yenice Ihlamur Teras 

Tesislerinde gerçekleştirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşadık. 

Umuyoruz, Çalıştay sırasında ortaya konan ve kitapta okuyacağınız görüşler ve öneriler 

dikkate alınır ve ülkemizde Doğa Turizmi – Eko Turizm yönünden öncü ve ideal yerlerin 

başında gelen Karabük ve özellikle onun Yenice ilçesi, bilinçli ve akıllı bir stratejinin 

uygulanmasıyla, yapıcı, tüm paydaşlara – doğa dâhil – zarar yerine yarar ve kâr getiren bir 

turizm bölgesi olarak hepimizi gururlandıran bir geleceğe yelken açar. 

Bu vesileyle katkıda bulunan herkese, kurum ve kuruluşlara saygılarımı ve iyi dileklerimi 

sunuyorum.  

 

  



TURİZM ÇALIŞTAYI’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ… 

Mesut Şenol 
Editör & TÜMBİKON Genel Sekreteri 
 
resillient.mesut@gmail.com  

 

Ekoturizmin bütün önemli parametrelerine sahip Karabük’ün Yenice ilçesinde, üstelik 

“Ihlamur Teras” gibi yerel yönetimin ekoturizm odaklı yatırımının eşsiz mekânlarında 

gerçekleştirilen Çalıştay, yerel yönetimleri, bakanlık temsilcilerini, akademik dünyayı, turizm 

meslek kuruluşlarını, bölgesel kalkınma ajanslarını ve düzenleyici kuruluş olarak bir çatı sivil 

toplum kuruluşu olan TÜMBİKON’u ve onun bileşeni STK’ları aynı amaç doğrultusunda bir 

araya getirdi.  

Türkiye’nin en çok ormana sahip ve yaban hayatın zengin unsurlarını barındıran Yenice 

İlçesinin, doğasının özgünlüğü ve özelliği yanında, yörenin yemek, gelenek, görenek ve diğer 

otantik özelliklerinin de büyük bir potansiyel taşıdığı vurgulandı.  

Şeker Kanyonu gibi bir doğa harikasının, Hadrianapolis gibi antik çağların günümüzdeki 

temsilcilerinin, Safranbolu gibi turizmde başarılı komşu ilçelerin varlığı Yenice’yi Karabük’ün 

ve Türkiye’nin özel bir eko ve kültür turizm destinasyonu yapmaya yeteceğine işaret etti 

konuşmacılar. 

Yenice’nin ve Karabük’ün artık tur operatörlerinin dikkatini çektiği, tur destinasyonları içine 

girmeye başladığı, doğa içinde yeşil tren turları gibi yeni projelerin fizibilite çalışmalarının 

sürdüğü ifade edildi. 

Bütün bu büyük ve olumlu potansiyele karşın, akılcı bir yaklaşımın şart olduğu, kirletici, 

doğayı tahrip edici, yerel halkı dışlayıcı bir turizm anlayışının ve uygulamasının da onarılmaz 

zararlar verebileceği uyarısı da yapıldı. 

Çalıştay’dan çıkan en önemli sonuç kanımca, turizmin, özellikle de ekoturizmin doğa-insan 

dengesi korunarak planlanıp uygulanması ve bu noktada belirlenen stratejik kararlara tüm 

oyuncular tarafından uyulmasının sağlanması gerekliliği oldu. Bilimin ve sivil toplum 

kuruluşlarının gönüllü ve etkili desteği umalım ki, yerel yönetimlerin akılcı ve işbirliğine açık 

yaklaşımlarıyla ekoturizmin bölgede ve ülkemizde gelip geçici kârı öne çıkaran, fırsatçı bir 

anlayış yerine, sürdürülebilir ve ekonomik-kültürel ve turistik hareketliliğin dinamiği olması 

sağlansın. Bu noktada artık kamu-özel ve STK sektörleri, bilimi de yanlarına alarak ortak 

çalışmalar içinde olmalı, sürdürülebilirlik unsuru taşıyan uzun erimli projelere yönelmelidir. 

 

  



AÇILIŞ KONUŞMALARI 
 

Prof. Dr. Recep YILDIZHAN – TÜMBİAD Genel Başkanı 
 
Özellikle sağlık turizmi açısından bir iki tespitimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi 

baktığınız zaman dünyada turistik oteller içinde çok sayıda klinik oteller var. Şimdi benim de 

buradaki en büyük tespitim, özellikle eskiden sanatoryum olarak nitelendirdiğimiz - ki 

İstanbul'da da vardı – tesislerin bulunduğu doğaya burasının da sahip olması. Buralarda 

sadece tüberküloz tedavi edilmezdi. Burada aynı zamanda nörolojik hastalıklar da tedavi 

edilirdi. Özellikle engelli hastaların da rahatça dolaşabileceği ortamlar yaratılabilir. Bunun 

için bu bölgenin çok uygun olduğunu düşünüyorum.  

Barışköy'de bildiğiniz bir diyet merkezi de var aynı şekilde. Bunun için de kullanılabilir 

Yenice ormanları. Keza bazen plastik cerrahi, estetik sonrası hastalar daha lokal, daha çok 

bilinmeyen yerlerde bir on, on beş gün geçirmek isterler. Bundan başka api tera tedavisinden 

bahsetmek isterim; api tera dediğimiz şey için özellikle Uzak Doğu'dan gelen misafirlerimiz 

var. Onlar bu işi çok seviyorlar. Japonya'da Güney Kore'de api terapi yoluyla arıların 

toksininden, yani sadece bal ve propolisten değil de toksinlerinden de yararlanmak istiyorlar. 

MS gibi hastalıklar için özellikle. Yine bu bahsettiğim özellikler, rehabilitasyon için 

hiperaktiviteden mustarip çocuklar, yani özellikle dijital alışkanlıkları, bağımlılıkları olanlar 

veya yaşlı insanlar için kıta Avrupa'dan hastalar buraya tedaviye gelebilir. Karabük Eğitim 

Araştırma Hastanesi'nin sertifikası var mı bilmiyorum? Yani sağlık turizmi sertifikası var mı? 

Yabancı hasta bakabiliyor mu? Yurt dışından gelecek hastalara bakmak için böyle bir 

sertifikasyon gerekli. Eğer böyle bir sertifikasyonu varsa yine hastanın ikamet edebileceği yer 

de önemli. Yani ameliyat dediğimiz şey üç gün ama üç gün sonrasında geçirebileceği bir 

restorasyon dönemi olarak düşünülebilir. Klimatizm dediğimiz açık ve temiz havada tedavi 

özelliğinden bence had safhada yararlanılabilir.  

Yenice'ye baktığım zaman ben bunları tespit ettim. Bunları paylaşmak istedim sizinle. Bu 

konuda da yardımcı olabilecek yönetim kurulu üyelerimiz var. Onları tanıtmak isterim. 

Doçent Doktor Numan ÇİBİK (?) kadın doğum uzmanı ve sağlık turizmiyle ilgileniyor. Gülay 

Akkılıç aramızda. TÜMBİYAD olarak her türlü yardımı yapmaya açığız.  

Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.  

 
 
  



DOĞDUĞUM TOPRAKLARIN TURİZMDE BİR MARKA OLMASINI İSTİYORUM  
 
Cevdet AKAY – TÜMBİKON & KARDERFED Genel Başkanı 
 
cevdetakayy@gmail.com 
 
Değerli sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, Karabük ilimizden ve Yenice 

ilçemizden aramızda olan değerli oda başkanlarımız, siyasi partilerin çok değerli başkan ve 

yöneticileri, TÜMBİAD'ın TÜMBİKON’un, KARDERFED’in çok değerli başkan ve 

yöneticileri, hanımlar, beyefendiler ve değerli belediye başkanımız Zeki Çaylı başkanımız. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, çalıştayımıza hoş geldiniz diyorum.  

Bugün kendi memleketimde böyle bir çalıştayı yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade 

etmek istiyorum. Gerçekten burada, Ihlamur Teras’ta bu güzide mekânda bu etkinliği hep 

beraber yapacağız. Bu mekânın hayata geçirilmesinde büyük katkısı olan Sayın Belediye 

Başkanımız Zeki Çaylı'ya ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten, çok güzel bir 

mekân. Biz İstanbul’dan elli beş altmış kişilik bir ekiple buraya geldik. TÜMBİKON, 

KARDERFED ve TÜMBİAD olarak bu etkinliği yapıyoruz. Akademik camiadan çok değerli 

hocalarımız var. Ben kısaca bilgi vermek isterim. Bu yapıda bürokrat, iş adamı ve akademik 

camiadan iki yüze yakın hocamız var. Türkiye'nin belli bölgelerinde ülkemizin sorunlarıyla 

ilgili konuları gündeme getiriyor, çalıştaylar yapıyoruz ve bunlarla ilgili de sorunların 

çözümüyle ilgili raporlarımızı ve yayınlarımızı ilgili makamlara iletiyoruz.  

Daha önce iklim çalıştayı, pandemi çalıştayı gibi kısa dönemde dönemde yaptığımız 

projelerden bahsediyorum. Tabii ki turizmle ilgili olarak bu bölgede Türkiye'nin ve özelde 

Karabük'ün turizmdeki çeşitli sorunlarını ve çözüm önerilerini ele alacak çok değerli 

katılımcılarımız, değerli hocalarımız var aramızda. Uzmanlarımız var, yetkililerimiz var. 

Burada her yönüyle tartışıp, buradaki sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayacak, turizmi 

daha çok geliştirecek, sorunlar varsa bu sorunları tespit edip giderecek öneriler mutlaka 

olacak ve bunlar da kitap haline getirilip ilgili makamlara ulaştırılacak. İşadamları gücümüzle 

de burada eğer bir şeyler yapabiliyorsak onu da yapmaya gayret edeceğiz.  

Aramızda da çok değerli misafirlerimiz var. Tabii ki onlar Karabük dışından katılıyorlar.  

RİBİAD Başkanımız Erol AYKUT başkanımız aramızda. Sizin de fikirlerinizden 

yararlanacağız. Yine TÜMBİAD başkanımız Profesör Doktor Recep Yıldızhan Hocamız 

aramızda. Kastamonu Dernekler Federasyonu Başkanımız Fatma Kıranoğlu başkanımız 

aramızda. Dünya Çorumlular Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş başkanımız 

aramızda AMASYA Federasyon başkanı İsmail Aktaş Bey'i görüyorum. Yani ismini tek tek 

sayamayacağım başkanlarımı var burada. Diyarbakır'dan misafirlerimiz var. Vahit Başkanım 

ve Medeni Deveci Başkanım aramızda. Yine çok kıymetli hocalarımız var. DOKAP 

başkanımız Hakan Gültekin başkanımız aramızda. Ayşe Çebi hanımefendi Çebi Vakfı Genel 

Sekreteri. O da Karabüklü sayılır. Spor camiasından çok değerli Hayri Ülgen ve TÜMBİKON 

Ulusal ve Uluslararası Sosyal Ekonomik Strateji Merkezi Başkanı Can Çobanoğlu Hocamız 

aramızda ve Çalıştay’ı yönetecek. İsmini sayamadığım bütün konuklarımıza aramızda 

oldukları ve bizi yalnız bırakmadıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Yine Karabük 

Dernekler Federasyonu'ndan çok kıymetli başkanlarımız burada, Necmi Bey burada, Yunus 



Bey burada, Hilmi Bey burada, Nezaket hanımı, Zuhal Hanım burada. Onlar ve sayamadığım 

isimler.  

Tabii ki her şeyden önemlisi de ben bu topraklarda Yenice'de doğdum, büyüdüm. Okumak 

için de bu ilçeden çıkıp İstanbul'a Kabataş Erkek Lisesine gitmiştim. Burada dostlarımı 

görüyorum. Akrabalarım, eski belediye başkanımız Mustafa Akay başkanım benim de 

akrabam. Enver Bey ve Hüseyin Bey'i görüyorum, Cemal Bey'i görüyorum. Hülya Hanım'ı 

görüyorum. İsmet Hocam benim ortaokulda hocam olarak kısa bir süre bize ders vermişti. 

Genel kültür alanında da çok önemli konulara değinmişti.  

Bu vesileyle çalıştayımızın ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İyi ki geldiniz 

diyorum. Hepinizi tekrar sevgi ve saygıyla selamlıyorum.  

  



YENİCE TURİZME DOĞA TURİZMİYLE KATKIDA 

BULUNMAYA HAZIR 

Zeki ÇAYLI – Yenice Belediye Başkanı 

 

Saygıdeğer katılımcılar, İstanbul'dan, özellikle Cevdet Başkanımızın koordinasyonuyla 

Ihlamur Terasımıza gelen TÜMBİKON ve TÜMBİAD dernekleri, konfederasyonu mensubu 

hanımefendiler, beyefendiler, üniversite hocalarımız, velhasıl bu mekânda bulunan güzide 

topluluk, hepinize hoş geldiniz diyor, sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. 

Ihlamur Terası, şu an için küçük bir belediyenin yapabildiği mütevazı bir tesis olarak 

adlandırabiliriz. Dokuz bin beş yüz nüfuslu bir belediyenin gücü bu kadarına yetti. Siz büyük 

belediyelerin büyük yatırımlarına alışmış olan, bunları görmüş olan insanlarsınız. Bizim 

gücümüz bu kadar. Bir atımlık barutumuz var. Bir atımlık barutun bir miktarını buraya 

koyduk ve bu tesis ortaya çıktı. Bu tesisin her şeyini Yenice Belediyesi yaptı. Hiçbir 

müteahhide ihale edilmedi. İş gücü, dizaynı, proje yapımı her şeyi Yenice Belediyesi'ne ait. 

Bu tesisin bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katkı veren önceki 

dönem Milletvekilimiz Osman Kahveci’ye, önceki dönem Kalkınma Bakan Yardımcımız 

Mehmet Ceylan’a, daha önceki Valimiz İzzettin Küçük’e ve Yenice Kaymakamlığımıza 

buradan teşekkür ediyorum.  

Şimdi bu tesisle alakalı basitçe bir bilgi vermek istiyorum. Yetmiş bin metrekarelik bir alan 

orman işletmesinden kiralandı. Restoran, kafeterya, otuz civarında bungalov evimiz var. 

Küçük küçük etkinlikler yapabileceğimiz yerleri görerek, yaşayarak burada müşahede ettiniz. 

Sosyal donatıları var. Elli kişi civarında çalışanımız var. Yenice gibi küçük bir yerleşim 

yerinde elli kişiye istihdam ediliyor olması başarıdır diye düşünüyorum. Çünkü belediyemizin 

bütçesi sınırlı ve de çok yüksek bir bütçe değil. Minimum bütçelerle bunu yapıyoruz.  

Yenice’mizin %86 ‘sı ormandır. Yenice’miz orman yüz ölçümü açısından Türkiye'de birinci 

ilçedir Ve bu ormanların eko turizm noktasında değerlendirilmesi ve Yenice‘nin turizme doğa 

turizm açısından katkısının sağlanması açısından bu tesisi yapmış bulunuyoruz.  

Kültür turizmiyle Safranbolu, deniz turizmiyle Amasya'yı birleştirerek bir sacayağı kurup 

buranın turizme kazandırılması noktasında bu çalıştayı düzenleyen bütün kardeşlerimize, 

başta Cevdet başkanımız olmak üzere Türkiye'de ve Karabük'te turizm çeşitliliği ve sorunları 

sorunların çözüm yolları çalıştayını düzenledikleri için ben ilçem adına minnettarım. 

Umuyorum ilçemizin bu çalıştaydan sonra, Ihlamur Teras’ın ve doğa harikalarının da 

tanıtımının yapılmasıyla daha güzel yere gelmesini sağlarız. Hepinize, bu çalıştaya katılan 

hocalarıma, sivil toplum örgütlerine, hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyor, 

hürmetlerimi sunuyorum. Bu çalıştayın başarılara vesile olmasını, Yenicemiz turizmini bir tık 

daha yukarıya çıkarmasını diliyorum.  



KARABÜK TURİZM KONUSUNDA SIKI ÇALIŞIYOR 

İbrahim ŞAHİN – Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü 

Sunum yapan bütün hocalarımıza, başkanlarımıza buradan teşekkür ediyor, şükranlarımı 

sunuyorum. Ben kısaca özellikle misafirlerimizin ilimizle ilgili birtakım bilgiler edinmesi 

açısından ilimizle ilgili kısa bir sunum hazırladım. Bu sunumu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Evet, iki bin yirmi bir yılı turizm gelirlerimiz. Kısaca bahsetmek istiyorum. İlimizde toplam tüm 

ilçelerle beraber bakanlık belgeleri 27, yerel belgeyle 110 toplam 137 konaklama tesisimiz 

var. Toplam 1894 oda sayısı, 4184 civarında da il genelinde yatak kapasitemiz var. Safranbolu 

ilçemiz biliyorsunuz önemli, Turizmi açısından 118 konaklama tesisi, 3173 yatak kapasitemiz 

sadece Safranbolu ilçemizde ve diğerleri de diğer ilçelerimizde ve merkezde. Ayrıca bu 

pandemi dolayısıyla biliyorsunuz bakanlığımızın yeni bir uygulaması var. İlk önce 50 yatak ve 

üzeri olarak çıkmıştı. Şimdi 30 oda ve üzeri olan konaklama tesisleri GÜVENLİ turizm 

sertifikası almak zorunda. Şu ana kadar ilimizde 8 konaklama tesisi bu güvenli turizm 

sertifikasını almış durumda.  

İlimizde faaliyet gösteren on yedi adet seyahat A grubu seyahat acentesi var. Bunların bir 

kısmı Karabük merkezde, bir kısmı da Safranbolu ilçemizde hizmet vermekte. 2021 yılında 

yerli 158.209 ve 6591 yabancı, toplamda 164.800 kişi ilimizi ziyaret etmiş. Günübirlikler hariç. 

2020’de pandemiden dolayı toplam ziyaretçi sayısı 120.000. 2021’de 164.800. Sadece 

2021l’de 2020’ye göre yabancı turist sayılarında azalmalar var. Yerli turistlerde ise artış 

gözleniyor.  2021 yılında yabancı ülkelerden gelenlerin önemli bir kısmını Karabük'te, 

Kardemir'de veya başka iş yerlerinde çalışanlar oluşturuyor.   

Çevre illerimizin hemen hemen hepsinde Bakanlığımıza ait bir müze bulunmakta. Amasra’da, 

Bartın'da, Zonguldak’ta, Ereğli’de müzelerimiz var. Kastamonu Müzesi bizim sorumluluğumuz 

altında.  İlimizde de Bakanlık tarafından, arkeoloji müzesi planlanmış olup projesi eski 

hükümet konağının olduğu bölgede gerçekleştirilecek bu müze 2022 Yılı Yatırım Programına 

alındı.  

Bundan yaklaşık 15 önce Uzak Doğu’dan bize en fazla Japonlar gelirdi. Evet şu anda Çin, 

Tayvan, Kore… Onlar kültür turizmini seviyorlar. Ferdi olarak gelenler de çok. Otobüse binip 

geliyorlar ama turla gelenler de var. Japonlar bir anda azaldı. Hem Çin'de hem de Japonya'da, 

Tokyo'da fuarlara katıldım. Orada, özellikle Japonya'da birkaç tane Türkiye'yle çalışan 

özellikle Kapadokya bölgesine turlar düzenleyen kuruluşlar şirketler var. 

Daha önce Safranbolu'da her yıl Türk-Japon Dostluk Günleri yapıyorduk. Artık Yapılmıyor 

ama Japonlar ilgiyi çok seviyor. 

“Visit Karabük” sitemiz var. Karabük'ün sosyal medya hesapları var. Buralardan geri dönüşleri 

de takip ediyoruz. 

Eskipazar ilçemizden bahsetmek istiyorum. Eskipazar ilçemizde antik kentimiz var. 2003-2004 

yılında oradaki kazı çalışmaları başladı. Bir kaçak kazı sonucunda ortaya çıkan ve daha sonra 

Zonguldak Ereğli Müzesi tarafından yapılan bir kurtarma kazısıyla faaliyete başlayan bir antik 

kazımız var orada. Şu anda yine bir kazı başkanlığı, Karabük Üniversitesinde öğretim üyesi 



aynı zamanda arkeoloji bölüm başkanı olan Ersin hocamız tarafından yürütülüyor. Burası, 

bakanlığımızın 12 ayrı kazı listesinde olan bir kazı. Türk Tarih Kurumu tarafından da destek 

verilen kazılardan. Şu anda orada 5 tane yapı ortaya çıkartıldı. Üç tanesi kilise ve orada 

önemli mozaikler var. Roma konutu diye adlandırdığımız bir yapı. Kilisenin üzerini kapattık. 

Turizme açık durumda. Hamamın üst örtü koruma örtü çatı projesi şu anda ihale aşamasında.  

Antik Hadrianopolis’e gelmeden önce Safranbolu'da bir Göztepe Tümülüsü var. Bu büyük 

Göztepe Tümülüsü, özellikle dış etkenlerden korunmak amacıyla Safranbolu Turizm Vakfı 

Başkanı olan iş adamımız ŞEFİK DİZDAR tarafından sağlanan sponsorlukla kapatıldı. Şu anda 

orada KESİTLERİN temizlenmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ondan sonra ikinci etap 

buranın müzeye dönüştürülmesine yönelik bir proje yapılacak. Hamam A çatı dediğimiz 

yapının projesi, kuruldan onaylandı. Yakında buranın üst örtüsü ile ilgili ihale İl Özel İdaresi 

tarafından yapılacak. Geç Roma konutu üst örtü projesinin de yapım ihalesine çıkıldı. İhale 

işlemleri bittikten sonra buranın da yapımı inşallah 2022 yılı içerisindde tamamlanıp burası 

da turizme açılmış olacak. Daha doğrusu yani burasının açılmasıyla beraber kiliseler, buradaki 

üç tane yapımız turizmin hizmetine sunulmuş olacak. Şu anda kazısı devam eden ve bitmek 

üzere olan bir kilise C yapımız var. Burada da hiç dış etkenlerden zarar görmemiş çok güzel 

mozaikler ortaya çıkartıldı. Projelendirmesini 2022 yılında tamamlayıp ödenek sağlanması 

durumunda üzerini kapatarak ve koruma çatısını yaparak burayı da turizm hizmetine 

sunacağız. Tabii ki bunlar çok önemli maliyetler gerektiren projeler. O nedenle bir kısmınıa 

sağ olsun Sayın Valimiz destek veriyor. Bir kısmına da bakanlığımız destek veriyor ve bunları 

bu şekilde sırayla yaptığımızda turizme kazandırmış olacağız.  

En başta yapılması gereken bir Karşılama Merkezi var. Karşılama Merkezi'nin projesi 

bakanlığımız tarafından yapıldı. Şubat ayından itibaren de yine Kültür Turizm Bakanlığı 

tarafından ihale edilmesini bekliyoruz. Bunların yanı sıra ilimizde bir takım yeni 

destinasyonlar, yeni ürünler ortaya konulması anlamında da çalışmalar yapılacaktır. Örnek 

vermek gerekirse, merkezde Baklabostan Tabiat Parkı var. Burası ile ilgili önemli birtakım 

yatırımlar da yapıldı ve yapılmaya da devam edecek. Eskipazar'da Hadrianaspolis var. 

Çetören de mesire yeri var. Orada şu anda atıl durumda. Ovacık'ta Karakoyunlu Kral Mezarı, 

Kurutma Kayası ve Karagöl. Daha doğrusu Safranbolu ve Ovacık'ın içinde Soğanlı Çayı Vadisi 

boyunca bir takım kaya mezarlarının olduğu bölge var. Bu bölgede de biz işte Yenice de 

olduğu gibi yürüyüş parkurları, kültür yolu parkurları yapmayı planlıyoruz.  

Yenice'yle ilgili de söyleyeceğim. Eflani ile ilgili de Safranbolu, Eflani arasında İsmail Bey, 

İsmail Şahinbaş da çok izliyor. Onunla ilgili de çalışmaları vardı. Bir katır yolu projesi var. O 

katır yolu projesi de hayata değer eşliğinde çok önemli bir destinasyon haline gelecektir. 

Yenice’de  yeni destinasyonlardan birisi Yenice Ihlamur Teras. Yenice belediye başkanımızın 

çok büyük gayretleri var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii bu Yenice için de özellikle diğer 

ilçelerimiz için de bir örnek teşkil ediyor. Yani diğer ilçelerimizde de buna benzer 

restorasyonlar yapmak mümkün. Yine Yenice'de Şeker Kanyonu, ilk olarak ortaya çıkartılan 

bir destinasyondu. Orada da yine bir takım çalışmalar yapılıyor. Tabii yine Yenice'de 

Yenice'nin doğasıyla, ormanlarıyla yapılması gereken çok şeyler var. Örneğin koruma altına 

alınmış, ağaçlarınız var. Camping alanlarının yapımıyla ilgili çok uygun alanlar var Yenice'de. 

Sırayla. Göktepe Yaylası var. Mesela orada bir defa en son yapılmıştı. Pandemiden önce bir 



kamp yapılmıştı. Çok güzel olmuş burada. Alanların öncelikle tabii ki altyapılarının 

tamamlanması gerekiyor. Orada Üçbölük köyümüz var. Bu bölgede bunlardan kaya 

mezarlarından birkaç tane örnek var burada: kurutma kayası, karakoyunlu kral mezarı gibi. 

Bu kaya mezarlarının olduğu bölgelerde önce bu yerlerin etrafının çok iyi bir şekilde 

temizlenmesi gerekiyor. Bunu orman işletme müdürlükleriyle beraber başlatacağız. Daha 

sonra da patika yollarla ilgili sıkıntılı olan yerler var. Oraların temizlik çalışmalarını yaptıktan 

sonra bu bölgede biz bir takım kültür yolu projelerini hayata geçirmeye çalışacağız.  

2021 pandemiden dolayı çok fazla tanıtım faaliyeti yapılamamıştı. Cevdet Beylerin katkısıyla 

ve girişimleriyle 25-28 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Tanıtım Günleri gerçekleşti 

Yenikapı'da. Orada biz de belediyeyle beraber yer aldık. Yine İzmir'deki Türkiye İzmir Fuarı'na 

katıldık. Burada yine bizim BAKAP diye bir birliğimiz var. Bu BAKAP ile beraber orada yer 

aldık. 9-12 Şubat 2022 tarihlerinde, İstanbul'da da EMITT Fuarında yer alacağız. Orada da 

yerimiz var. Yine Yenice Belediyemiz de bizlerle beraber olacak. İlimizi orada da tanıtmaya 

gayret göstereceğiz.  

  



ÇALIŞTAY SUNUMLARI 

Can ÇOBANOĞLU – Moderatör (Ulusal ve Uluslararası 

Sosyal Ekonomik Strateji Merkezi Başkanı) 

Sayın Belediye Başkanım, değerli sivil toplum örgütü liderleri, bayanlar baylar, hepiniz hoş 

geldiniz. Yenice Belediyesinin büyük emekleriyle bölgedeki ekoturizmde pivot yatırımlar 

içinde örnek bir yere sahip Yenice Ihlamur Teras tesislerinde bu çalıştayı gerçekleştirmenin 

mutluluğunu yaşıyoruz. 

Onlarca yıllık bir geçmişe sahip TÜMBİKON’un ve Karabük Dernekler Federasyonunun, 

TÜMBİAD ile birlikte düzenlediği, akademik dünyadan ve turizm iş sektöründen önemli 

isimlerin katıldığı ve katkıda bulunduğu bu çalıştayın, bölgemiz ve ülkemiz için olumlu 

sonuçlar ve kazançlar getirmesi en büyük dileğimizdir. 

Kadınları ve gençleri önceleyen ve onlara karşı pozitif ayrımcılık yapan, ama sivil toplumun 

toplum hizmeti vermesinde bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyan bir yaklaşıma sahip olan 

STK’ların kurulmasında ve bugünlere gelmesinde Cevdet Akay, Hayri Ülgen Baba, Arif Ekşi 

ve ülkemizin değişik coğrafi bölgelerini temsil eden çok sayıda STK lideri ile işbirliği yaptık 

ve yol ortaklığı kurduk. Kamu, özel ve sivil toplum sektörlerinin yanına akademik dünyayı da 

alan bir anlayışla topluma hizmet hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu amaçla düzenlenen 

çok sayıda bilimsel toplantı, çalıştay, yayınlanan raporlar ve kitaplar ile ülke kalkınması ve 

sorunların çözümü noktasında verimli uğraşlar içinde olduğumuzu düşünüyorum. 

Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve aydınlık geleceği için, “halka hizmet hakk’a hizmettir” 

anlayışıyla, kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden yolumuzda ilerlemeye, üzerimize düşeni 

büyük bir heyecan ve gönüllülük duygusuyla yapmaya gayret ediyoruz. 

Bu vesileyle, çalıştayımızın verimli ve başarılı olması dileklerimi sunuyor, Yenice 

Belediyesine ve Ihlamur Teras Tesissleri personeline sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz… 

  



 

BİR ORMANA EN ÇOK HANGİ RENK YAKIŞIR? 

BİR ORMANIN AĞACINI BİR KEZ SATARSIN. AMA 

GÖLGESİNİ SONSUZA KADAR SATABİLİRSİN 

İsmail ŞAHİNBAŞ – Belgesel Film Yönetmeni 

ismailsahinbas@gmail.com 

 

 
Sayın başkanım, değerli sivil toplum örgütü liderleri, bayanlar baylar, hepiniz hoş geldiniz. 

Belediye Başkanımız Zeki Bey'in ekibine 2015 yılında katıldım. İstanbul'da görev yapıyorum. 

Ben de Karadenizliyim. Rizeliyim O fıkraları aslında biz üretiyoruz. Piyasaya sürüyoruz. 

Kendimiz üretiyoruz,  kendimiz gülüyoruz. Digiturk'te uzun yıllar çalıştım. Şimdi HABITAT-

TV kanalında programlar üretiyorum. 2015’den beri Sayın Başkanımla birlikte Yenice 

turizmini bir seviyeye ulaştırmak için çalışıyoruz. Sayın Başkan beni Aşkın Uzunkaya’ya 

emanet etti. Onunla birlikte uzun soluklu çalışmalar yapıyoruz. 2015’te başlayan süreçte 

Başkan Bey bu tesise karar vermeden önce şehrin varoş yapısını kent kimliğine kavuşturdu. 

İlk dönemde böyle bir çalışma oldu. İkinci dönemde ise çalışmalar bu tesisin kurulması ve 

turizmin planlanmasıyla ilgiliydi. Üçüncü dönemi de şu an yaşıyoruz.  

Daha önce biz iki çalıştay yaptık. Ama araya pandemi girdi. Bu sene de bir çalıştay 

yapacaktık. Nerede kalmıştık diye. Bütün hareketi yeniden toparlayıp yeni bir kimlikle Türk 



halkının beğenisinde olmaya gayret gösteriyorduk. Bu sefer kooperatifleşmeyle ürün 

üretmeye karar vermiştik ki işte maalesef pandemi süreci engel oldu. Marka olmanın, 

başarmanın, reklam dünyasında beş tane altın kuralı vardır. Birinci altın kural; hayal gücüdür. 

Biz sayın başkanın hayallerine ortak olduk. Biz de kendi hayallerimizi bu hayalin içine 

soktuk. Sonra hep birlikte bu hayalleri planladık ve ekip oluşturduk. Daha sonra Başkan Bey 

bahsetti, küçük bütçelerle fedakârlıklarla hiç sonunu düşünmeden bu işe girdik. Şu anda 

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Bey bu filmi izlediğinde, bu gerçekten Yenice’ye mi ait 

diyerek hayretini ifade etmişti. Evet, gerçekten YENİCE’ye ait…  

Belediye Başkanı bana inandı. Ben de ona inandım. Bu işleri getirdik. Elinizdeki bu albümler, 

kitaplar, çiçek albümleri, kelebek kelebeği gibi hoca arkadaşımız yaptı. Bunları yapıp, Türk 

halkının ya da dünyanın beğenisine sunduk ve bugün buradayız. Şimdi konumuz sanırım tüm 

turizmle ilgili. Benim not aldığım birtakım şeyler var. Türk turizmini eleştirisel olarak şey 

yapmak bana düşmez ama bir fikrimi beyan edeceğim.  

Kırsal kalkınmanın üç temel sektörü var. Birisi tarım, birisi hayvancılık ve diğeri de turizm. 

Kırı kalkındırmak için, kırın buradaki gelirden pay alması için bu sektörler desteklenir. Yalnız 

turizm sektöründe ilginç bir şey var. Hiçbir zaman kırdaki insanlar bundan hiç faydalanamadı. 

Hep büyük oteller, büyük otel sahipleri, büyük acenteler, tabiri caizse malı götürdüler. Biz 

istedik ki kır buradan faydalansın. Anadolu’nun bilinmeyen köşelerinde, köyünde kasabasında 

kalmış insanların bu sektörde pay almasıyla ilgili bir konu olsun istedik. Şimdi turizm çok 

ilginç bir konu. Ben turizm mezunuyum. Aynı zamanda jeofizik mühendisliği okudum. 

Acente sahibiyim. Aynı zamanda bir yayınevim var. Televizyonda programlar var; bu şekilde 

turizmin ve yayıncılığın içindeyim. Belgesel filmler çekiyorum.  

Gördüğüm birtakım şeyler var. Birincisi bu deniz, kum ve güneş. Bunu kimse engelleyemez. 

Yani buradan ne kalırsa geriye biz ondan faydalanacağız. Bizim burada yapmamız gereken 

kırın bundan sonraki hedefini iyi belirlemek. Paramız biraz değer kaybettiği için çok yüksek 

sayıda insan gelecek Türkiye'ye. Bunu biliyoruz ama fiyatta gene düşme olacak. Yani yine 

büyük karlar elde edemeyeceğiz.  

Turizmde gördüğüm benim en önemli şeylerin başında otopark mafyası geliyor. Nereye gitsek 

para alıyorlar. Otoparkçıya günde iki üç kez para vermeden bir şey yapmak imkânsız. Yani bu 

işler çok pahalı olmaya başladı ve tuvalet noksanlığı görüyorum. Türk turizmiyle ilgili 

söyleyeceğim şey şu. Bu iddialı bir laf. Bunu da lütfen not alın. Ben Kültür ve Turizm 

Bakanlığının aynı çatı altında olmasına taraf değilim. Çünkü kültür farklı bir şey, turizm çok 

farklı bir şey. Not almıştım. Kültür sosyolojik bir algı. Turizm ise ekonomik bir durum.  

Hindistan’da şöyle bir gelenek vardı: “Misafiri Tanrı'dır” denirdi. Biz misafir ağırlamayı da 

çok becerebilen insanlar değiliz. Gördüm şey bu. Otellerin ruhsat sorunları var. Antalya'da, 

Muğla sahilleri oteller tarafından kapatılmış, rahatça sahile girilemiyor. Eskiden campingler 

vardı sahil kenarlarında. Şimdi hiçbir kamping maalesef yer bulamıyor. Çünkü rant çok 

yüksek boyutta.  

Abbas Sayar diye bir yazar vardı. Bin dokuz yüz ellili yıllarda “Yılkı Atı” diye bir hikâye 

yazmıştı, duymuşsunuzdur. En büyük sorunumuz turizm çalışanları. Aynı Yılkı Atı gibi. 

Yazın alıyorsun. Kışın salıyorsun. Bu adam ne yer, ne içer? Sağ kalan, tekrar gidip tesiste 

çalışmaya başlıyor. Turizm çalışanı yılkı atı gibi olmuş.  



Safranbolu'nun Doğa Sporları, Safranbolu Fotoğraf Kulübü olarak müze kurmak için Şehir 

Gönüllüleri Derneğini kurmuştuk. Ben İstanbul'da Beyoğlu'nda yaşıyorum. Zaman zaman 

Safranbolu'ya gelip de bu derneklerin faaliyetlerini yürütmeye çalışıyoruz. Başkanlık zor iş.  

Şimdi bölgemizde, Karabük’te üç ayaklı bir turizm var. Safranbolu'da bir kültür destinasyonu 

var. Burada doğaya bağlı bir turizm şekli var. Bir de yeni yeni sivrilen  Eskipazarı’mız var. 

Orada da bir antik kent var ve bence çok önemli bir antik kent. Şimdi burada bir anekdot 

paylaşayım. Kazıların bir bölümünde bulundum. Aynı zamanda bir gezi dergim var “Sırt 

Çantam” diye. Digitürk’deki programımız da “Sırt Çantam”dı. Şimdi anlatacağım şey çok 

ilginç. Figür grifon figürü. Yani Eskipazar'ın, bölgenin en önemli değeri mozaiklerinden söz 

ediyorum. Binalar, kiliseler yıkıldığı için, mozaikler kaybolmuş ama keşfedilen 

mozaiklerinden bir tanesi grifon şeklinde çıktı. Grifon şeklini sanat tarihine meraklı insanlar 

bilirler. Kuyruğu, keçi şeklinde, ayakları ve başı aslan şeklinde, masalsı bir canavar. M.Ö 

2000 yılına kadar gittiği tarif edilebilir. Ondan öteye de gidemez çünkü zaten yazı M.Ö. 

3000’de bulundu. Yayılması çok uzun bir süre almıştır. Asurlular dönemine ait bir grifon 

figürünün 1500, 1600 kilometre ötede bir Eskipazar'da taban mozaiği bulunması çok ilginçti. 

Oturduk, ne olabilir diye düşünürken şöyle bir şey yaptık. Yani kanıya vardık. Yedinci ve 

sekizinci yüzyılda o bölgedeki kiliseler, Urfalı ya da Antakya'dan gelen ustalar tarafından 

yapıldığı için grifon figürü de onlar tarafından işlenmiş.  

Kültür bir algıdır. Eğer kültürü devam ettirmezseniz, bu algı yok olur gider. Başka kültürlere 

empoze olmuş olursunuz. Bana bu yetkiyi veren, buraya davet eden dostlarıma çok teşekkür 

ederim. Sayın başkanıma minnettarım. YENİCE gibi bir projeye beni ortak etti. Ben de 

elimden geldiğince işte bir ekiple, “Bir Ormana En Çok Hangi Renk Yakışır”ı sunduk. 

Yaptığımız çalışmalara şöyle bir not düşmüştük. Bir ormanın ağacını bir kez satarsın. Ama 

gölgesini sonsuza kadar satabilirsin.  

Karabük Üniversitesi'yle bir çalışma yapacaktık. Pandemi yine bizi orada bitirdi. Bu 

projelerimizi bitirdi ama toparlanacağız. Karabük Üniversitesi bize bir güzellik yaptı. Rektör 

beye teşekkür ediyorum. “Bir ormana en çok hangi renk yakışır” filmini 53 bin öğrenci filmi 

izledikten sonra Yenice Ormanlarında kendi rengini yazacaktı. Bir kompozisyon yarışması 

yapacaktık. O ötelendi. Onu yapsaydık bir kitap şeklinde yayımlanacaktı. Çünkü benim 

rengim beyaz. Kimisi kırmızı sever, kimisi yeşili sever, kimisi mavi sever. Böyle böyle 

büyütecektik. Uzun bir şey oldu, isim oldu ama etkili oldu. Yani biz de bu belgeseli 

Digitürk'te yayımladığımız zaman çok olumlu tepkiler aldık. Burada başta Belediye Başkanım 

olmak üzere Yenice Belediyesi'ndeki bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. 

Can Bey'i ve Hayri Baba’yı milli takımdan tanıyoruz.  Hayri Baba'yı TRT Spor'daki 

yorumlarından biliyoruz.  

Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.  

  



KARADENİZ ÜRETİYOR, DOKAP DESTEK VERİYOR 

Hakan GÜLTEKİN – Doğu Karadeniz Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı 

hakan.gultekin@dokap.gov.tr 

Bölgesel olarak kalkınmada farklılıkları oluşturan temel faktörler; yer aldığı coğrafi 

koşullar, arazi şartları, iklim özellikleri gösterilebilir. Karadeniz coğrafyasının yaşadığı 

en temel sorunların başında iller ve ilçeleri arası gelişmişlik farkları gelmektedir. 

Bölgemiz uzun yıllar boyunca göç veren bölgelerin başında yer almaktaydı. Geçmiş yıllarda bu 

sorunları ortadan kaldırmak için uygulanan projeler istenilen ivmede olamamış ve bu sorun katlanarak 

artmıştır. DOKAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları ortadan 

kaldırmak, bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

ERDEOĞAN'ın talimatlarıyla 2011 yılında kurulmuş bir kamu kurumudur.  

 

İlk başlangıç hikâyesine baktığımızda 2011 yılında Karadenizli siyasetçiler, Doğu 

Anadolu'nun siyasetçileri ve Konya bölgesinin siyasetçileriyle bir araya gelerek; GAP gibi 

bizim de bir idareye ihtiyacımız var. GAP’ı çok iyi bilirsiniz. Rahmetli Özal döneminde 

kurulmuş Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kalkınması ve gelişmesiyle ilgili kurulmuş bir 

idareydi. 

Bu kapsamda bölgemizin mevcut durum analizi ve üzerine yapılan araştırmalar, toplantılar, çalıştaylar 

neticesinde Samsun'dan Artvin’e kadar olan coğrafyayı kapsayan sekiz il daha sonra 2016 

yılında Tokat, 2020 yılında da Çorum ve Amasya’ nın eklenmesi ile toplamda 11 il özeli 

önemli projelerle birlikte başarıya ulaşılabilmesi için tüm imkânlar sağlanmıştır.  

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak kuruluş hedefimiz, ilk etapta bölgenin 

kalkınması, üretim ve istihdam odaklı olarak turizm ekseninde bölgeyi büyüterek 

geliştirmekti. 2014-2018 yılları arasında bir Eylem Planı hayata geçirilerek var olan tarımın, 

hayvancılığın, bitkisel üretimin, kısmen kültürün, eğitimin, sporun, sanatın da içine katıldığı 

bir yapıyla birlikte yeni kalkınma hamlesi gerçekleştirildi. 2018 yılında Başkanlık Sistemiyle 

bu eylem planı sona erdi ve 2021-2023 Eylem Planı hayata geçirildi. Bu doğrultuda tüm 

başlıklar bir araya alınarak önemli çalışmalara imza atılmaya devam edildi.  

DOKAP İdaresi olarak çalışmalarımızı kamu üzerinden aklınıza gelecek tüm valilikler, 

müdürlükler, belediyeler, yerel idareler, kaymakamlıklar, üniversiteler, yani kamuyla ilişkili 

olarak yürütüyor, Eylem Planımız ve Master Planlarımız çerçevesinde proje bazlı kaynak 

aktararak destekliyoruz.  

Batı Karadeniz' le ilgili de talep olduğunu da vurgulamalıyım. 

Batı Karadeniz' le ilgili de talep olduğunu da vurgulamalıyım. Özellikle Sinop' un, 

Kastamonu' nun, Karabük' ün, Zonguldak' ın içinde olduğu yeni bir kalkınma idaresi 

kurulabilir mi? sorularını sıklıkla duyuyor ve yanıtlıyoruz. Bu durum çok kolay görünmüyor 

ama bir mücadele de devam ediyor. Kastamonu' nun ve Sinop' un DOKAP Bölge Kalkınma 



İdaresi Başkanlığına katılmasıyla ilgili ayrıca bir çalışma yürütülüyor ve katılırlarsa eğer 

farklı bir kaynak alanı oluşturulacaktır.  

Ülkemizin kalkınmasını ve gelişmesini sağlayan faktörlerden biri olan Turizm sektörü 

ivme kazanarak başlıca gelir kaynağımız haline gelmiş ve Karadeniz Bölgemizde taşın 

altına elini koymuştur.  

Doğu Karadeniz Bölgemizde yer alan doğa ve yayla turizmiyle DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi 

olarak yaptığımız çalışmalar sonrasında yerli ve yabancı turistlerin güzergâhları bölgemize çekerek 

turizm aksı haline getirmek önceliğimiz olmuştur. Bu doğrultuda ilk etapta turizm Master Planı 

hazırlanarak Tokat' tan Artvin’ e kadar olan 9 il ile ilgili bir Turizm Master Planı ortaya 

konularak en önemli ayaklarından bir tanesi olan imar çalışmaları gerçekleştirildi. 

Eğer siz bir bölgeye yabancı yatırımcıyı kazandıracaksanız, yabancı yatırımcı 

olacaksanız nitelikli turizm yapmak için o bölgelerin turizm alanlarının imar çalışması 

yapılması lazım. Bu doğrultuda Karadeniz' in önemli lokasyonlarında imar çalışması 

yaptık. 

Dedik ki ya yaylalarımız var, yeşilimiz var, yağmurumuz var, vadimiz var, derelerimiz var. 

Güzel bitki örtülerimiz var. Bu bitki örtüsünün altında da var olan hayvanlarımız var. Çok 

değerli olan bu bölgede, endemik bitkiyle birlikte farklı hayvan türlerimiz var. Ulaşım 

yetersizliğinin özellikle dağlarda pek çok kaynağın atıl olarak kalmasına neden olduğu, bu 

soruna çözüm olarak bir yandan turist eğilimlerini diğer yandan değerlendirilebilir kaynakları 

devreye sokarak yeni bir ulaşım planını, bölgenin birbirine bağlanmasıyla ilgili bir yeşil hat, 

‘’Yeşile Yolculuk’’ projesini ortaya koyduk. Bu doğrultuda normalde Tokat' tan Artvin’ e 

kadar olan bölgeyi kapsayan söz konusu proje epeyce bir tartışma konusu oldu. 

3100 kilometre yolun 1320 kilometresi Karayolları ağındadır yani var olan Karayolları 

ağında olan yolları kullanıyoruz. 1780 kilometresi de Belediye sınırları ve özel idare 

sınırları içinde kalan yerlerden geçmektedir.  

Buralarla ilgili zaman zaman mahkeme kararlarıyla yol çalışmaları durdu. En son 2020 

yılında Mart ayında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı aldı. Durdurma kararı sadece yolla 

ilgili değil Karadeniz'in 1/100.000’lik çevre düzeni planı iptaliyle ilgili bir mahkeme 

süreciydi. Yol da içinde olduğundan dolayı durduruldu. Ama bundan altı ay evvel de 

mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Bu yatırım projelerinin gerçekleşmesiyle, 

doğanın korunarak kullanılmasına, bölgenin kalkınmasına, istihdamın artmasına, bölge 

kültürel zenginliğinin korunmasına ve doğaya saygılı sosyal yaşam alanlarının oluşmasına 

katkı sağlaması için DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak konuyla ilgili 

çalışmalarımız devam edecektir. 

Bunlarla birlikte DOKAP İdaresi olarak sokak sağlıklaştırılmasını ve çevre düzenlemeleri, 

özellikle turizm alanlarının doğallığını o güzelliklerini bozmadan yapılacak çevre 

düzenlemelerini destekledik. Tanıtım filmleri ile Kültür envanterlerinin çıkarılmasıyla ilgili 

önemli çalışmalara imza attık. 

Yeni turizm hareketliliğinde sadece doğayı sunamazsınız. Mutlaka gastronomiyi de 

eklemeniz lazım.  

Gastronomi ile birlikte birleştirerek bir harman sunmak lazım. Sadece gittiğinizde gezmek, 

görmek, tanımak konusuna paralel olarak organik bir kahvaltı, o yörenin öğleninde, 



akşamında masasına gelen ikramlar da önemli. Bu doğrultuda da önemli çalışmalar yapılması 

ve bu yönüyle desteklenerek ekonomik büyüklüğünün artmasına katı sağlanmasını 

hedeflemek gereklidir. Son dönemde pandemiyle birlikte yeni bir turizm doğmaya başladı. 

Dijital göç. Buna da hazırlıklı olunması gerekmektedir. Bölgemizde turizm alanlarımızda 

altyapısı güçlü internet ağı ile görsel, yazılı medyayı da kullanarak birçok şeyi hazır hale 

getirmeli; toplantı salonları, toplantı alanları ve o dijital göç turizminin getirisinden önemli bir 

pay almalıyız. 

 Desteklediğimiz ve hedeflediğimiz çalışmalarımız doğrultusunda projelerimizin başarıya 

ulaşmasıyla birlikte inşallah bölgemiz hak ettiği kalkınma hamlelerini fazlasıyla 

gerçekleştirmiş olacaktır. DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı olarak elimizden gelen 

gayret ve özveriyi göstererek bölgemizi en üst seviyelere getirmek amaçlarımızdan biri 

olmuştur. Bu duygu ve düşünce ile en kalbi duygularla sözlerimi tamamlıyor saygı ve 

sevgilerimi sunuyorum. 

  



ŞEHİR MARKALAŞMASI – Karabük/Yenice 

Doç.Dr.Dilistan Shipman 
Bahçeşehir Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler DekanI 
e-mail: dilistan.shipman@sad.bau.edu.tr 

Herkese merhabalar. Az önce herkesi çok kıskandım. Herkes birbirini tanıyor. Cevdet Bey, Hakan Bey, 

Başak Hanım. Ben ise hiç kimseyi tanımıyorum, Can Çobanoğlu dışında. Aslında beni buraya Başak 

Hocam davet etmişti. Sonra bir baktım benim kuzenim de buradaymış. Dedim ki herhalde süper bir 

topluluk olsa gerek. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. İsimlerinizi söyleyemeden. Fakat sözlerime 

başlamadan önce İsmail Bey'e, İsmail Şahinbaş'a benim bir teklifim var. Kendisi turizm okumuş ama 

oğlunu da benim okulumda okutuyor. Oğlu benim öğrencim. Deniz. O da böyle belgeseller çekiyor. 

Evet, projenizi Karabük Üniversitesi'yle yapınız ama Bahçeşehir Üniversitesi'nde de her rengin rengine 

göre biz bir yemek dizayn edelim. Bir yarışma yapalım. Ve onu da Karabük, Yenice olarak bizim yurt 

dışındaki kampüslerimizde de duyuralım. Kabul müyüz İsmail Bey? Bu projeye hemen başlayabiliriz. 

Çok büyük de bir keyif olur.  

Ayrıca benden önceki konuşmacı Hakan Bey'e de teşekkür ederim. Her Karadenizli gibi son derece 

zekice ve güzel bir konuşmaydı. Ben de Trabzon Sürmeneliyim. Bir Karadenizliyim ama bundan 11 

sene evvel Safranbolu'ya gelmiştim. Orada bir sempozyum düzenlemiştik ve hatta bir yabancı ve bir 

şef olarak eşim hayran olmuştu Safranbolu’na. Ama buraya hiç gelmemişim. Bu hem benim açımdan 

üzücü bir şey ve eğer Deniz benim öğrencim olmasaydı ben de o belgeseli seyretmeyecektim. Çünkü 

seyredebileceğim bir yer yoktu. Dolayısıyla eminim herkes akademisyen olarak çok güzel şeyler 

hazırlamıştır. 2003 senesinde eşim, ben ve rahmetli Tuğrul Şavkay'la gastronomi bölümünü kurduk 

bir özel üniversitede. O gün bugündür de diğer üniversitelerin ardından en son durağım Bahçeşehir 

Üniversitesi oldu.  

İnsanlar arasında bütün uyumsuzlukların gastronomiyle kalkabileceğini düşünüyorum. Çünkü 

gastronominin dini yok, bir dili yok; ancak gastronominin ortak olan yanı kültür ve yemekleri 

tüketmek ve karnımızı doyurmak. Mesela burada ben baktım. Peruhi denilen bir mantı yapıyorsunuz. 

Bu mantıyı Ukrayna'da aşağı yukarı aynı şekilde ama ismi “Pierogi” olarak yiyebilirsiniz. Demek ki 

benzerliklerimiz var. Gaziantep'te içi bulgurla yapılan bir böyle şey var. Uzun bir dolma var. Onu 

Gallerde, İskoçya'da bulabilirsiniz. Ama bu sefer üçgen şeklinde yapıyorlar. Demek ki bu şekilde 

bilinirliliği artırabiliriz.  

Dünyanın pek çok yerini gezdim. City-branding denilen bir şehir markalaşması olayı var. Gastronomi 

de bu markalaşma çok önemli bir unsur. On iki sene yurt dışında yaşadığımda, bütün şehirlerin birer 

logosu olduğunu gördüm. Ya küçücük bir hayvan, bir maskot ya da çiçek o şehrin logosu. Niçin bizim 

yok diye. Onun için size kısa ve sıkıcı olmayacağını umduğum bir sunum hazırladım. Dediğim gibi 

gastronominin bir dil, ırk, etnik köken ve kültür gözetmeyen bir yanı yok. Örneğin, David benim eşim 

ve hiç Türkçe bilmiyor diyebiliriz. Ama yemekte bugünkü garsonlarla, şefinizle çok iyi anlaşt; çünkü 

onun bir dili yok. Yiyorsunuz. Mmmmmmm diyorsunuz. Yüzünüz gülüyor. Ağzınız sulanıyor. Sonra 

herkes birbirini anlıyor.  

Marka nedir? Marka diye tuttururuz. Çünkü marka aslında sizin karşı tarafa veya potansiyel 

müşterinize, alıcınıza verdiğiniz bir sözdür. O sizin bir kimliğinizdir. Ve siz bunun iyi algılanmasını 

istersiniz. Muhakkak burada yaşayanların, buranın bir kimliği var. Bir yaşantısı vardır. Mesela ben 

sabah sabah buraya geldiğimde yanımda oturan beyefendiye dedim ki “ay burası ne kadar soğukmuş, 

buraya, şaşırdım” dedim.  O da bana “ ben Safranbolu'danım ama bizi de şaşırtıyor” dedi.  Çok hoş bir 



şey bu. Demek ki içinde yaşayanı bile şaşırtan çok hoş kimliği olan bir bölgeniz var. Ne kadar 

şanslısınız.  

Belediyenin de çok güzel bir logosu var. Ama o yetmez. 2018 yılında bir belgesel yapılmış, çok 

kıymetli. Valilerimiz, kıymetli belediye reislerimiz olmuş ve hepsi çok çalışkan. Yaptıklarına baktım. Hiç 

durmamışsınız demek ki. Amsterdam’ın logosuna bayılırım. O, size ne göreceğinizi anlatır. Oraya 

gittiğinizde ne ummanız gerektiğini ve onunla ilgili de küçük şeyler alırsınız. Dolayısıyla bir şehrin 

logosu hem turizmi hem de ticareti teşvik etmek açısından son derece önemlidir. Varsa özür dilerim, 

bilmiyorum. Çok araştırdım, bulamadım. Yoksa ben mutlaka oturup beraberce yapalım diyorum. 

Markalaşmada şehir logoları fazla abartılı. Hâlbuki bir şehrin markasını oluştururken algı gerçekçi 

olmalı. Bu, bir şeyleri süslemekten daha önemli. Çok yalın, çok özgün bir yer burası. Çok resim çektim. 

Dağlar o kadar güzel ki! Acaba nasıl bir markayı seçerdiniz? Nasıl bir logo yapardınız? Yani nasıl bir 

mesaj yollamak istiyorsunuz? Bunu tabii hep beraber, siz burada oturanların, çalışanların, 

yaşayanların, Cevdet Bey gibi, Sayın Başkan gibi buraya emek vermiş olanların birlikte yapması lazım 

diye düşünüyorum.  

Japonya'da “kumamon” vardır ve herkes onunla bir resim çektirir. Coca-Cola'nın bir beyaz kutup ayısı 

vardır. Herkes bilir bunu. Bunun gibi bir maskotu olmalı buranın.  Demin belgesele bakarken her 

yerde olmayan süper güzel hayvanlar olduğunu gördüm. Belki bunlardan birisi seçilebilir.  Hakan Bey 

gibi düşünüyorum. O harika belgeseli mutlaka İngilizce ve Almanca olarak seslendirmeyi, onu daha 

odak noktası olarak yurt dışına mutlaka yollamalıyız, diye düşünüyorum. Hatta belki yemek ve 

edebiyatla ilgili olan kısmına Focus Alliance grubunda olan okulumuz destek verebilir. Dünyadaki 

aşağı yukarı yirmi yedi ülkeye ve hocalarına ve öğrencilerine ulaşan hospitality ve gastronomi. Ben 

orada zaten okul olarak en geç Haziran ayında bir event yapmak zorundayım, yani herkes yapmak 

zorunda. Belki o belgeseli o zamana kadar İngilizceye, İspanyolcaya çeviririz. İspanyolca İngilizce’den 

sonra en çok konuşulan dil. Bu dillere çevirip onu bütün okullara yayabiliriz. Bu demektir ki 

milyonlarca gence de ulaşma imkânımız oluyor. Ve altında bu yarışmayı belki ben diğer okullara da 

açabilirim. Diğer yurt dışındaki üniversitelere de açıp, belki diğer ülkelerden kazanan bir ya da iki 

çocuğu ya da bir çocuk ve hocasını buraya davet edebiliriz. Onlar burada yedikleri keyifli yemekleri, 

misafirperverliğinizi ve güzel ortamı gördükten sonra mutlaka yaşadıklarını etraflarına anlatacaktır. 

Konuştukça da buraya olan ilgi artacaktır diye düşünüyorum.  

Bu konaklama tesisini iyi ki bunu yapmışsınız sayın başkanım. Çok güzel bir yer. Çok değişik. Neden 

olduğunu da söyleyeyim. Okulumuzun Mütevelli Heyeti Başkanı da bir Giresunlu. Giresun'u aynı 

şekilde markalaştırıyorum. Orada Yayla'da bir otel aldık. Dört buçuk aydır çalışıyorum Bahçeşehir'de. 

Daha evvel Bilgi Üniversitesindeydim. Şimdi yurt dışına açılmak istiyoruz. Aynı sistemleri yapıyoruz. 

Burası oraya o kadar benziyor ki, baktım bulutlar bile aynı. Bungalovlar aynı, o kadar da güzel yapılmış 

ki! Bir klimayla içerisi de ısınıyor bu arada. Bir tek su birazcık tazyiksiz. Onun dışında güvenliğine, 

hizmet kalitesine bayıldım. Ulaşımı gece gelinirse, korkutucu olabiliyor. Ben hala vampirlerden korkan 

çocuğum çünkü. Ama doğası çok güzel. Tabii fiyatını kontrol edemedim. Bilemediğim için ama eminim 

o da yani uygundur diye düşünüyorum. Çok mu ucuz? Çok da ucuz olmasın. Biliyorsunuz bizim 

ülkemizde ucuz olan şeylere, “iyi değildir” diye bir öngörü vardır. Ama bunların hepsine göre bir 

kimlik yaratabilirsiniz.  

Şanslısınız diye düşünüyorum. Bugün sizlere önerim şimdi ben bir Karadenizli olarak itiraf edeyim. 

İnşallah Gaziantepli yoktur. Fatma Hanım da beni duymasın. Her ne kadar tanışsak da Gaziantep'i çok 

kıskanmıştım. Yani niçin demiştim onlar bizden evvel yaratıcı şehirler ağına girdiler. Yemekleriyle hava 

attılar. Hâlbuki biz Karadeniz olarak bunu daha iyi yapabilirdik diye için için kıskanmıştım. Şimdi onun 

için de bir takım çalışmalar yapıyorum. Eğer siz de yapıyorsanız içine beni de dâhil ederseniz seve 

seve yardım ederim. Bir de eski valimiz olduğunu düşünüyorum, çok güzel bir yemek kitabı yazmış. 



Kimler yaptıysa ellerine sağlık. Ancak bence iki hatası var.  Birincisi; yazıları çok küçük. Artık insanlar 

öyle okumuyor. İkincisi; muhakkak ve muhakkak İngilizce olarak bir daha yazılmalı. Üçüncüsü, 

yemeklerle bir arada öncelikle size Karabük’ü anlatayım sonra da bunlar çorbalarımız dememelisiniz. 

Artık onun modası geçti. Şöyle yapmalısınız. İçinde nefis yemekler var. Yemek, tarihçesi. Anneannem 

şunu şunu yapardı. Veya buradaki şu teyzeden tarifini aldık gibi. O kitap bir elden geçirilirse çok güzel 

olur. Yapanları en azından düşünmüş olmalarından dolayı.  

Dediğim gibi muhakkak o tatlı hayvanlardan bir maskot seçmelisiniz. 1994 yılında dünya miras 

listesine giren Safranbolu'yu bir kere daha tebrik ediyorum. Hakikaten de hakkıdır fakat bunun 

yanında çok güzel doğanız var. Hayır, burayı kesinlikle bir gastro turizm destinasyonu haline 

getirmelisiniz. Ve bunun için inanın sadece politikacılar, sadece iş adamları olmaz. Teyzeler, amcalar 

ve şehirden kaçmasını istemediğimiz genç nüfus birlikte oturmalı ve beraberce burada neleri öne 

çıkarabiliriz diye kararlar almalısınız. Ve bunu ivedilikle yapmalısınız. Çünkü burası yazın da herhalde 

muhteşem bir yer. Yani kışı böyleyse hakikaten yazı da harika olmalı diye düşünüyorum.  

Özetle burada sanatçılar olmalı, girişimciler, kadınlar, akademisyenler, ikamet etmekte olan gerçek 

kişiler olmalı. Yani esnaf Mahmut Bey,  kasabınız Ali Bey,  örgü ören Ayşe teyze gibi olmalı. Eminim 

unutulmuş değerler de vardır. Çünkü ben onları Giresun'da da ortaya çıkardım. Unutulmuş ya da “aaa 

sahi bu da vardı” dediğiniz şeyleri ortaya çıkarmak önemli. Sadece aşçılar gidiyor ve altın madalya 

alıyorlar. Bunlardan bir tanesini Şili'de aldım. Eşimle beraber. O zaman Tayyip Bey Başbakandı ve bizi 

çağırdı. Fakat o sırada da bir seçim olayı oldu. Sonra da pandemi patladı. Bir türlü gidip o yemekleri 

yapamadık. Yaptığımız yemekler katiyen şiirsel falan değil. Biz gittik iç pilav yaptık. Götürdüğümüz 

insanlar da İngilizce bildiği için derdimizi anlattık. En büyük ödülümüz de tavuk göğsünden yaptığımız 

dondurma oldu ve adına da “chicken ice cream” dedik. Bütün şefler delirdi. Tavuklu dondurma nasıl 

olabilir diye. İşte ona da altın madalya aldık. Çok gururluyuz. Bu tip şeyleri yapmanız gerekiyor. Arzu 

ederseniz ben de size akademik olarak her türlü desteği vermeye hazırım. Dinlediğiniz için 

teşekkürler. 
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Efendim ben de size Dünya gazetesinde yayınlanmış “Ülke ve Kent Markalaşmasında Başarı 

Örneği: Güney Afrika” diye başlık koyduğum bir yazıdan esinlenerek sunum yapacağım. 

Demin sevgili hocamız kent markalaşması diyerek konuyu çok güzel çerçeveledi. City 

Branding – Şehir Markalaşması yanında Nation Branding – Ülke Markalaşması dedikleri 

markalaşması aslında en kapsamlı ve en geniş çerçeve. Ama onu küçük yerleşim yerlerine 

kadar, şirketlere, hatta kişilere kadar markalaşma modeli olarak kullanabilirsiniz. Bu yazım 

“Ülkelerin Dış Tanıtımı ve Markalaşması” başlığıyla Dünya gazetesinde yayımlanmıştı. 

Oradaki modeli kısaca size anlatmaya çalışacağım. Bir de Bursa Valiliği'nin önerisiyle 

Bursa'nın markalaşması için bir ön çalışma yapmıştık. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi 

için bu dünyadaki başarı örneğinin bir arama konferansının projesini de burada örnek olarak 

vermeye çalışacağım.  

Ülke ve şehir tanıtımında aslında yapılması gerekenler bu başarı örnek olayları hangileridir? 

Hangi ülkelerde, hangi kentlerde, markalaşma daha iyi yapılmış, hangi modelle yapılmış? 

Bunları araştırmak gerekir. Sonra bir çalışma ekibi kurulması. Verilerin toplanması, üstün 

potansiyel noktaların belirlenmesi, sektörel ve makro mottolar mimarisi gerçekleştiriliyor. 

Makro mimari derken tüm Türkiye için genel bir motto, slogan ve onunla uyumlu bütün alt 

sektörlerin mottolarının çıkarılması lazım. Dolayısıyla; aslında bu bir ülke yönetimi konusu 

aynı zamanda. Uygulama stratejilerinin geliştirilmesiyle bunları nerelere kadar yayarsınız?  

Ben hemen buradan uygulama stratejisine Yunanistan’dan bir örnek vermek isterim.  Rodos 

adasına gittiğiniz zaman bütün restoranlarda önünüze konan, masanıza konan, masa örtüsü 

kâğıdın üstünde Rodos haritası vardır. Ve Rodos’un bütün ziyaret edilecek yerlerini her 

yemek yiyişinizde, nerede yemek yerseniz yiyin, görürsünüz. Bursa örnek olayında Bursa 

Valisi benim daha önceki valimdi. Onun ricasıyla bu benzer çalışmayı Bursa'da bir küçük 

araştırmadan sonra yaptık. Bir tür ilk tanımlama çalışması.  

 “Geçmişle Gelecek Arasında Rahatınız ve Huzurunuz için Bursa” mottosunu önermişiz. 

Çünkü Bursa'nın geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olma durumu var. Ve uygarlıklar, 

imparatorluklar niye Bursa'yı seçtiler? Evet, şimdi Bursa'nın tedavi etme gücü olan suyu var. 

Bir tür envanter çıkarıyoruz. Yeşil doğası var. Organik tarımı var. Tarihsel yerleri var. Sinema 

sanayi için tarihsel canlandırmalar yapma veya platolar kurma şansı var. Spor, sanat 

merkezleri var. Teknolojik üstünlüğü var. Aslında her unsur bir kent ve bölge için artıdır. Ana 

ulaştırma araçlarına yakınlığı var. Nitelikli iş gücü var. Yatırım için sermaye ve ilgi var. 

Göller, termal alan olanakları gibi turistleri ve yatırımcıları çekecek özellikler var. Bu ana 

özellikleri bilmek gerekiyor. Peki, o zaman kaç Bursa var? Bursa'yı kaç isimle, kaç markayla 

tanımlayabiliriz. Termal kenti, turizmde çok önemli bir olay. Tabii bunun sağlık 

rehabilitasyon, spor, eğlence kenti olmasına da çok büyük bir katkısı var. Tekstil 

konfeksiyonu kenti. Bu da çok önemli.  

Bakın Denizli'de bile hani bir sırf havlu üreten yer var ve “Troy”filminin bütün giysilerini, 

kostümleri düşünün orada bir ilçesi var, onlar yaptılar. Bazı yerler, bazı alanlarda bu dokuma 



da olabilir. Sevgili Arif'in Rize bezleri çalışmasına da hatırlıyorum bu arada. Sinema 

sanayinin Disneyland ve Hollywood stüdyoları benzeri tarihsel yeniden canlandırma kenti. 

Tabii Bursa'nın İznik’i, İznik'teki bir uluslararası konferansa katılmıştım. Tarih, göl, turizm ve 

bütün bunların bakın film platoları tarihsel canlandırma, eğlence yerlerinin yapılması da 

markalaşmanın gücünü kat be kat artırıyor. Yani siz burada Rusların, İngilizlerin, 

İspanyolların Fransızların bir filmini yaptırdığınız takdirde, tanınma ve markalaşma 

bakımından ne büyük bir potansiyeli devreye sokmuş olduğunuzu görebilirsiniz. Devletimiz 

bazen bir sinema yönetmeni, bir uluslararası önemli gazetenin yazarı, köşe yazarı gelsin,  

Türkiye'yi tanıtan yazı yazsın diye bütün masraflarını karşılayıp bütçemizden para harcıyor.  

Hadi güzel bir yer yapalım. Olanaklar sağlayalım. Film platoları kuralım. Hani Yenice için de 

şimdi aklıma geliyor. Gelsinler kolaylaştırıcılıklar sağlayalım. Filmler çeksinler. Biliyorsunuz 

bizdeki bir dizinin, içinde bir konak olan dizilerin bile bir yöreye ne denli büyük katkısı 

olduğunu hepimiz biliyor ve gözlüyoruz. Bu açıdan Çanakkale'de başkanlığını yaptığım 

“Çanakkale International Center” derneği ile “TROY” filminin galasının gelmesi için çok 

büyük çabalar harcamıştık. Çeşitli sebeplerle olmadı ama olabilirdi. Brad Pitt Çanakkale’ye 

gelebilirdi ve tanıtım açısından yer yerinden oynayabilirdi.  

“Ülkeler Festivali”nin küçük pavyonlarla ve Mutfaklar Semtiyle kurulması.  Bu da çok 

önemli. Alışveriş kültüründe zamanla yolculuk yapmaya olanaklı kılacak modern ve 

geleneksel küçük alışveriş merkezleri yeniden canlandırılabilir. Bursa'yı bilenler için Bursa 

Valiliği'nin Özel İdare yönetimlerinin çok güzel bir girişimi var. Eski Osmanlı arastalarının 

pazarları hani ipek pazarları var. O yerleri, geleneksel pazar modelleriyle, mimari açıdan 

düzenlemeye çalışmışlar. Belirli caddelerde, sokaklarda binaların restore edilmesi, mimari ve 

kültürel akslar yaratma, harika algılar ve markalaşmalar yaratıyor. Hani giydirme diyorsunuz 

ya, binaya o kültürel sokakların inanın cephesini diğer binalar yapılırken özel mimariyle 

süsleme görüntüyü çok değiştiriyor. Rize'de yapıyorlar, biliyorum. Binanın dışına ahşap 

süslemeler yapılıyor ve görsel-estetik olarak ilgi çeken binalardan oluşan bir sokağa girdiğiniz 

zaman bir bakıyorsunuz ki Cumbalı evler veya düz evler bile giydirilmiş ve orası bir kültürel 

aks halini alıp, bir ziyaret merkezi haline gelmiş. Şehrin kimliği görüntüsü değişiyor böylece. 

Bütün bunlar yapılabilir.  

Son sunumu arz etmek istiyorum. Bu da bakın markalaşma konusunda, yani dünyada bunu 

çok iyi yapmış bir ülkenin deneyiminden de yararlanarak ülke ve kent markalaşmasında 

dünya örneğinden Türkiye'yi arama konferansı. Hatay Büyükşehir Belediyesi yine orada 

kalkınma ajansını da ve diğer paydaşları da devreye sokmaya çalışmıştır. Bütçesine kadar 

hazırlamıştık ama bu pandemi engel oldu.  

Şimdi markanın değeri belli. Hatta ülkeden kişiye kadar tanınmada güvenirlik, bilinirlik, 

görünürlük oluşturmada etkili bir imaj yansıtan marka algısı, insanların, kurumlarının tutum 

ve davranışlarını etkiliyor. Marka algısı bir ülkenin tüm sektörlerdeki varlığını kapsayan geniş 

bir şemsiye altında yaratılmalı. Ana motto tüm alt sektörlerle ilişkilendirilmeli. Yani ben 

Yenice'nin mottosunu yaptım, Karabük'ün yaptım, ayrı ayrı yaptım demek yerine, hepsi 

aslında bir bütünlük, bir mimari içinde olmalı, bir ülke ana motto mimarisi içinde olmalı. 

Hatta siz Doğu Karadeniz için düşünüyorsanız hepsi için de olmalı. Karadeniz'de görev 

yaparken kaymakam olarak bazı önerilerde bulunuyordum. Mesela sadece belirli bir turizm 

tipi, yapılanma yerine kentlerin, bölgenin özelliğine göre, kimi yerde ne bileyim mocamplar, 

başka bir yerde doğa turizmi, başka bir yerde kültür turizmi. Sanayi getirmemeniz 



gerekiyorsa, konut getirmemeniz gerekiyorsa bunları planlamak gerekir; yani hepsi birbiriyle 

bağlantılı olmalıdır. Sanayiyi geliştiriyorsunuz, turizmi baltalıyorsunuz. Turizmin bir alanını 

geliştiriyorsunuz, turizmin öbür sektörlerini baltalıyorsunuz. Çevreyi zorluyorsunuz. Bunlar 

çok önemli. Başarılı örnekleri incelediğimde Dünya gazetesindeki yazımı esas olan Güney 

Afrika Singapur ve İrlanda'yı gördüm. Zaten bu konuda Nation Branding-ülke markalaşması 

adı altında uzmanların, profesörlerin yazdığı kitapları da inceleyerek bu sonuca varmıştım. Bu 

üç ülkenin ortak özelliği olarak, dezavantajlı bir noktada olmalarına karşın, hepsinin de dünya 

kamuoyu nezdinde bir önyargıya sahibi olduğunu, olumsuz bir algıyla mücadele etme 

ihtiyaçları olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Güney Afrika ırkçı, ayrımcı ülke, Singapur katı 

disiplinli bir ülke. İrlanda yoksul, kıtlıktan geçen ve katı Katolik uygulamaları olan ülke 

olarak biliniyor. Ama yaptıkları sistemli çalışmalarla bu imajlardan kurtulabildiler. Ama bunu 

nasıl başardılar? Şimdi bizim de burada kurmaya çalıştığımız modelde olduğu gibi özel-

kamu-STK ve akademik sektörler arasında iş birliğiyle başardılar. Şimdi burada ülke markası 

veya kent markası veya kurum hatta kişi markası bile söz konusu olabilir. Oluşturuyoruz değil 

mi? Hepimiz çevremizde kendimizi bir şekilde yansıyoruz.  

Markalaşmanın bir mimari boyutu var. Burada tabii ben makaleyi veya başarılı ülkelerin 

yaptıklarını huzurunuzda anlatıyorum. Tüm sektörlerdeki, tüm varlığımız neyse, yani insan 

gücünden tutun, doğa, ekonomi; her şeyin envanterini yapmalıyız. İllerde Kültür Turizm 

Müdürlükleri bunu yapıyorlar ama daha farklı bir bakış açısıyla, daha geniş bir vizyonla 

yapmalıyız. Ve biz bir karma uzman komisyon kurmalıyız. Kamu, özel sektör, STK'lar, 

uzmanlardan oluşan – konu bir marka oluşturma olduğu için reklam, tanıtım uzmanları, 

sanatçılar, İsmail Bey gibi belgeselciler, akademisyenler, Yavuz Özden Bey gibi organizasyon 

yapan kişiler - kamu yöneticileri, sivil toplum yetkilileri, kamu bürokratları bir araya gelip bu 

çalışmayı yapıp, envanter üzerinden şemsiye ana motto’yu ve alt mottoları belirlemeliler.  

Şimdi burada Yenice açısından düşündüğümüzde küçük bir adaptasyonu aklımdan 

geçiriyorum başkanım. Yani bir ana motto oluşturduktan sonra buranın balını da mı 

tanıtacaksınız? Kışını da mı tanıtacaksınız? Geyiğini de mi tanıtacaksınız? İnsanlığını, 

insanların çalışkanlığını, girişkenliğini, zekâsını, mizah gücünü mü tanıtacaksınız?  Bu 

özellikler bile manevi bir özellik. Mutfağını mı? Bakın o kadar çok unsur var ki. Bunların 

hepsi ayrı ayrı parça parça değil. Hepsi o ana mimarinin bir parçası olmalı, bir bütünlük içinde 

ilişkilendirilmeli. Ve bu sistem sürekli güncelleştirilmeli. Yani bu belirlenen mottolar 

uygulanıyor mu? İyi sonuç alınıyor mu? Yerine göre düzenlemeler ve revize çalışmaları 

yapılmalı.  Şimdi böyle bir arama konferansını gerçi Hatay yapamadı ama belki Karabük 

yapar, Rize yapar, Trabzon yapar, belki de Yenice yapar. Türkçe'de benim çok beğendiğim 

bir söz var. “At binenin, kılıç kuşananındır”. Muğla Kaymakamları, belediye başkanları, 

valilerle toplantı yapmıştık. Kilim festivali yapacaklardı. Onlar aralarında anlaşamadılar. Ben 

Uşak'ın küçük bir ilçesinde, Eşme'de kaymakamdım. “Siz anlaşamıyorsunuz. Biz küçük bir 

ilçede yapacağız.” dedim. Uşak Eşme'de Uluslararası Kilim Festivali yaptık yıllar önce. Ben 

kaymakamlıktan ayrıldım ama ve ne güzel, daha sonraki belediye başkanları, yöneticiler de 

yirmi küsur yıldır devam ettiriyorlar bu festivali. Yani ben küçük ilçeyim. Ben uluslararası 

etkinlik yapamam diye de bir öz güvensizlik olmamalı. Gerçekten at binenin kılıç kuşananın.  

Şimdi ne yaptı Güney Afrika? Bütün çalışmaları yaptı. “Moda Vakko'dur” gibi ondan sonra 

CNN'in kendi mottosu gibi çıkardığı en ana büyük motto “Enerjisiyle capcanlı bir ülke” oldu.  

Ve bu Motto'yu, turizmde, sanayide, eğitimde, her alanda ve sporda, hatırlarsınız 

olimpiyatlarda kullandılar. Ve bu stratejinin parçası olarak bütün dünya ve biz hepimiz bir 



alet tanıdık, oyuncak. Vuvuzella yani o gürültülü enerjik ses çıkartan alet bu stratejinin bir 

sonucuydu, enerjisiyle capcanlı bir ülke ana mottosunu herkese algılatmış oldular.  

Şimdi Türkiye'den de biz böyle uzman yerel yöneticiler, sektör temsilcileri ile bunu çok iyi 

başaran Güney Afrika'daki, İrlanda'ya da Singapur'daki kritik uzmanları davet edelim. Bakın 

Cevdet Bey ve bu olayı organize eden Can Bey dostlarımızı kutluyorum. Karabük derken, 

Karabük turizmi derken, Türkiye turizmi perspektifini de getirdiler. Getirilebilir, hepsi 

birbirine bağlantılı. Dolayısıyla başarılı ülkelerin marka oluşturucuları gelsinler kendileri nasıl 

başarmışlar bizim uzmanlarımıza, yetkililerimize anlatsınlar. Bizim uzmanlarımız, bizim 

ülkemizin koşullarını, varlıklarını, çalışma tarzını anlatsın. Ve arama konferansında ortaya bir 

sentez çıksın.  O başarı örneklerini gerçekleştiren insanlar bizi de tanıyıp, bizim 

olanaklarımızı da tanıyıp ortaya yeni bakış açıları koysunlar. Onların görüşleri, bizim 

uzmanların onlardan yararlanarak varacağı görüşlerin birleştirilmesiyle, ortaya bu çalıştayın 

da amacı olan öneriler, stratejiler, yol haritaları çıksın.  

Tabii böyle bir düzenleme kurulunun paydaşları kimler olabilir?  

Üniversiteler, ticaret odaları, reklam, tanıtım, kamu diplomasisi, halkla ilişkiler uzmanları, 

STK'lar temsilcilerinden oluşan bir kurul çalışma yapabilir. Son olarak sözlerimi bitirirken 

buradaki modelin, girişimin sadece belediyenin değil, sadece valiliğin değil, sadece bölgesel 

kalkınma ajansları kuruluşlarının değil; ticaret odalarının, sivil toplum kuruluşlarını, herkesin 

katkısıyla yürütülmesi gereklidir. Bu ülke, bu dünya, bu insanlık bizim ortak malımızsa, 

hepimizin el birliği yapıp, güç birliği yapıp başarı örneklerinden de yola çıkarak sahip 

olduğumuz zenginliklerin hakkını veren bir toplumsal, ekonomik kalkınmayı sağlamamız 

önem arz etmektedir. Edebiyatla, sanatla, kültürle, tanıtımla da ilgilendiğim için bu maddi ve 

manevi kültürel varlıkların da, sanatın da bir ülkenin tanıtılmasında, markalaşmasında çok 

büyük bir değeri olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz bizim halk dansları gruplarımız, 

müzik gruplarımız dünya çapında başarı elde ediyorlar. Spor da ihmal edilmemeli. Onların 

hepsi bizim varlığımız.  

Böyle bir ortamda bulunduğum için, kamudan emekli olduktan sonra da şimdi bu bilgi ve 

görgümü elimden geldiğince ülkemin değişik yerlerine sunma fırsatı bulduğum için çok 

heyecanlıyım, çok mutluyum. Can başkanım size, Cevdet başkanım size ve bütün değerli 

katılımcı hanımefendilere, beyefendilere, ev sahipliği yapan Yenice'nin ve Ihlamur Teras 

tesislerinin bütün görevlilerine teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.  



SON TREND- EKOTURİZM VE DOĞA 

Prof. Dr. Nüket SİVRİ  

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü  

nuket@iuc.edu.tr  

Herkese, öncelikle sayın başkanlarıma merhabalar diyorum. Çok uzun uzun hoş geldiniz töreni 

yapmayı sevmiyorum. Ben büyüklerimden şöyle gördüm. Aile büyükleriyle bir yere gidilir ve 

misafir olunur. Ve hoş buldum denir. O kadar hoş buldum ki ve beni o kadar güzel karşıladınız ki 

özellikle hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki büyüklerim beni getirmişler. Çok güzel bir misafirlik 

oldu. Tekrar teşekkür ederim.  

Bugün ben size ne anlatacağım? Size son bir trendden bahsedeceğim. Son trend “ekoturizm”. Bu 

konuda aranızda araştırma yapan akademisyen arkadaşlarım var, Karabük Üniversitesi'nden çok 

sevdiğim dostlarım var. Onlar da hoş geldiler. Onlarla da tabii ki soru cevap kısmında karşılıklı 

olarak keyifle söyleşeceğimizi, konuşacağımızı, paylaşacağımızı düşünüyorum.  

Şimdi önce şöyle bir soruyla başlamak lazım. Neden turizm? Soru aslında şöyle: neden gezeriz? 

Yani ne isteriz gezerken? Çünkü biz öğrenmek isteriz, görmek isteriz, orada bazı şeyleri anlamak 

isteriz. Daha önemlisi şunu yaparız, karşılaştırırız. Karşılaştırmak derken de “Benim ülkemde de 

aynısı var”. Hani vardır ya o Türk insanının kendine özgüveniyle, “Bende daha güzeli var” ifadesi 

ve yanıtı bizim için daha da anlamlanır. Bu yansıda gördüğünüz “Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi” 

(Şekil 1).   

 

Şekil 1. Maslow’un ihtiyaçlar piramidi 



Bu piramit bize ne anlatıyor derseniz; saygın, erdemli, ön yargısız özellikle öz güvenli ve öz saygılı 

olabilmeniz için öncelikle barınma ihtiyacınız başta olmak üzere, diğer öncelikli ihtiyaçlarınızı 

tamamlayıp daha sonrasında her şeyi tarafsızca karşılaştırabilecek kültürü, deneyimi, farkındalığı 

oluşturabilecek niteliği kazanmanız gerektiğini anlatıyor. 

Türkiye'ye en uzak destinasyon, Papua Yeni Gine (Şekil 2). Papua Yeni Gine nasıl bir yer? Ada 

ülkesi. 700 tane farklı dilin konuşulduğu bir yer. Ama oradaki insanlar hiç de bizim gibi değiller.  

 

Şekil 2. Türkiye- Papua Yeni Gine uçuş ekran görüntüsü 

Oradaki insanların tarzı farklı. Ama orada da özellikle ülkemizin güzelliklerini anlatırsınız. Ve 

ülkenizin güzellikleri için de dersiniz ki, benim ülkemde çok güzel ve gerçekten harikulade 

etkinlikler yapabilirsiniz. Ya da başka bir ülkeye gidersiniz. Türk bayrağını ararsınız hemen. 

Dersiniz ki benim ülkemin bayrağı nerede? Ama soru hep aynı aslında, bu alanlarda / şehirlerde 

veya mekanlarda nedir çekici kılan? Yani siz bir ülkeye gitmek için neyi ararsınız? Nedir sizi oraya 

tamamen çekebilen. Mutlaka mevsimi ya da doğalsa kültürü müdür ya da biyoçeşitliliği midir, 

nedir? Mesela dört mevsimi midir size aynı anda çekici kılan? O zaman sizi Antalya'ya 

çağırabilirim. Derim ki gelin aynı günde iki farklı şeyi iklimi çok güzel yaşayın (Şekil 3). 

İstiyorsanız denize girin. Hemen ardından, mükemmel bir kar keyfi yaşayın.  



 

Şekil 3. Antalya’da aynı günde iki etkinlikle ilgili gazete haberi  

Öğrencilerime anlatırken derim ki çok şanslısınız. Türkiye'de birbirinden bağımsız ve Dünya’da 

karşılaşacağınız her örneğe ve oluşumlarına uygun göller, kimyasal yapısına, tuzluluğuna, sodalı 

göller var (Şekil 4) ki ortaokulda bize ezberlettirilmişti hatırlarsanız, dünyada çok nadir bir göl. 

Hatta biraz önce söyledik ya Türkiye'nin üç tarafı sularla çevrili ama Van'a gittiğinizde şöyle derler 

“Türkiye bir ada ülkesi, dört tarafı denizlerle çevrili”. Vanlılar “Van Gölü’nü” göl olarak kabul 

etmezler. Turizm adına satış demişti ya biraz önce arkadaşlarımdan biri. O zaman şöyle satılır 

Beyşehir Gölü; denir ki güneş battığında sanki üstünü çıkarıp göle bırakıyor. Yani gölde soyunuyor 

gibi bir tadı var denir. 

 

Şekil 4. Oluşumlarına göre göller sınıflandırması 



Gelin farklı bir yere götüreyim size. Göz kamaştırıcı bir güzellikle tanıştırayım. Hatta bu alan 

Türkiye'nin Maldivleri olarak tanımlanıyor (Şekil 5).  

 

Şekil 5. Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü 

Ben bir Karadeniz kızıyım; şimdi de memlekete gidelim. UNESCO'nun da 2006 yılında tanımladığı 

biyosfer rezervi olan bir yere kendi adıyla MAÇAHEL gölüne gidelim (Şekil 6).  

 

Şekil 6. Türkiye’nin biyosfer rezervi olarak bilinen Maçahel alanı 

 



Hatta herkesin filmlerde “Grand Kanyon” olarak bildiği hani Amerika'da da her filmde vardır. 

Tamam da benim de Köprülü Kanyonum var. Eğer isterseniz sizi NARMAN-ERZURUM’a götüreyim 

(Şekil 7). Gitmeyen varsa, kırmızı peri bacası nasıl olur derse, işte böyle olur NARMAN’da olur 

diyeyim.  

 

Şekil 7. Erzurum Narman bölgesi kırmızı peri bacaları oluşumları 

Şöyle bir soru sormak isterim, ülke olarak ne kadar zenginsiniz? Herkes şey der, işte bizim 

ülkemizin maddi zenginliği falan. Hayır, hayır. Paranın geçmediği ama sizin zengin olduğunuz 

şeyler var. Sizin ülkenizin zenginliği nedir biliyor musunuz? Sizin ülkenizin zenginliği 450’yi aşkın 

kuş türünüzdür, balık türünüzdür, ya da 120’yi aşan memeli türünüzdür. Sizin zenginliğiniz 

aslında düşünüldüğü gibi para gücü değildir. Sizin zenginliğiniz yaklaşık 3000 endemik bitki 

türüdür ya da ekonomik hayvan türleridir. Endemik ile neyi kastettiğimiz çok net. Başka bir 

bölgede yok. Sadece benim bölgemde var demektir. Sizin zenginliğiniz ormanlarınızdır. Ama nasıl 

ormanlarınızdır? Hemen anlatalım. Diyelim ki eğer menengiç ormanlarınız varsa, eğer 

kastettiğimiz doğu çınarıysa ve asıl anlatılan anıt ağaçlarınızsa bu zenginliktir. Anıt ağaçlarken 

derken şunu diyorum; sizden 400 ya da 750 yıl hatta 1000 yıl önce biri de dokunmuş o ağaca. Biri 

de temas etmiş. Anıt ağaçlar böylesi zenginlikler (Şekil 8). Neredeyse hepsinin, mesela 52 

tanesinin Kastamonu'da olduğunu; ama özellikle en kıymetli olanların Karabük ve Karabük’ün 

Yenice kısmında yoğunlaştığını söylesem. Ne kadar keyifli değil mi? Bu ağaçlar gibi anıt ağaç 

statüsünde çok ağacımız var. Ama ülkemizin en yaşlısının yaşını tahminleyelim. Sizce bu ağaç kaç 

yaşında olabilir? (Şekil 9a) Şöyle bir düşünün. Yan taraftaki de meyvesi (Şekil 9b). Buradan lütfen 

yaşıyla ilgili detayları söyleyin. Söylüyorum ağacımız Zonguldak ili Alaplı ilçesinde bir 

porsuk ağacı ve tam olarak 4115 yaşında.  Kaldı ki bu değeri çok özel anlatmak herkese de özel 

tanıtmak gerekir.  



 

Şekil 8. Karadeniz bölgesinde tescillenmiş anıt ağaçlar ve tür yüzdeleri 

           

      (a)       (b) 

Şekil 9. Türkiye’nin en yaşlı ağacı – Porsuk ağacı (a) ve meyvesi (b) 

Aslında burada söylenecek tek şey var. Anlatacağınız bölgelerin, ağaçları, türleri veya her ne 

özelliği varsa anlatmak istediğiniz bir hikâyesi olmalı mutlaka. Yani sizin hikâyesi olan ülkenizin, 

hikâyesi olan özellikleri, tarihi olan alanları ve çok özel bir anlatısı olmalı. Örneğin turizm 

sektöründen Mustafa Devrim Yalçın arkadaşımız burada olsaydı, derdi ki: “Türk kahvesi bu ülke 

için çok özel bir hikâyedir.” Özellikle “eğer istiyorsanız, burada satış yapacaksanız, hikâye 

oluşturmanız gerekir” diye eklerdi. Ya da “hikâyeniz bir gizem barındırsın” derdi.  “Mihrimah 

Sultan Camii'nde olduğu gibi gizemli olsun, hikâyesi derin olsun” derdi (Şekil 10).  



 

Şekil 10. İstanbul turizminde özel yeri olan Mihrimah Sultan Camii 

Ya da “sakin sessiz şehirlere başvurun ve özellikle sakin sessiz şehir dediğimiz Cittaslow 

şehirlerden, yerlerden, bölgelerden biri olsun” derdi. Özellikle tek tip olan dünyada, tek tip 

olmayan çok yönlü Türkiye'de ayrıcalıkları anlatmalıyız hikâyelerimizi oluşturmalıyız. Bakın bu 

ayrıcalık içinde de özellikle Türkiye'de hangi özel bölgeler var? Bunlarla ilgili neler yapabiliriz 

sorusunda “neden bunların içerisine Karabük'ü eklemeyelim ki” diyebiliriz. Ve Karabük'ün 

içerisinde de “neden Yenice özel bir alan olmasın? Neden Cittaslow bölgelerinden biri olarak 

başvuruda bulunmayalım?”. Kim var? SEFERİHİSAR var. Kim var? SİNOP var. Neden olmasın? 

Biraz önce söylendi. UNESCO'nun dünya miras listesi tamam. Fakat aynı zamanda dünya miras 

listesinin dışında bir de geçici miras listesi var. Eğer istiyorsanız geçici mirasa da başvuruda 

bulunabiliyoruz. Zaten dâhil olanlar dışında, var olanlar dışında ve zaten geçici miras listesinde 

olanlara ilaveten neden hikâyesi olan İKİZ CAMİ olabilecek statüde olan ve bununla 

detaylandırılan bölgelerden biri olmasın (Şekil 11a-b).  

  

      (a)       (b) 

Şekil 11. İkiz camiler: Nuruosmaniye Camisi- İstanbul (a) İzzet Paşa Camisi- Karabük (b) 

Türkiye'de bozulmamış ve doğal yaşamı tecrübe etmek isteyen insanları içerisine almamış 

bölgelerden biri olmak yerine neden 40 adet milli parkın içerisine dâhil edilen alanlardan biri 



ve/veya yaşayan veya tehlike altında bulunan florası ile alakalı bir her mevsimde başka bir orman 

denizi görmeyelim? Bunlar aslında yapmamız gerekenler. Zaten pandemide hepimiz yaşadık. Şu 

anda burada bulunmak yerine, dışarıda doğada bulunmak istemez misiniz? Şu anda nefes almak 

isterdiniz ama doğada. Daha keyifli olmasını isterdiniz ama doğada. Ve işte o yüzden de herkes 

ekoturizm diyor. Ekoturizmin en başlıca temel öğelerinden biri kesinlikle doğayla buluşuyor 

olmanız ve başka şekilde yani bu günlerde doğadan faydalanıyor olmanız. Geçen bir arkadaşım 

bahsetti ve dedi ki bulunduğumuz bu alan aslında ödüllü bir tesis. Siz bu ödüllü tesisin içerisinde 

keyif alabiliyorsanız, böylesi bir mutluluk yaşayabiliyorsanız o zaman bu tamamen buradaki 

yöneticilerin başarısıdır. Onları ayrıca tebrik ediyorum. Tabii ki yapılan etkinliklerde hep 

prensiplerden bahsettik. Belirli prensiplerin olması gerekiyor. Özellikle ekoturizmin prensipleri 

olması gerekir dedik. Yanlarında yıldızlı olan tesisleri görürseniz bunun önemli bir finansal fayda 

sağladığına emin olunuz. Ve aynı zamanda da düşük etkili tesisler tasarlanmalı, inşa edilmeli ve 

çevre dostu olmalı ama bu arada karbon emisyonunu da azaltmalı. Son dönemde 2025 yılı için 

taahhüt edilen karbon emisyonlarına karşı, buradaki emisyonların da azaltılması gerekiyor.  

Ekoturizm başlıklarında şöyle bir güzellik var. Biraz önceki arkadaşlar başka şeylerden bahsetti 

ama dünkü rotayı eğer gerçekten bir eko rota haline getirebilirsek, sekiz bin adım attığımız rotayı 

güncelleyebilirsek ve düşünün ki biraz da işin içerisinde büyü ya da bilmece katabilirsek tam bir 

cazibe merkezi olacaktır. Örneğin dörtlü beşli gruplar oluşturuyorsunuz. Ve sonra gittiğiniz bir 

ağacın altında size bulmanız gereken bir bilmece soruluyor. Ekipler birbiriyle yarışıyor o sırada. 

İşte bu da bir turizm şekli. Ve gittiğiniz zaman öyle bir okuyorsunuz ki her bir noktada size sorulan 

bilmecenin altında sizi bir başka rotaya daha taşıyor. Bunlar dünyada yapılan ve etkin olan turizm 

kaynakları. Buradaki alanlardaki rotalarda bilmecelerle bakalım dünyanın en hızlı, en akıllı ve en 

dayanıklı gençleri kimler? Bu da bir pazarlama şekli. Ve aynı zamanda bu da eko turizmin içinde 

olması gereken bir nokta. O sırada neyi anlatıyorsunuz? Gördüğünüz gibi bu bir örnek tabii ki. 

Uyarlanabilmesi için. “Bakın, nesli tehlike altında olan türlerden bir tanesi budur” diyorsunuz. 

Veya “aynı zamanda endemik türlerden bir tanesi işte Karabük'te de var” diyorsunuz ve tanıtmış 

oluyorsunuz. Bunu yapan ülke var mı? Var. Ta dünyanın bir ucu Kamboçya bunu nasıl yapmış 

derseniz size “çok tatlı bir şekilde yapmış” derim. Hemen size göstermek istiyorum. Kamboçya’nın 

bir tane mayın avcısı var. Mayın avcısının yaptığı iş; biraz detayından bahsedeyim. Yaptığı iş 

gerçekten eğitilmiş bir hayvan ve başarı nişanı olan bir hayvan. Yani nişan almış, ödül almış bir 

hayvan. Ama şu an yaşamıyor. Öncesinde olduğu gibi sonrasında da onu tanımak için, onun ne 

olduğunu görebilmek için gelen insanlar var. Düşünün ki bunu bir hayvan ile yapmış bir ülke.  

Bizde de yapan arkadaşlarımız var mı? Var bakın birini tanıtayım size. Bu genç, Boğaziçi'nde 

okumuş, sonrasında çok özel bir noktada sörfü Karadeniz'e getirmiş. Ve “Srilanka’da başladığım 

bu yolculukta emin olunuz bir yıl içerisinde ulaşamadığım sayıda 1100 kişiye sörf öğrettim” diyor 



(Şekil 12). Ne güzel bir katkı? Karadeniz bir sörf alanı haline gelebilir. Bunların her biri başarılı 

tanıtımlar.  

 

Şekil 12. Karadeniz’de tanıtımı etkili olmuş ve başarılı olmuş etkinlik örneği 

Ama nasıl? Sadece yapılacak şey tüm paydaşlarla tam destekle bunu yapabilmek. Burada akademi 

konuşabilir, yöneticiler konuşabilir ama hayır. Burayı yaşayan insanın, burada olan insanın bu 

anıları, bu hikâyeleri, bu birliktelikleri oluşturması gerekecek. Daha önemlisi şu, insanlar beton 

istemiyor, insanlar yapılaşmayı istemiyor. İnsanlar eko turizmde mümkün olduğu kadar doğaya 

dost, çevreye duyarlı şeyler istiyor. Ülkesinin güzelliklerini paylaşmayı istiyor. Ve insanlar şunu 

istiyor. Analizinin yapıldığı şeyleri görmek istiyor. Analiz derken İngilizcesi SWOT ama Türkçesi 

GZFT analizi, yani güçlü yönler neler, zayıf yönler neler? Bana nasıl fırsat sunulabilir, nasıl tehdit 

olabilir? Burası yani Yenice ise bu analizlerden başarı ile çıkabilecek bir alan. Güçlü yönünüz 

harikulade ormanlarınız olabilir ama zayıf yönünüz şehirleşme ve şehirde farklı oluşumlar 

olabilir. Güçlü yönünüz gerçekten bir liman olabilir. Ama zayıf yönünüz o limanda karşılaşacağınız 

kirlilik olabilir. O nedenledir ki, sizin yapacağınız bu analizlerdir aslında doğru tesisi, doğru 

turizmi, doğru hikâyeleri anlatabiliyor olmak, ancak o zaman başarılabilir. Ve Sevgili Ailem, şunu 

unutmamamız gerekir. Sıkı çalışmaya dönüşmediği sürece yaptığımız tüm planlar, tüm stratejiler, 

hepsi sadece iyi niyettir. Ancak bu harika belde için sıkı çalışabilirsek, çalışırsak, bence birlikte 

çalışırsak bunu başarabiliriz. Dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 

 

 



KIRSAL KALKINMADA BİR ALTERNATİF: EKOTURİZM 

Doç. Dr. Nur ÜNDEY 

Siz dostlarımı sevgiyle selamlıyorum. Böyle güzel ve özel bir mekânda ekoturizmle ilgili 

konuşacağım için çok mutluyum. 2021 yılı Temmuz ayında Tokat'ta gerçekleşen 

Uluslararası Ekoturizm Derneği Turizm Çalıştayı’nda davetli konuşmacıydım. O 

çalıştayda ekoturizm ödülü alan bir tesiste bu konuşmayı yapmak benim için çok büyük 

bir onur.  

Sayın başkanımızı çok tebrik ediyor, ellerinize sağlık diyorum. Böyle çevreci ve doğa 

dostu bir başkana sahip olmak Yenice için büyük bir fırsat. Yaklaşık otuz yıllık 

turizmciyim, turizm pazarlaması, destinasyon markalaşması, destinasyon pazarlaması 

alanlarında çalışıyorum. TÜRSAB Gastronomi Turizmi Marka Kentler Ağı 

Komisyonunda Marka kentler ağı kurup ülkemizdeki gastronomi turizmini geliştirmek 

istiyoruz. Bu konuda bir proje üzerinde çalışıyoruz Şu anda da arkadaşlarım 

Balıkesir'de bu konuyla ilgili toplantıdalar. Onların da size, hepinize sevgilerini, 

saygılarını iletiyorum. Gençlerimize fırsat verebilmek ve konunun içine katabilme 

amacıyla, bu oluşumumuzla ilgili marka tasarımını “Marka Yönetimi” dersi kapsamında 

öğrencilerime yaptırdık.  Arkadaşlarımız  şu anda Balıkesir'de örnekleri inceliyorlar, 

sizlere de sevgi ve selamlarını gönderdiler. İnşallah bir dahaki toplantıda TÜRSAB 

yönetiminden arkadaşlarımız da burada olurlar.  

Aynı zamanda turizm basınımıza teşekkür etmek istiyorum. Turizm Ekstra, İyi Gün 

Haber Ajansı ve Otel gazetesi de bizimle birlikte. Bizlernm burada konuştuklarımızı, 

tartıştıklarımızı turizmci arkadaşlarımıza iletecekler. Onlara da tekrar teşekkür 

ediyorum. Şu anda ekoturizm için önemli merkezlerden birindeyiz. Kapanma süresi 

boyunca biz aslında birçok şey öğrendik. Evde kalmayı öğrendik. Kapalı ortamlarda 

kaldık. Bu kapanma dönemi boyunca doğanın nasıl kendine geldiğini gördük. Biz 

kapandığımız sürede doğa canlandı ve kendine geldi. Çünkü artık büyük kitlelerin 

istilası altında değildi. Bu süreç bize kitle turizminin doğaya ne kadar zarar verdiğini 

göstermiş oldu. Ve bu dönemde anladık ki biz doğaya yönelmeliyiz… Doğa dostu 

turizme ağırlık vermemiz gerektiğini gördük. Pandemiden önceki dönemde ekoturizme, 

doğaya, doğa turizmine ciddi oranda bir artış olduğunu gözlüyorduk. Günümüzde ise 

ekoturizme olan ilginin daha da arttığını gördük. 

Dünya turizm pastasının yaklaşık yüzde 7’lik kısmı ekoturizmden sağlanıyor.  Biz bu 

bağlamda ne yapmalıyız? Turizm aktörleri için farkındalık yaratmamız gerekiyor. Yani 

doğaya karşı bir farkındalık yaratmamız ve doğa dostu turizme odaklanmamız 

gerekiyor. Son yıllarda popüler olanların değiştiğini, yani insanların tercih ettiği tatil 

anlayışında değişiklikler oldu. Pandemiyle birlikte izolasyonun öne çıktığını, biraz daha 

sakin yerlere yönelmenin olduğunu görüyoruz. El değmemiş doğanın daha popüler 

olduğunu, büyük kitlelere hitap eden kocaman beş yıldızlı lüks oteller yerine daha çok, 

her türlü konforu olan ama daha ufak, daha minimal konaklamaların, sakin 

konaklamaların tercih edildiğini gözlüyoruz. Büyük konaklama dediğimizde zaten 

büyük büyük beton yığınları oluyor çoğu zaman. Daha küçük, doğanın içinde ve 

doğayla bütünleşmiş yerler tercih ediliyor artık. Doğal olan, doğaya saygılı,  çevreye 

duyarlı tesis ve destinasyonlar tercih ediliyor.  



Ve en önemlisi deneyim. Deneyime dayalı turizm diyoruz. İnsanlar deneyim yaşamak 

istiyorlar. Özgün deneyim yaşamak istiyorlar. Kendilerine özel olsun istiyorlar; büyük 

kitlelerin parçası olup büyük gruplar halinde restoranlara, alışveriş merkezlerine 

gidelim istemiyorlar. Kendi kişisel deneyimlerini yaşamak istiyorlar. Küçük topluluklar 

içinde olmak istiyorlar. En önemli noktalardan bir tanesi de gastronomi; yerel mutfakları 

tatmak istiyorlar. Yani turistler için yapılmış o restoranlarda sıradan yiyecekler yemek 

istemiyorlar. Ziyaret ettikleri destinasyondaki lokal yiyeceklerden, o destinasyona özel 

yiyeceklerden tadıp bunları deneyimlemek istiyorlar. Ve doğal gıdaları tercih ediyorlar. 

Turistik destinasyonlar artık eskisi kadar popüler gelmiyor insanlara. Daha lokalin 

olduğu, turistlere yönelik olmayan, doğal destinasyonlar tercih ediliyor.  

Değişen yeni turistin özellikleri biraz daha farklı. Artık yeni turist farklılık istiyor. Farklı 

bir şeyler yapmak istiyor. Her zamanki şeyleri görmek istemiyor. Özgün şeyler istiyor. 

Kendisi için yeni ve özgün, biricik, değişik şeyler deneyimlemek istiyor. Yeni daha önce 

deneyimlemediği, başkalarının deneyimlemediği şeyler olsun diyor.  

Ekoturizm doğal, doğa temelli faaliyetler yelpazesi. Yani ziyaretçilerin doğal ve kültürel 

mirası takdir etmelerini ve anlamalarını sağlayan, aynı zamanda da ekolojik, ekonomik 

ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir turizm biçimi. Alternatif bir sürdürülebilir 

kalkınma türü. Ve Karabük'te, özellikle de Yenice’de işte bu özellik var. Yani 

sürdürülebilir kalkınmayı ekoturizm yoluyla sağlayabilecek özellikler var. Tabii bunun 

için biraz yatırım yapılması ve tabii ki öncelikle bu alanda çalışacak personelin 

eğitilmesi şartıyla. Ekoturizm, çevreye zarar vermeden, çevreden faydalanan ve yerel 

halkların kültürlerini yok etmeden turizm faaliyetlerine katılmalarını sağlayan bir turizm 

biçimi. Bir yere turizm geldiği zaman genellikle büyük işletmeler geliyor ve geldikleri 

zaman da ne yapıyorlar? Genellikle ne yazık ki, turizm adına kocaman kocaman beton 

binalar ve tesisler yapılıyor. yapıyorlar. Büyük işletmeler, büyük sermayedarlar  yatırım 

adı altında ne yazık ki doğaya büyük zarar veriyorlar. Ekoturizm ise daha çok küçük  

ve orta ölçekli işletmelere yatırım yapma olanağı sağlıyor. Bu da daha ufak sermayesi 

olan kişilerin de turizm faaliyetinde yer almalarını sağlıyor. Bunun yanında yerel halka 

çok büyük faydası oluyor. Yani evinde yaptığı tarhanasını, makarnasını, işlediğni 

dantelini, oyasını, mayaladığı yoğurdu, peyniri turizme kazandırabiliyor. Aynı zamanda  

kadınlar için çok önemli bir fayda sağlıyor. Kadınları istihdama katıyor. Kadınların 

istihdama katılması son derece önemli. Birincisi ev ekonomisine katkısı oluyor. İkincisi 

kendine güveni geliyor. Kendi parasını kendi kazanıyor. Kendi ayakları üzerinde 

durabiliyor. Kadının istihdama katılmasının başka bir avantajı da yetiştireceği çocuklar. 

Kendine güveni olan bir anne çocuğunu daha iyi bir şekilde yetiştirebiliyor. Kırsal 

kalkınmanın en önemli neticelerinden bir tanesi yeni jenerasyonu daha iyi bir şekilde 

yetiştirebilmek.  

Dediğim gibi ekoturizm deneyime dayalı bir turizm biçimi. Hedefi sürdürülebilirlik, kırsal 

ekonomiye katkı sağlamak, turistlere farklı deneyimler yaşatarak memnuniyet ve tercih 

edilebilirliği arttırmak. Turistlerin tercihini ancak memnuniyetle arttırabilirsiniz. Turizm 

ürünü diğer ürünlerden farklı. Turizm ürünü yapısı gereği satın alınmadan önce 

denenemeyen bir ürün. Turizm ürününü önce satın alıyoruz. Ondan sonra tüketiyoruz. 

Yani önce parasını veriyoruz. Tabii ki bu ürünü satın almadan önce ne yapıyoruz ? 

Bilgisayarlarımızı açıp, Google'a, TripAdvisor'a, sosyal paylaşım ağlarına, bloglara 

giriyoruz. O destinasyon ya da konaklama tesisiyle ilgili yorumlara bakıyoruz. Yani ürün 



ile deneyim yaşamış tüketicilerin fikirleri bizi yönlendiriyor. Onların deneyimleri ve 

memnuniyetleri yönlendiriyor. O yüzden de memnuniyet çok önemli. Çünkü 

memnuniyet yeniden satın alma davranışına yönelttiği kadar aynı zamanda, tavsiye 

doğrultusunda yeni misafirlerin de ürünü satın almasını sağlıyor.  

Başarılı bir ekoturizm yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Çünkü elimizde olanaklar var. 

Bunun için uygun politika, dikkatli planlama ve çalışma gerekiyor. Genel olarak 

ülkemizde, destinasyonlar turizm açıldığı zaman ne yazık ki doğa katlediliyor. Turizme 

açılacak diye ormanlar kesiliyor, tarım alanları inşaata açılıyor. Ben İzmirliyim. 

Çocukluğumda hatırlıyorum, Seferihisar'da, her yerde mandalinalıklar vardı. Her yer 

mis gibi mandalina kokardı. Şimdi gittiğinizde güzelim mandalinalıkların yerinde 

apartmanlar var. Yenişakran’da yazlığımızın olduğu her yer zeytin ağacıydı, şimdi 

hepsi yazlık. Çeşme'deki sakız ağaçları hep site oldu. En büyük sıkıntı, turizme 

açıldığında doğanın tahrip edilmesi. Ekoturizme açılırken de doğanın tahrip 

edilmemesine çok dikkat etmek gerekiyor. Yani yapılacak tesislerin doğayla uyumlu 

olması, betona esir olunmaması gerekiyor.  

Ekoturizm'in faydalarından kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle turizmin belirli 

bölgelere sıkışmasını engelliyor. Yani belirli bölgeler dediğimiz genellikle deniz, güneş, 

kum turizmi. Ege ve Akdeniz bölgeleri. Ama ülkemiz kocaman. Turistleri niçin sadece 

belirli bölgelerde sıkıştıralım ki! Turistlerin farklı talepleri, farklı beklentileri, farklı 

tercihleri olabiliyor. O yüzden ekoturizm başka bölgelerin turizme açılmasına olanak 

sağlıyor ve farklı taleplere cevap veriyor. Değişen turist profiline uyum sağlıyor. Doğal 

ürünler, doğada yürüyüş, doğa gezmesi gibi etkinliklerle doğallığı seven turiste hizmet 

sunmuş oluyoruz. Doğa bilincini geliştiriyor. Ekoturizme katılanlar çok daha bilinçli 

turistler oluyorlar. Doğaya, çevreye ve kültüre saygılı olup kırsal kalkınmaya destek 

sağlıyor. En önemli özelliği, doğaya saygılı olması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına 

katkıda bulunması.  

Yenice’de 133 kelebek çeşidi var ve dünyanın en önemli yüz ormanından bir tanesi 

Yenice Ormanları. Yenice ormanlarında ne kadar çok hayvan ve ne kadar çok 

biyoçeşitlilik olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ekoturizm yerel halkın refahını koruyor, 

turist ve turizm endüstrisi adına da sorumlu eylemlerde bulunurken aynı zamanda da 

kaynakları minimum seviyede kullanıyor. Kırsal kesimdeki insanlar için yerel katılım, 

mülkiyet ve iş fırsatları yaratıyor. Öğrenmeye katkıda bulunuyor. Çünkü ekoturizme 

katılan turistlerin amacı öğrenmek. Bilgi sahibi olmak. Öğrenmeye katkıda bulunması 

önemli bir özellik. Turizm sezonunu on iki aya yayıyor. Oysa deniz, güneş, kum ve kış 

turizminin belirli bir sezonu var. Sadece sezonda istihdam sağlanabiliyor, işletmeler 

çalışıyor. Ama ekoturizmin sezonu yok, 12 ay boyunca turist kabul edebiliyorsunuz. Bu 

da yıl boyunca işletmelerin açık olması ve istihdam anlamına geliyor. Kırsal alanlarda 

yaşayan insanların kişisel ve mesleki gelişimini arttırıyor. İnsanların kültürünü 

yükseltiyor ve kaliteli turizmi kırsal bölgeye çekiyor. Ekoturizme katılanların gelir, eğitim 

ve bilinç düzeyleri yüksek. Kırsal toplulukların yaşam koşullarının iyileşmesine destek 

olurken geleneksel kültürlerini de kaybetmemelerini sağlıyorlar. Çünkü ekoturizmin 

devam edebilmesi için geleneksel kültürlerinin de devam etmesi gerekiyor. Yani 

geleneksel yöntemlerle yine artizan gıdalarını yapmaları, geleneksel yaşam biçimlerini 

devam ettirmeleri ve doğal çevreyi korumaları gerekiyor.  



Sürdürülebilir dedik, bir sürdürülebilir turizm biçimidir dedik. Sürdürülebilir turizmi 3 

alana odaklıyoruz. 

1. Kalite 

2. Süreklilik 

3. Denge 

Kalite dediğimizde kaliteli deneyimi kastediyoruz. Turist için kaliteli deneyim 

sunacaksınız. Bunun yanında kalite, yaşam kalitesini arttırıyor, yoksulluğu azaltıyor. 

Bölgede, yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırıyor. Ve çevreyi daha kaliteli hale 

getiriyor.  

Süreklilik, doğal kaynakların sürekli kullanımını sağlıyor ve bir taraftan da zarar 

vermeden onlardan maksimum fayda elde ediyor.  

Denge, paydaşlar arasında adil fayda sağlamaya yarıyor. Bunu nasıl yapıyor? Turizm 

endüstrisi, sürdürülebilir turizm, çevre koruma ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını 

dengeliyor. Belirli bir dönem için değil, gelecek nesilleri de düşünerek yapılan bir 

sürdürülebilir turizm diyoruz buna.  

Peki, sürdürülebilir kalkınmayı, sürdürülebilir ekoturizmi nasıl geliştirebiliriz? Öncelikle 

stratejik bir bütünsel planlama yapmamız gerekiyor. Temel ekolojik sistemin 

korunmasını esas almamız, hem kültürel hem de doğal miraslı koruyarak gelecek 

nesiller için uzun vadeli üretkenlik sağlamamız gerekiyor. Turizm ancak kalkınma 

gelecekteki fırsatları korurken turistlerin ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılarsa 

sürdürülebilir olur. Yani sadece turistin ihtiyacı değil. Yerel halkın da ihtiyacı 

karşılanması ve tabii ki çevrenin ve gelecekteki fırsatların da korunması gerekir. 

Çevresel kaygılar göz önünde bulundurulmadan bir ekoturizm planlamasını 

geliştirmemek gerekiyor. Çok büyük hata olur. Onun için planlama yapılırken, pazar 

araştırması, potansiyel turistlerin ihtiyaçları, kırsal destinasyondaki halkın ihtiyaçları ve 

kaynakların analizinin yapılması gerekiyor.  Doğal ve kültürel peyzaj değerleri, eko 

turizm için temel oluşturur. Çevre dostu plan çok önemli. 

Coğrafi konum, evet burada Karabük'ün konumu çok güzel. Mikro iklim koşulları, 

uygun. Su varlığı, uygun. Doğal güzellikler. Doğal bitki örtüsü. Yaban hayatı, yüzey 

özellikleri. jeomorfolojik yapı, yerel mutfak, ekoturizm için ihtiyaç olan herşey mevcut 

Çok güzel, yerel mutfakları, farklı farklı yemekleri var. Festivaller, törenler, geleneksel 

tarım yapısı, yerel sanatlar. Safranbolu Yazması gibi, Karabük'teki ayakkabı yapımı 

gibi, sepetçilik gibi yerel sanatlar önemli. Bunların hiçbirini somut olan ya da soyut olan 

kültürel mirastan ayrı düşünemiyoruz. Tabii ki giyim tarihi, değerler, olaylar ve kişiler, 

cazibe merkezleri, mimari miras çeşitliliği, geleneksel müzik, halk oyunları bunların 

hepsi ekoturizme kaynak oluşturuyorlar ve Karabük'te bunların hepsinden yeterince 

var.  

Ekoturizm planlamasındaki ilk konumuz çevre ve çevrenin korunması. Doğal alanların 

korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması en önemli nokta. Deneyimlemeye ve 

öğrenmeye odaklı bir turizm çeşidi. Flora, habitatlar, kültürel eserler. Ekoturistler, 

bunların hepsini öğrenme, el işleri, tarih, folklor vd. değerlerin deneyimlenme amacıyla 

geliyorlar.  



Yenice'de çok güzel yürüyüş parkurları var. Turizme açmak için bu parkurların yeniden 

numaralandırılması ve işaretlendirilmesi gerekiyor. Çünkü numaralandırılıp 

işaretlendirildiğinde, insanlar kendi başlarına da yürüyüp, kaybolma riski olmadan 

parkuru tamamlayabileceklerdir.  

Turizm diyoruz, turizme açalım diyoruz ama turizmin de birtakım riskleri var. Bu riskler 

neler olabiliyor? En kötüsü ekosistemin zarar görmesi. Büyük kitlelerin ziyaretiyle 

ekosistem zaman zaman zarar görebiliyor. Yaban Hayatının Habitatı zarar görebiliyor. 

İnsanların yaban hayatının habitatına el atması, bunların yuvalarını bozmaları gibi 

şeylerle karşılaşabiliyoruz. Toprak kayması, erozyon, bitki örtüsüne zarar vermek, 

nasıl oluyor? Otel yapılıyor, yollar açılıyor. Çeşitli yeme içme tesisleri yapılıyor bunlar 

yapılırken bitki örtüsüne zarar veriliyor, kesilebiliyor ya da farklı şekilde hasar 

verilebiliyor. Yangın çıkabiliyor. Sigarasını içiyor, atıyor. Cam şişeyi atıyor. Suç oranı 

artıyor. Ne kadar çok insan olursa suç oranı o kadar artabiliyor. Kanalizasyon sorunu 

oluyor. Çöp oluyor. Geçen gün ormanlık bölgede yürürken yerde bir ayran kutusu 

gördük. Yani yiyor, içiyor, atıyor. Bunlar da tabii ki risk olarak karşımıza çıkıyor. En 

kötüsü betona yenik düşüyoruz. Çarpık yapılaşma yine karşımızda risk olarak çıkıyor. 

Yaban hayatı zarar görüyor.   

Avcılık, Alternatif Turizm derslerinde bir alternatif turizm çeşidi olarak geçiyor ama ben 

bunu bir turizm çeşidi olarak görmüyorum. Kitaplarda literatürde alternatif turizm olarak 

geçse de ama benim için vahşet. Avcılık ve balıkçılık da yine çevreye zarar verebiliyor. 

Ziyaretçiler yaban hayvanlara rahatsızlık veriyor. Hayvanları taciz edebiliyorlar, onların 

yaşam tarzlarını değiştirebiliyorlar. Yemek veriyorlar. Bu sefer hayvan o verilen 

yemeklere alışıyor ve doğal ortamında bulunmak istemiyor. Vahşi yaşam davranışını 

değiştirmek gibi bir takım riskleri oluyor. O yüzden de eko turizm planlanırken bu riskleri 

de göze alarak riskleri minimuma indirerek planlama yapılması gerekiyor. Karabük, 

somut ve somut olmayan kültürel miras ve doğal mirasın hepsine sahip. Karabük 

neden ekoturizm alanında bir marka kent olmasın diyorum ve hepinize çok teşekkür 

ediyorum. 

 

  



TURİZMDE GENİŞ KİTLELERE NASIL ULAŞILIR? 

Prof. Dr. Başak SOLMAZ – Selçuk Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Öğretim Üyesi 

Dünya’yı sevginin kurtaracağına inanıyorum. Karadeniz'de bir sevgi şöleni yaşadığımı da 

düşünüyorum. Çünkü Karadeniz insanı çok candan, çok kucaklayıcı, çok misafirperver. Bizi 

burada konuk ettiğiniz için öncelikle Cevdet Başkanıma, Zeki Başkanıma, İbrahim 

Müdürüme ve burada bizi ağırlayan, konaklamamızda yardımcı olan herkese çok teşekkür 

ediyorum. Böyle bir ailenin ferdi olduğum için de hem onurluyum, hem de mutluyum. Elbette 

ki geleceğim. Çünkü benim mihmandarlarım sizlersiniz. Sizlerden görüyoruz, sizlerden 

öğreniyorum. Yoluma da öyle devam edeceğim. Bundan sonra. Şimdi ben aslında sunuma 

başlamadan önce bir hikâyeyle başlamak istiyorum. Bir iletişim faaliyeti aslında neye 

dayanır? Anlama, anlaşma ya da anlaşılma ve paylaşma. Kusura bakmazsanız eğer gözlerinize 

bakarak da anlatmak istiyorum. İletişim anlamak, anlaşmak ve bunu paylaşmak. Aslında 

birçok teknik anlamı ya da ifadesi söz konusu olabilir ama bunu bir hikâyede şöyle anlatmaya 

çalışayım:  

Bir adamcağız trafik kazası geçiriyor. Hastaneye yatıyor. Başucunda eşi günlerce bekliyor 

uyansın diye. Komadan çıksın diye. Aradan günler, haftalar geçiyor ve adamcağız gözünü 

açıyor. Açtıktan sonra, eşi mutlu oluyor, gülümsüyor. Yaşasın hayata döndü diye. Adamcağız 

“gözümü açtım seni gördüm” diyor. Kadın daha çok mutlu oluyor. “Biliyor musun” diyor, 

“yıllar önce diyor bir iflasın eşiğine gelmiştik. Hatta iflas etmiştim. Yanında yine sen vardın.” 

Kadın gene çok mutlu oluyor. “İşte şu kadar acılar çektik, bu kadar bilmem neler yaşadık. 

Hepsinde sen vardın” diyor. Kadın artık mutluluktan düşecek. Sonra dönüp diyor ki “sen ne 

uğursuz bir kadınmışsın da ben bütün bunları yaşamışım!”  

Şimdi iletişimde önemli olan ne söylediğin ve nasıl söylediğin ve artı hedef kitlede yarattığın 

izlenim. Bu bir kişi de olabilir, elli bin kişi de olabilir. Anlatmaya çalıştığımız her ne olursa 

olsun bilmeliyiz ki karşımızda bir hedef kitle var ve o hedef kitleyle bir paylaşımımız olmak 

zorunda. İşte turizm de böyle bir şey. Ama oraya gelmeden önce özellikle sağlık iletişimi 

konusunda Recep hocam da bahsetti. Ülkemiz son yıllarda çok daha ön planda, çok daha 

gerçekçi birtakım işlere imza atıyor. Ama sağlıkta iletişilmesi gereken bir takım faaliyetlerin 

içerisinde en önemli hedef kitle aslında çalışanlar, çevresiyle uyum içerisinde çalışan turizm 

çalışanları özellikle. Sektörün bana kalırsa katalizör görevini görüyor. Dolayısıyla bu bakış 

açısıyla baktığımda öncelikle sektörel anlamda egolarından arınan, hedef kitle değerle beraber 

böyle ortaklaşa uyum içerisinde çalışan ve pozitif katkıya dönüştürebilen hizmet anlayışını 

pozitif katkıya dönüştürebilen kişilerin turizme bakış açısını geliştirdiklerini görmemiz 

mümkündür. Özellikle bu tarafını da vurgulamak istedim. Hep zaten genel tanıtım 

faaliyetleriyle ilgili konuşuyoruz ama çalışanların da sektör içerisinde ne kadar önemli bir 

ivmeye, ne kadar önemli bir motivasyona neden olabileceğini görmemiz gerektiğini de 

düşünüyorum.  

Turizmde “ misafir memnuniyeti” diye bir kavram vardır. Misafir memnuniyetinde iletişim 

önemli değildir. Çünkü “misafir memnuniyeti, iletişim sahibi memnuniyetinin tam da 

kendisidir” diye biz bir slogan hazırlamıştık. Bu bütün Türkiye'de kullanılan bütün turizm 

sektöründe kullanılan bir slogandır. Turizm aslında bir pazarlamadır. Pazarlama nedir? Bir 



iletişim faaliyetidir. Ülkelerin tanıtımında özellikle katalizör görevi gören turizmde halkla 

ilişkiler, reklam, iletişim faaliyetleri ve hatta lobicilik. Pek çok araç kullanılır. İşte bu araçlar 

bağlayıcı unsurlardır. Bu araçları kullanırken aslında onları eş güdümlü ve birbirinden 

faydalanan güçler olarak kullanmak zorundayız. Şimdi buradaki çok temel bir eksikliği 

hemen dile getirmek istiyorum. Gerek siyasal anlamda, gerek ticari anlamda uluslararası 

boyutuyla turizm ülkelere sürekli bir gelir kapısıdır. Evet katılıyorum. Bu gelir kapısının 

birtakım iletişim faaliyetleriyle güçlendirilmesi gerekir.  Ama burada her zaman bir takım 

eksiklikler yaşanmaktadır. Gerek ülkemizin yurt dışındaki imajı ki imaj konusu çok 

önemlidir. Turizm aslında bir imaj penceresidir ve akıllarda, zihinlerde bir takım yansımaların 

da aynı zamanda oluşturulması sürecinde etkili bir unsurdur.  

İmaj oluşturmak çok kolay bir mesele mi? Hayır. Hele Türkiye'nin dışarıdaki imajını 

düşünürsek çok da kolay olmadığını, çünkü dış güçlerin özellikle Türkiye'yle ne kadar 

uğraştığını yaşadığımız ve bildiğimiz şu dönemde gerçekten de zor bir eylem olduğunu 

düşünüyorum. Dolayısıyla turizm pazarlaması sürecinde özellikle ihtiyaç ve beklentileri çok 

önemsemek gerekir. En başta bahsettiğim hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerini analiz ederek 

belirli birtakım stratejilerle onlara ulaşarak turizm patlamaları ya da turizm gelirleri elde 

edebiliriz. Az önce hocam da ifade etti. Anlatacağımız bir hikâyeyi bir pazarlama aracı olarak 

kullanmak durumundayız. Küresel ve yerel olma anlayışı özellikle birbiriyle 

örtüştürülmelidir. Evet, küresel dünyadan uzak kalamayız, hele ki şimdi yeni bir dünya düzeni 

varken. Dijital dünya dediğimiz bir süreç yaşıyoruz. Ve bu süreçten asla kopuk olamayız. 

Neden? Çünkü artık dünyayı yöneten dijitali yönetendir. Turizmde de böyle olacak. Turizmde 

de sadece elinde broşürle ya da basın bülteniyle ya da basın bildirisiyle basını çağırarak “işte 

şöyle güzel film hazırladık. Böyle güzel etkinlik yaptık” hikâyeleri artık çok geride kaldı.  

Benim burada aslında önerim özellikle şudur: dijitali yakalamak ve dijital araçlarla, iletişim 

araçlarıyla hedef kitlelere ulaşabilmek. Pazarlamanın ve iletişimin şu andaki şekli tamamen 

dijitale evrilmiş durumda. Yapabilecek bir şey yok. “Yeni dünya düzeni” dediler ve önümüze 

koydular. Ya uyacağız ya da atılacağız. Ondan başka çıkış yolumuz yok. “Küresel olmanın 

özgün olmayla birleştirildiği bir dünya olursa ya da bir takım tanıtım faaliyetleri olursa 

gerçekten turizmde önemli adımlar atmış olacağız” diyoruz. Destinasyon pazarlamalı ve 

internetten yani iletişim sürecinden - ki dijitalden diyorum ben şimdi ona - uzak durmamalı.  

Ve tabii ki iletişim en önemli eksen olmalı, diyoruz. Biliyor muyuz? Biliyoruz. Üç şeye hâkim 

olan dünyaya hâkim olur. Bilgiye, teknolojiye. Japonya gibi. Yiyecek ve içecek sektörüne 

bizim gibi. Eğlence, sinema sektörüne. Belki de dünyadaki her ülke gelir. Neden? Çünkü 

herkes eğlenmek ister. Herkes bir şekilde kendisini ispat edebileceği kültürel sanatsal 

faaliyetleri de görmek ister. Bu üçünü bir arada kullanan dünyada gerçekten başarılı olacaktır. 

Bu tabii küresel anlamda düşünülebilir ama yerel anlamda da gerçekten değerlendirilmesi 

gereken süreçlerdir. Bilgiyle, teknolojiyle iletişimi birleştirip, örtüştürüp, gastronomi 

bilimiyle beraber bu süreçleri takip etmeliyiz. Dilistan hocam anlattı. Çok keyifli bir sunumdu 

bana göre. Özellikle tanıtım süreçlerinde kullanılması gereken destinasyonlarda ön plana 

çıkarılması gereken gastronomik hikâyelerin turizme katkıları olacaktır. Turizm patlamaları 

için eğlence ve sinema sektörünün de çok ciddi anlamda kullanılması gerekmekte. Bütün 

bunları yapabiliriz. Evet, yapabiliriz ama ilk izlenimi iletişimle birleştirmemiz çok önemlidir.  

İletişim sürecinde ilk otuz saniye ve onu takip eden otuz saniye çok etkili bir izlenim bırakır. 

Yani imaj oluşturma süreciniz toplamda bir dakikadır. Aslında biz zamanı çok iyi 



kullanmalıyız. Turizmde eğer etkili bir takım işler yapabilmek istiyorsak zamanımızı da çok 

iyi kullanıp, tanıtıp ve araçlarımızı da çok akılda kalıcı bir şekilde hedef kitlelere iletmek 

durumundayız. Dolayısıyla bu zamanı ve doğru materyalleri kullanmak, doğru yöntemlerle 

hedef kitleye ulaşmakta etkili bir yoldur. O etkili yolların en önemlisi reklam ve tanıtım 

faaliyetleridir. İletişim ve halkla ilişkiler dediğimizde ya da pazarlama-reklam dediğimizde 

doğrudan hedef kitlelere yönelik tanıtım faaliyetleri aklınıza gelmelidir. Sektörün 

gelişmesinde, özellikle hedeflerin ihtiyaç ve beklentileri çok önemlidir. İletişim, tanıtım ve 

reklam faaliyetlerini yaparken de özellikle hedef kitlenin değerleriyle uzak durmamalıyız. 

Kültürümüzle mutlaka özdeş bir takım mesajlar iletebilmeliyiz. Beklentilerin üzerinden bir 

takım mesajlar ulaştırmalıyız ki kitleler arkasını ve hatta sonunu merak ederek kendilerinin 

bir maceraya atıldığını düşünebilsinler.  

Yalın, sonuç odaklı ve ölçülebilir olmalıyız. Şimdi biz bir takım tanıtım faaliyetleri yaparken 

olmayanı da devreye sokmak gibi hafif kandırıkçı tavırlar sergileyebiliyoruz. Ama bence 

önemli olan mesajın doğrudan açık, net, anlaşılabilir olmasıdır. Sonuçta buraya gelen ya da 

buradan gidenlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda kandırılmadıklarına dair bir takım 

izlenimlere sahip olmaları esastır, diyorum. Ayrıca turizm sektörü için geliştirilen tanıtım ve 

reklam faaliyetlerinde az önce de ifade ettiğim gibi mutlaka gerçeğe dayanması gerekir. 

Mesajların tekrar tekrar iletilmesi ve farkındalık yaratılması önemlidir. Niçin? Biz hep, 

“Tekrarlanan mesaj akılda kalır deriz.” Ayrıca “söz uçar, yazı kalır” ya da “fotoğraf kalır” 

deriz.  

İletişimde gerçekten görselliği de doğru yönetmeliyiz. Yenice’nin tanıtım filmini izlediğimde 

çok güzel görseller gördüm ve arkadan da çektim zaten. Bunları çok iyi yönetebildiğimiz 

takdirde aslında hiçbir eksik olmadığını da görmüş olacağız. Düşüncelerden çok duygulara 

hitap etmelidir. Beni bağlayan kısmı burası. Şimdi iletişim duygu mudur? Düşünce midir? 

İletişim bir bütündür. İletişim ve turizm bağlantısı da aslında bu bütünlüğü kullanabilme 

becerisine bağlıdır. Nedir bu beceri? Algı yönetimi becerisi. Turizm; iletişim, ticaret, siyaset 

hepsi ama sonuçta hepsi algı yönetmeye dayanır sevgili katılımcılar. Çünkü algıyı yönetmek 

ne demektir? Beş duyu organına hitap edebilmek demektir Beş duyu organı herkeste var mı? 

Hepimiz kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. Evet, ama hepimiz aynı anlamı 

yüklemiyoruz.  

Dolayısıyla Yenice’ye baktığımız zaman ya da işte Yenice’nin o güzel Yenice ormanları, işte 

hayvanları geyikler, dedik. Sincaplar da var galiba değil mi başkanım? Evet. Sincabı 

kullanabilirsiniz. Çok da sevdiğim bir hayvandır. Mesela logo olarak kullanılabilir. Bir 

hayvan tanıtmalı demişti ya Dilistan hocam. Belki kullanılabilir çünkü dünya tarafından çok 

aktif, enerjik bir hayvan olarak kabul edilir ve öyle tasarlanan logolarda kullanılan bir unsur. 

Biz bu algı yönetimi sürecinde duyuruları da devreye sokarak aslında tanıtmak istediğimiz 

yerin, beldenin, ormanın, denizin duyulara hitap etmesini sağlayabiliriz. Her ne kadar turizm 

algısı, su; yani deniz, kum ve güneş olsa bile artık nostaljik bir takım hikayelerle turizme 

yönelmek gerekiyor. Şimdi son günlerin son yılların modası bu yönelişler. Dolayısıyla bu 

durum, yeni destinasyonların önemini de ortaya çıkarıyor. O yüzden hitap etmek, duygusal 

anlamda müşteri yakalamak ya da tüketici yakalamak çok önemli bir unsur.  

Gerçeklerden uzaklaşmamak gerektiğini anlatan iki temel görsel sunmak istiyorum. Her türlü 

tanıtım faaliyetinde bu tür sürprizlerle de karşılaşmamak adına her zaman gerçeği yansıtmak 

önemlidir.. Elbette ki bir gün öleceğiz. Elbette hiçbir insan ölümsüz değildir. Ama diğer 



günlerin hiçbirinde de ölmeyeceğiz. Yaptığımız her eylemin gerçeklere dayanması 

gerektiğini, algıların doğru yönetilmesi gerektiğini anlatan bir düşünce tarzıyla bir gönül 

birlikteliğini yaşayıp yolumuza devam etmek zorundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim… 

  



YENİCE VE KARABÜK’TEN TURİZMDE GÜZEL 

ŞEYLER ÇIKACAK  

Erol Aykut – RİBİAD Genel Başkanı 

Değerli dostlar, ben teknik konuda konuşmayacağım. Çünkü yeterince teknik konu 

konuşuldu. Tabii ki bürokratlar ve iş insanları ailesi olarak epey zamandır birlikte çalışıyoruz. 

Cevdet Akay başkanımız, düdük çaldığı zaman gidiyoruz. Kendisini arkasındaki gönül 

dostları o kadar büyük ki onun her zaman yanındayız. Her zaman da onu destekliyoruz. Tabii 

ki bunların yanında gerçekten güzel bir aileyiz. Ben yaklaşık olarak 25 yılı geçkin bir süredir 

STK'ların içinde kurucu genel başkan, genel başkan vekili, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla 

birçok konuda yapılan çalışmalara katıldım. Bu gönüllü hizmetler havuzunda olan tüm 

dostlara teşekkür ediyorum. Öncelikle bu saate kadar burada hiç eksiltmeden, bu teknik 

görüşmeleri dikkatlice izleyen değerli hocalarımız, başkanlarımız, herkes çok değerli. Sizler 

önce siz kendinizi alkışlayın istiyorum. Böyle kocaman bir alkış yapalım.  

Başkanım harika bir ilçemiz var. Ve Karabük olarak İstanbul'da çalışmaları Sayın Cevdet 

Akay'ın başkanlığında yürütüyoruz. Bu etkinlik muhteşem ve görkemli güzel bir tanıtım 

gününe dönüştü. Biz de katıldık yine. Gerçekten dikkat çekecek bir çalışmaydı. Şimdi de biz 

bu buraya gelmekten çok mutlu olduk ve dünkü gezi programında da yaşadığımız güzellikleri 

hayretler içinde izledik ve yaşadık. O kadar güzel dostluklar var ki burada. Bu, bu anlatılmaz. 

Şimdi burada gönüllülük havuzunda kimse bir maddiyat peşinde değil. Herkes gönüllülük 

havuzunda “ ben buradayım” diyor. Onun için bu harika topluluğun, hocalarımızın ve teknik 

yöneticilerimizin bize aktardıkları sayesinde buradan özellikle Yenice ve Karabük konusunda 

mutlaka güzel sonuçlar çıkacak umudunu taşıyorum. Harika sonuçlar çıkacak.  

Can hocam harika bir sunumla insanları buraya davet ediyor. Enteresan bir özelliği var. Ben 

ona hastayım, hocam diyorum kendisine. Çünkü gerçekten organik duruşuyla her yerde 

bizimle birlikte, özel teşekkür ediyorum. Hayri Baba her zaman gözlerime bakar. Az, öz ve 

kısa konuşmasıyla mesajını ver, otur der. Bir büyük alkışı da çok değerli kardeşim, Arif Ekşi 

hak ediyor, neden? Çünkü beni STK'ların içine o kattı. Yoğun bir iş insanı olarak çalışırken 

bir gün ofisimde beni ziyaret etti. Cevdet Akay'ın daveti üzerine beni STK'ların içine sokan 

kişidir. 25 yıldır bizim önümüzü ve arkamızı, her şeyimizi kontrol ederek, zarar görmememizi 

sağlıyor. Çünkü grubumuzun içinde de yanlış insanlar olabiliyor. Farkında olmadan. O kadar 

detay detay inceleyerek bizleri bu zamana kadar taşıdı ki ona özel teşekkür ediyorum.  

Burada çok sayıda gönül dostlarımız var. Gerçekten Yenice'nin sunumunu yapan arkadaşım 

harika bir çalışma yapmış. Biraz kurcalayınca hemşerimin Laz olduğunu öğrendim. Laz 

dilinden rahatça konuşabildim burada. O yüzden gerçekten organik bir topluluğuz. Hiç 

önümüz arkamız, sağımız solumuz yok. O kadar güzel ki şu gönlümüzü koymuşuz ve 

buradayız. Buradan güzel şeyler çıkacak. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.  

  



YENİCE ORMANLARI MUHTEŞEM BİR TREKKING 

DESTİNASYONU OLABİLİR… 

Avukat Vahit Kaya – DİYARDER Genel Başkanı 

Can hocam beni tanıtırken “sessiz” dedi. Sessiz ama arkamızı destekleyenler var. Aslında biz 

o kadar sessiz değiliz. Gerçekten güçlü bir derneğiz. Diyarbakırlılar Kültür ve Sanat Derneği 

ama aslında son altı yıldır benim başkanlığımla birlikte iş insanları derneğine dönüştü.  

Diyarbakır'ın veya çevre illerinin en büyük derneği ve en güçlü derneği olmamız vesilesiyle 

tabii Karadeniz'i çok seviyoruz. Karadeniz ile ilk tanışmamız eski yıllara dayanıyor. Marmara 

Üniversitesinde öğrenciyken son sınıfta Safranbolu gündemimize gelmişti. Tabii Ardeşen 

Belediye Başkanı Sayın Hakan Gültekin Bey bizi Ardeşen'de Ardeşen yöresel yemek 

festivaline davet etti. On binlerce insana ben “Ardeşenliyim”  dedim.  

Yenice'yle yeni tanışıyorum. Safranbolu'ya defalarca gelmemize rağmen Yenice ormanlarını 

bilmiyordum. Ben trekking hastası bir insanımYoğun bir avukatlık bürosu işletiyorum. Ulusal 

avukatlık bürosun sahibiyim ve 15-20 avukat yanında çalışıyor. Aynı zamanda Avrupa 

Avukatlar Birliği'nin Başkanlığı bir dönem yaptım. Şu anda yönetim kurulundayım. Merkez 

Londra'da olan Avukatların yönetim kurulundayım. Biz bir grup olarak, bir üst düzey 

yöneticiler ve orta düzey marka yöneticileri olarak bir trekking yaşamını başlattık. Kanyonları 

geziyoruz.  

Yenice ormanlarını da duyunca herhalde bundan sonraki destinasyonumuz burası olur. Ilgaz 

dağına geliyoruz. Bursa'da kanyonları geziyoruz. Hatta Bulgaristan’daki, Yunanistan'daki kuş 

bölgelerine gidiyorum. Hatta ben orada yaklaşık 18 dilde avukat kelimesini yazdırmıştım. 

Yenice’ye de belki bizim de katkımız olur. Türkiye diye bir grubumuz var. Yaklaşık dokuz 

bin kişiyiz. Profesör Doktor Recep Bey'in de söylediği katkımız ne olabilir? Sadece gelip 

burada yedim içtim, gittik, yapmayacağız. Biz de sosyal medyayı kullanıyoruz. Biz de sosyal 

medyada aktifiz. Biz takipçilerimiz de var. O yüzden bizim de katkımızın olacağını tahmin 

ediyoruz ve olacak da.  

Ben aynı zamanda Avustralya vatandaşıyım. Oraların ormanları da muhteşem. Orada yaklaşık 

dokuz, on yıl yaşadım. Onların da turizme en çok önem verdikleri yer kendi doğaları. 

“Yüzüklerin Efendisi” diye bir film yapmış biliyorsunuz. O filmden sonra yüz binlerce, 

milyonlarca turist çekti. Ve kendisini korumaya başladı. Korudu da; ben oradaydım o yıllarda. 

Bburaya gelirken kendi çevremizle, ailemizle, kültürümüzle geliyoruz. Cevdet başkanımızla 

sürekli bir diyaloğumuz var. 15 yıldan fazla bir zamandır Hayri Baba’yı hepimiz biliyoruz. Bu 

nedenle ben burada kendi adıma, derneklerimiz adına, belki STK'larımız adına söz vermek 

istiyorum Sayın Başkanıma. Bizim ekoturizm özellikle katkı sağlayacağımızdan emin 

olabilirsiniz. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum.  

  



TURİZMDE VİZYON DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR 

OLMALIYIZ 

Mehmet Çetin – Turizm İşletmecisi 

Burada sahada bu işi yürüten temsilci biziz. Hocalarımız, akademisyenlerimiz çok ciddi 

bilgiler verdi. Ben de müsaadeniz olursa bu sene içinde neler yaptığımızı, hangi projelerle 

uğraştığımızı ve bu projelerin, bu yaptıklarımızın hangi konuda Yenice ile kesiştiği 

konusunda birkaç bilgi aktaracağım. İlk önce belirtmek isterim ki Safranbolu Turizm 

İşletmecileri Derneği 2004 yılında kuruldu. Safranbolu'nun en önemli turizm konusundaki 

derneği olarak çalışmalarına başladı. Tabii derneğimizin kurulduğu dönemde derneğin 

kuruluşuna katkı sağlayan bazı kurucularımız şu an hayatta değiller. Ve hayatta olanların 

büyük bir kısmı da şu anda bize desteklerine devam ediyorlar. Derneğimiz Nisan ayında genel 

kurulunu yaparak yeni yönetimle bir fikir ve vizyon değişikliği yaşadı. Biz bu zamana kadar 

hep Safranbolu'yu ön plana çıkardık. Daha doğrusu Safranbolu içinde de işletmelerimizi ön 

plana çıkardık. Bu arada derneğimizin bünyesinde yalnızca oteller yok. Restoranlar var. 

Safranbolu'nun yeme içme sektörüne hizmet verenler var. Hediyelik eşyacılar var, safran 

üreticilerimiz var. Bütün meslek gruplarından temsilcilerimiz var ve bu gruplardan 

arkadaşlarımız da yönetimimizdeler. Bizimle beraber çalışıyorlar.  

Baktık ki artık Türkiye'de her şey değişiyor, turizm de değişiyor. Yalnızca işletmelerimizi ve 

hatta yalnızca Safranbolu rekabet gücümüzü yeterince arttıran, perçinleyen bir husus değil. Bu 

yüzden biz stratejimizi değiştirerek bölgesel bir tanıtımı, bölgesel bir turizm anlayışını 

geliştirdik. Ve bu anlayış çerçevesinde faaliyetlerimize başladık. Bu faaliyetlerimizden 

bazıları şu şekilde gerçekleşti: 

İlk önce Safranbolu'ya biz yerli misafirlerimizin dışında yabancı misafirlerimizin de gelmesini 

istiyoruz. Çünkü Türkiye'de bir gerçek var. Türkiye'de turizmde iştigal oluyorsanız ya deniz, 

kum, güneş turizminden faydalanacaksınız. Ya da bulunduğunuz bölgede bu güçlerden 

üçleme yok ise o zaman yabancı misafir almanız gerekiyor. Burada her yerde yabancı turistin 

varlığı bölgeyi güçlendiriyor. Türkiye üzerindeki başarılı destinasyonlarda bu özellik ön plana 

çıkıyor. İşte Akdeniz Bölgesi gibi yağmur alan bir bölge, Kapadokya bölgesi gibi deniz 

olmayan bir yöre yoğun yabancı misafiri alıyor. Bölgeyi kalkındırdığı gibi bölgenin habitatını 

da açıyor. O yüzden ilk ziyaretimizi Kapadokya bölgesinde yaptık ki orada zamanımızı efektif 

kullanmak için yabancı acentelerle işbirliği kurmak istedik. Ya da bölgemizi Yenice'yle 

beraber tekrar tanıtım atağını kaldırıp en baştan her şeyi ele almak ciddi manada bir zaman 

kaybedebilir. Bunu daha önce yapmış, başarmış, bunun teorilerini geliştirmiş insanlarla iş 

birliği kurmak için Kapadokya'ya gittik. Kapadokya'da Kapadokya Bölge Temsilci Kurulu 

Başkanı ve onun yönetimiyle - ki bu insanlar haliyle acente sahibi dostlarımız. - toplantılar 

gerçekleştirdik. Otelci arkadaşlarla toplantılar gerçekleştirdik. Meseleyi yerinde inceledik. İyi 

dostluklar kurduk ve onları Safranbolu'ya davet ettik.  

Akabinde ilk geliştirdiğimiz proje bölgesel anlamda Yenice'nin potansiyelinden 

faydalanmaktı. Tabii burada birkaç tane husus ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi 

Safranbolu’nun bizim bölgemizin, KARABÜK bölgesinin yatak deposu olması. Yuvarlak 

4000 yatağımız var. Yani her gün doldurmamız gereken 4000 tane yatak var. Bu işe 

başladığımız 2000’li yıllarda ürün aynıydı. Safranbolu'ydu. Bu sayı 4000’lere kadar dayandı 



ve ürün halen daha aynı. Dolayısıyla biz bu noktada pazarlama ve marketing anlayışını 

değiştirmek hususunda bir araya geldik ve bunu bu konuda Yenice bölgesini kendimiz için ilk 

proje alanı olarak kabul ettik.  

Hâlihazırda çalışan çok eski bir demiryolu hattımız var. Bu hat Karabük ve Zonguldak 

arasında çalışır. Bu hattın da en güzel, en sevilen kısmı Karabük ile Yenice arasında 

bulunuyor. Yenice'den Karabük'e dönüş müthiştir. Trenin eğer sağ tarafına oturur iseniz 

müthiş bir doğal tabiat ve yeşil denizin içinden yaklaşık bir saat on dakikalık müthiş bir 

yolculuk yaparsınız. Biz bunu hemen bir proje haline getirdik. Önce TÜRKSAB Batı 

Karadeniz Bölge Yönetim Kurulunun Başkanını çağırdık. Davetimize icabet ettiler. Ve biz bu 

tren Yenice projemizi onlarla paylaştık. Daha sonra Kapadokya'daki acentelerle paylaştık ve 

onları da buraya davet ettik. Safranbolu'yu gezdik. Zaten bildikleri bölgeydi. Sattıkları bölgeyi 

de, Yenice'yi de beraber tecrübe ettik. Başkanımız sağ olsun bize burada ev sahipliği yaptı. 

Bize yemek ikramlarında bulundu. Dönüşü de trenle yaptık. Bunun sonucunda Bölge Temsil 

Kurulu Başkanı Ercan Bey bunu hemen satışa çıkardı ve şu anda Safranbolu’yu, Yenice'den 

başlayıp Karabük'e sonlanan tren paketiyle beraber satılıyor. Satışa döndü ve şu anda işleyen 

bir paket. Kapadokya'dan gelen misafirlerimizi de bu programa dâhil ettik. Safranbolu'da 

onları iki gün ağırladık ama bu ağırlamamızın en can alıcı noktası gene Yenice’ydi. Sayın 

Valimiz Safranbolu Kaymakamımız Yenice Kaymakamımız, bize eşlik ettiler ve onlarla 

beraber misafirlerimizi ağırladık.  ağırladık. Oradan da bir ekoturizm uzmanı bir acenteyle bu 

ağırlama noktasında iş birliği yapma imkânımız oldu. Sonra kendilerini Safranbolu’ya tekrar 

davet ettik. Kendisi de Fransa'da işbirliği yaptığı bir rota uzmanı ile beraber bizi ziyarete 

geldi. Sonra onlarla beraber bir rota planladık. Bu rota yürüyüş tamamen eko turizme dayalı, 

el değmemiş, insan tarafından bozulmamış bir rota. Mümkünse yolu dahil olmayan, asfalt 

dökülmemiş, ekolojik dokuları içeren bir rota.  

Bu programların, planlamaların yapılması noktasında biz kendileriyle beraber çalıştık. Şu 

anda o paketler Fransa'da ve Kanada pazarında satışa çıktı. Onlarla ilgili de iyi haberler 

geliyor. Kendileriyle irtibatımız devam ediyor. Ümit ediyorum ki eğer pandemi bu uçuşlara 

engel olmazsa iyi sonuçlar çıkacaktır. Oradan da talep yüksek. İyi dönüşler alıyoruz. Daha 

sonra iyi bir projenin bir parçası olmak şansını bulduk. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet 

Nuri Ersoy’un eşleri Pervin Ersoy bir projenin ortağı. Bu projenin ismi Rothane Projesi. 

Rothane ekibiyle beraber 81 vilayet gezerek o vilayetlerin öne çıkan özelliklerini pazarlayıp 

kamuoyu oluşturmak ve etkileşim yaratmak üzerine oluşturulan bir proje bu. Derneğimiz 

aracılığıyla kendileriyle iletişime geçtik ve bu projenin Karabük'teki ortağı olduk. Normalde 

çok şey kabul etmiyorlar. Yani kendi iç dinamikleri var ve işleyişleri var. Onları iki gün 

boyunca Safranbolu'da ağırladık. Bunun için ciddi de bir maliyete de katlandık. Çünkü 30 

kişilik büyük bir ekipti. Bu ağırlamanın sonucunda, programa bir miktar müdahale etme 

şansımız oldu. O noktada da biz programa Yenice'yi dâhil ettirdik. Yenice'yi ön plana 

çıkararak Safranbolu'daki yatak kapasitesini doldurması noktasında da gecelemelerin sayısını 

arttırmak istiyoruz. Yani bu bir bölgesel kalkınma meselesi, bölgesel kalkınma projesi. Sağ 

olsunlar bunu kabul ettiler. Biz kendileriyle beraber Yenice'ye geldik. Yine başkanımız bizi 

misafir etti. Burada teşekkürler sunuyoruz kendilerine. Bizi ağırladılar. Vali beyin eşi bizi 

karşıladı, ağırladı, ilgilendi. Bu etkinlik sonucunda tabii biz çok ciddi bir etkileşim sağladık. 

Hanımefendinin zaten kendine has bir takipçisi var. Sosyal medya günümüzde ciddi bir satış 

ve pazarlama, marketing alanı olarak kullanılıyor. Kendisinin yüz binlerle ifade edilen 

takipçileri var. Beraberinde Safranbolu'ya gelen ekibin içinde Işın Karaca gibi, Balçiçek 

Hanım gibi ciddi katılımcılar vardı. Onların da takipçileri sayesinde her bir hesaptan onların 



paylaşımlarıyla, Yenice ve Safranbolu için on binlerin üzerinde etkili iletişimler sağladık. Bu 

etkileşimler sonucunda da kış rezervasyonlarında, telefonlarda, aramalarda ciddi manada 

artışlar olduğunu hissettik.  

Son olarak yakın tarihte İzmir'de bir fuarımız gerçekleşti. Travel Turkey. BAKAP sağ olsun 

bize orada yer verdi. Bu arada Müdürümüz sağ olsun, bize İstanbul'da EMITT Fuarı'nda da 

bir yer tahsis ettiler. Orayı da kullanacağız bir şekilde. İzmir'deki fuar da Ege'nin büyük 

acenteleriyle, işbirliği yapma, konuşma, iletişim kurma şansı verdi. Şöyle de bir avantajımız 

var. Kendileri Safranbolu’yu çok iyi tanıyorlar zaten. Yıllardır Safranbolu ile çalışan 

acenteler. Hesaplarımızı takibe almışlar. Yaptığımız işler konusunda bize kendileri geldiler ve 

bizden Safranbolu'yla ilgili bir program istediler. Zaten yıllardır Safranbolu'yu satıyorlar. Tek 

gece konaklamalı Safranbolu satılıyor. Bir gece yatılıyor. Ertesi gün dönüşte Amasra'da 

yemek almak suretiyle tur programı bitiyor. Bizden alternatif bir program istediler. Safranbolu 

ile ilgili olarak bize yardımcı olun, dediler. Buraya döndükten sonra arkadaşlarımızla, 

yönetim kurulumuzla kafa kafaya verdik ve onlara iki günlük bir program yazdık. Tabii 

programın içinde yine Yenice var. Yenice’yi programımıza dâhil ettik. Bu programı 

kendilerine gönderdik. Programı çok beğendiler. Şu anda o program satışa kondu.  

Biz bir işi yaparken bile takip ediyoruz. O orada satışa çıktı ama efektif olarak geri dönüşler 

alınıyor mu, yoksa sonuçsuz mu kalıyor diye. Şubat ayıyla ilgili şu anda bir otobüs satılmış 

vaziyette. Yeni çıkmasına rağmen bunun da gerisi gelecek. Öyle görünüyor. Tabii acentelerde 

bir de şöyle bir alışkanlık var. Bir tanesi yeni bir ürün ortaya çıkartıp, yeni bir paket ortaya 

koyup talep görür ise diğerleri ondan programı kopyalamak suretiyle herkes aynı ürünü 

satmaya başlıyor.  

Hocalarımız, akademisyenlerimiz bize çok değerli teknik bilgiler verdiler. Ben de çok kısa 

vaktinizi alarak tahmin ediyorum umut verici, memnuniyet verici bilgiler sunmaya çalıştım. 

Bölgesel kalkınmanın, bölgesel tanıtımın rekabet anlamında bizi güçlendireceğini, birlikte 

hareket etmenin daha menfaatimize olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada da eğer burada 

yapılacak herhangi bir iş varsa, bir ürün çıkarsa bizim zaten yatak deposu olarak yeni 

alternatif rotalara, yeni alternatiflere, etkinliklere, aktivitelere ihtiyacımız var. Bunları hızlı bir 

şekilde kendi nüfuzumuzu, bilgimizi, birikimimizi kabiliyetimizi kullanarak pazara sunmak 

ve geri dönüş almak noktasında buradayız. Bu ürünler çıkarsa da memnuniyetle beraber 

bunları hayata geçirebiliriz. Teşekkür ediyorum.  
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Sözlerine başlamadan önce uzaklardan gelip bizimle değerli fikirlerini paylaşan katılımcılara 

teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü sunumumda turizmin yarattığı olumsuz etkilerden 

bahsedeceğim. Bu olumsuz etkileri ise buraya çok da uzak olmayan, bir kültür turizmi 

destinasyonu Safranbolu üzerinden inceleyecek, Safranbolu’da yapmış olduğumuz bir alan 

araştırmasının sonuçlarını paylaşacağım.  

Son yıllarda turizm destinasyonlarını oldukça zora sokan, destinasyonları çok fazla turistin 

ziyaret etmesiyle ortaya çıkan pek çok olumsuzluk yaşanmaktadır. Destinasyonların taşıma 

kapasitesinin üzerindeki bu aşırı turist artışı “aşırı turizm” olarak adlandırılmaktadır. Aşırı 

turizm, turist kalabalığını, belli bir yerde, belli bir zamanda turizmin yaratmış olduğu fiziksel, 

ekolojik, sosyal, çevresel, kültürel olumsuzlukları ve bu alanda sınırların, taşıma kapasitesinin 

aşılmasını ifade etmektedir. Bu destinasyonlarda çok fazla ziyaretçinin aynı anda bulunması 

hem yerli halkın yaşam kalitesini hem de turistin elde edeceği turistik tecrübeleri olumsuz 

etkilemektedir. Aynı zamanda turistin seyahatten duyduğu memnuniyeti de azaltan bu durum 

ile günümüzde popüler pek çok turizm kenti karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin; Berlin, Prag, 

Venedik, Barcelona ve Amsterdam gibi kentler gerçekten çok fazla turist çekmekte ve 

turizmin yaratmış olduğu ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel olumsuzluklarla karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Turist kalabalığı durumun ne kadar vahim boyutlara ulaştığını göstermektedir. 

Örneğin; en belirgin örneklerden biri olan Venedik yılda otuz milyon ziyaretçi almaktadır. 

Günde altmış bin ziyaretçinin geldiği Venedik’te yerel sakin başına seksen dokuz kişi 

düşmektedir. Aşırı turistin yarattığı bu olumsuzluklar sebebiyle Venedik “falling destination” 

yani düşen bir destinasyon olarak adlandırılmaktadır. Yani Venedik destinasyonu için 

insanların bu destinasyonu ziyaret etme motivasyonu azalmaktadır. Claudio Milano bu 

kalabalığın olumsuzluğunu, turizmin aşırılığını ifade etmek için bu durumu “Venedik 

sendromu” olarak adlandırmıştır. Venedik’e gidenler bilirler, yerel halk artık şehir 

merkezinde oturmuyor, çünkü kent merkezi tümüyle turistik bir alan haline gelmiştir. O 

nedenle sakinler daha uzak bölgeleri, banliyöleri tercih etmektedirler. Zaten şehirde 

yaşamanın maliyeti çok yüksektir. Benzer şekilde turizmin gelişmesinden en muzdarip olan 

ve yerli halkın protesto gösterilerine sahne olan bir diğer turizm kenti de Barcelona’dır. 

Barcelona turizmin aşırı gelişmesine belki de en çok tepki gösteren destinasyonların başında 

geliyor. Zaman zaman protesto gösterilerine sahne oluyor. 1,6 milyon nüfuslu Barselona'yı 

yılda 32 milyon kişi ziyaret etmektedir. Barcelona ile ilgili inanılmaz bir turist sayısına 

ulaşıldığı, özellikle belli aylarda yoğunluk çok fazla olduğu, özellikle de AIRBNB gibi 

platformlar turist sayısının artışına katkıda bulunduğu için halkın turistlerden çok rahatsız 

olduğunu gösteren pek çok araştırma var.  

Bizim ülkemizden bu duruma örnek olarak verilebilecek yerlerden biri Bozcaada’dır. 3500 

nüfuslu bu küçücük ilçeye yılda ortalama 800 bin ziyaretçi gelmektedir. Bozcaada’da yapmış 



olduğumuz çalışmada Bozcaada’nın günlük taşıma kapasitesinin 13.700 kişi olduğunu 

belirledik. Yani bu sayının üzerine çıkılırsa destinasyonun SOS vereceği ve sistemin 

bozulacağıyla ilgili projeksiyonlarımız var. En yoğun ay olan Temmuz ayında Bozcaada’yı 

günde 19 bin kişi ziyaret etmektedir. Bu da 13.700’ün yani taşıma kapasitesinin çok üzerinde 

bir rakam. Bozcaada Belediyesi'nden aldığımız bilgilere göre şehrin günlük temiz su sağlama 

kapasitesi 12 bin kişidir. Bu aradaki 7 bin kişilik fark yerli halkın su problemiyle karşı karşıya 

kalmasına neden olmaktadır.   

Safranbolu'ya gelecek olursak 55 bin nüfuslu bir şehir. Safranbolu da özellikle hafta sonları, 

bayramlarda, resmi tatillerde çok yoğun ziyaretçi çekmektedir. Günübirlikçi turistlerle birlikte 

bu sayı yıllık 1,5 milyonun üzerindedir. Safranbolu'da ortalama geceleme yapan turist sayısı 

2019 rakamları ile 330 bin kişidir. Ancak pandemi ile birlikte bu sayı azalmıştır. İlerleyen 

yıllarda rakamlar eski noktasına dönecektir. Safranbolu 1013 kilometrekarelik küçük bir 

alanda konumlanmıştır. Özellikle turizmin yoğun olduğu Çarşı olarak adlandırdığımız bölge 

1,8 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Yani turizm faaliyetleri bu 1,8 kilometrekarelik 

alanda gerçekleşmektedir. Safranbolu'nun şehir nüfusu köyleri hariç 52 bin kişidir. 

Dolayısıyla kişi başına düşen turist sayısı 29’dur. Bu yoğunluk Çarşı kesimi için çok daha 

vahimdir. Çarşı kısmında ortalama 3080 kişi yaşamakta olup kişi başına düşen turist sayısı 

494 kişidir. Bu rakamlar turizmin ne kadar büyük boyutlara ulaştığını göstermektedir.  

Peki, aşırı turizm nelere sebep olmaktadır? Çevreyi, sosyal dokuyu, kültürel yapıyı 

bozmaktadır. Venedik örneğinde olduğu gibi şehir nüfusunun azalmasına sebep olmaktadır. 

Protesto hareketlerine neden olmaktadır. Barcelona'da olduğu gibi. Destinasyon çekiciliğini 

kaybetmektedir ki Venedik bu duruma en iyi örneklerden biridir. Kuşadası geçmişte 

yaşadığımız olumsuz deneyimlerden bir tanesi. Aşırı turizm yerli halkın hayatını 

zorlaştırmaktadır. Örneğin; ben bir Safranbolulu olarak bir turizmci olmama, turizmin 

gelişmesini desteklememe rağmen bu kalabalıktan çok rahatsız oluyorum. Özellikle turistin 

yoğun olarak geldiği dönemlerde şehre inmekten kaçınıyorum. Çünkü ne arabanızı park 

edebiliyorsunuz. Ne yürüyebiliyorsunuz, ne bir tanıdığınızla sohbet edebiliyorsunuz? 

İnanılmaz bir kalabalık. Tabii ki bu durum az önce konuşmamda da örneklediğim gibi sadece 

bizim ülkemizin değil pek çok ülkenin de sorunu. Pek çok kültürel miras alanı da aşırı turizm 

tehdidi ile karşı karşıya. UNESCO Dünya Mirası Merkezi Direktörü'nün de söylediği gibi, 

sadece Avrupa şehirleri değil, dünyanın önemli kültürel miras alanlarında da (Machu Picchu, 

Tac Mahal, Angkor Wat gibi yerlerde) benzer sorunlar yaşanıyor.  

Ülkemizde bu konuda yapılan araştırmalar var. Örneğin; Demirci v.d’nin Eskişehir 

Odunpazarı‘nda yerel halkın turizme yönelik algılarını belirlemeyi amaçladıkları araştırmada 

turizmin çok fazla gelişmiş olmasının halkın yaşam doyumunu olumsuz etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Burada turizmin gelişmesine bağlı olarak gürültü, çevre kirliliği, çöp, peyzajın 

bozulması, yeşil alanların zarar görmesi gibi, yani halkın yaşam kalitesini bozan pek çok 

faktörün ortaya çıktığı belirlenmiştir. Keza turizmin sosyo-kültürel anlamda kimlik kaybı gibi, 

kültürün ticarileşmesi gibi, yerel kültürü temsil etmeyen hediyelik eşyaların üretilmesi gibi -ki 

Safranbolu'da da benzer sorunlar var- sonuçları bulunmaktadır. Yine trafik gibi yerel halkın 

yaşamını olumsuz etkileyen, halkı orada yaşayamaz hale getiren, memnuniyetsizlik yaratan 

pek çok etkinin olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Bozcaada'da 548 kişi üzerinde yapmış olduğumuz araştırmada da sonuçlar Bozcaada’da 

fiyatların turizme bağlı olarak yüksek olduğunu göstermektedir. Yani Bozcaada’da yaşam 



maliyeti artmıştır. Halk gayrimenkul fiyatlarındaki, mal ve hizmet fiyatlarındaki artışa bağlı 

olarak Bozcaada’da hayatın pahalı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, olumsuz olarak 

sayılabilecek sosyal, kültürel ve çevresel pek çok etki bulunmaktadır. Özetle bahsetmek 

gerekirse ada halkı adanın çok kalabalık olmasından şikâyetçidir. Eğer yoğun sezonda adaya 

gittiyseniz araba park edecek yer bile bulamazsınız. Tüm yollar yani plajlara giden bütün 

yollar sağlı sollu araba park yerleri haline gelmiş. Keza geleneksel davranış biçimlerinin 

değiştiği, el sanatlarının ticarileştiği, araç trafiğinin izdihama yol açtığı, kırsal alanlarda ve 

plajlarda çevre kirliliğin arttığı, turizmin çok fazla çöp ve atığa sebep olduğu görülmektedir. 

Gürültünün (otellerden, restoranlardan yayılan müzik vb.) çok yüksek boyutlara ulaştığı, 

deniz kirliliğinin arttığı gözlenmektedir. Belediye az sayıda personeli ve kısıtlı imkanları 

nedeniyle belediye hizmetlerini (çöp toplama, su ve kanalizasyon) layıkıyla yerine 

getirememektedir. Araştırmamız Bozcaada'da hem fiziksel hem çevresel hem de sosyal taşıma 

kapasitenin aşıldığını göstermektedir.  

Aşırı turizmin dünya destinasyonlarında ve Türkiye’de yarattığı etkileri kısaca özetledikten 

sonra şimdi gelelim Safranbolu'ya. Safranbolu’nun turizm serüveni 1990’lı yıllara uzanıyor. 

Safranbolu'da turizm 1990’lı yıllara kadar önemli bir gelişme kaydetmedi. 1994 yılında 

UNESCO Dünya Miras Alanı ilan edilmesiyle birlikte turizm Safranbolu büyük bir ivme 

kazandı. Yıllık 1,5 milyon turist sayısı oldukça ciddi rakamlar. Ayrıca, bazı yerel yöneticilerin 

turizmin gelişmesi, yıllık 2 milyonluk turist beklentisi söylemlerini bir akademisyen olarak 

oldukça vahim buluyorum. Çünkü inanılmaz olumsuz etkileri var. Turizmin geliştirilmesinin 

kriterinin nicelikte değil nitelikte olduğunu düşünüyorum. Safranbolu'da da turizm başta trafik 

olmak üzere park ve çöp sorununa ve hatta geleneksel kültürde ve evlerde tahribata yol 

açmaktadır.  

2004 yılında yaptığım ampirik bir çalışma yerel halkın turizmin gelişmesine yönelik 

tutumlarının olumlu olduğunu ortaya koymuştu. Ancak 2018 yılında yapmış olduğumuz bu 

araştırma, bu olumlu tutumun değiştiğini ve olumsuzlukların yaşanmaya başladığını 

göstermektedir. Araştırmayı turizmin yoğun olduğu Çarşı bölgesinin dışında Kıranköy, 

Bağlar, Barış Mahallesi, Emek ve Yenimahalle'de de yürüttük. 351 kişiyle yüz yüze görüşme 

yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz araştırmanın katılımcı profili şu şekildedir; araştırmaya 

katılanların çoğunluğu erkektir. Katılımcılar İlköğretim ve lise mezunu olup 2/3’ü evlidir. 

Ağırlıklı olarak işçi ve serbest meslek sahibi alt gelir grubundan insanlardan oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılanların yaş ortalamaları 39’dur ve bu kişiler 30 yılı aşkın süredir 

Safranbolu’da yaşamaktadırlar. Katılımcıların ¼’ü Eski Çarşıda, ¼’ü ise Kıranköy’de ikamet 

etmektedir. Katılımcıların yüzde 36’sının kendisi ya da ailesinden biri turizm sektöründe 

çalışmaktadır.   

Aşırı turizmin hangi boyutlardan, hangi nedenlerden oluştuğunu belirlemek için faktör analizi 

yaptık. Bu boyutların (1) olumsuz kültürel etkiler, (2) rahatsızlık, (3) kaçma isteği, (4) 

çevresel bozulma, (5) yaşam kalitesi, (6) yaşam maliyeti, (7) güvenlik olmak üzere yedi 

boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Ortalamalar, trafiğin en önemli sorun olarak algılandığını 

göstermektedir. Yaşam maliyetinin artması ve Çevresel bozulma da diğer önemli sorunlar 

arasındadır. Bu sonuçlar 2004 yılında yaptığım araştırma ile kıyaslandığında; yerli halk 

2004’te turizmin gelişmesinden çok memnunken, turizmin bugün gelinen noktada turist 

sayısındaki artışa paralel olarak yerli halkta kaçma isteği yarattığı görülmektedir. 

Katılımcıların yüzde 43’ü imkânı olsa şehirden gitmek istemektedir. Yüzde 75’i yaşam 

maliyetinin çok arttığını, yüzde 52’si turizm nedeniyle yaşam kalitesinin olumsuz 



etkilendiğini belirtmektedir. Katılımcıların yüzde 83’ü şehirdeki araçların yarattığı trafik 

sıkışıklığından rahatsızdır. Ben de dâhil. Katılımcılar park probleminin çok büyük boyutlara 

ulaştığında hemfikirdirler. Katılımcıların yaklaşık yarısı şehirde yerli halktan çok turist 

olduğuna inanmaktadır. Benzer şekilde katılımcılar, şehrin turistik açıdan bu kadar çok 

gelişmesinden, her yerin restoran ve otel olmasından rahatsız olduğunu ifade etmişlerdir. 

Yaklaşık yarısı turizmin kısıtlanması gerektiğini belirtmektedir. Katılımcıların yüzde 55’i her 

yerde kalabalık görmekten usanmış durumdadır. Tabii turizm özellikle kültürel kimlikte, 

sosyal ve kültürel niteliklerde birtakım erozyonlara da yol açmaktadır. Katılımcıların yüzde 

54’ü gelenek ve göreneklerin bozulduğuna inanmaktadır. Hatta katılımcılar turistlerin 

Safranbolu'yu Safranbolu yapan kültürel mirasa zarar verdiklerini belirtmektedirler.  

Benzer şekilde turizm çevresel sorunlara da yol açmakta, çöp sorunu, gürültü kirliliği 

yaratmaktadır. Kentte taşıma kapasitesinin aşıldığını düşünenlerin oranı yüzde 66’dır. 

Katılımcıların yüzde 71’i gelecekte su kaynaklarının yetersiz kalacağına inanmaktadır. 

Safranbolu’nun bir köyünde tarımsal faaliyetlere devam eden, sebze yetiştiren biri olarak bu 

sorunu yakından yaşıyoruz. Safranbolu'nun şebeke suyunun bir kısmı bizim köyümüzden 

geliyor. Son yıllarda sebze ve meyvelerimizi sulayacak su bulamıyoruz. Bu durumda biz ve 

pek çok köylü ne yapıyoruz? Açtığımız kuyularla yeraltı suyunu çekiyoruz. Herkes kuyu açtı 

ama gelecekte ne olur bilmiyorum. Tabii kuraklık da bunda önemli bir etken. Dolayısıyla 

gelecekte bizi suyla ilgili önemli bir kıtlığın beklediğini öngörebiliriz.  

 

Sonuç olarak elbette turizmin yerel ekonomide, halkın yaşam kalitesi üzerinde yarattığı pek 

çok olumlu etki var. Safranbolu’da 1990’lı yıllarda turizm serüveni başlarken pek çoğumuz 

bunu çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirmiştik. Yerel ekonomi canlanır, kültürel 

aktiviteler artar, konserler olur, spor karşılaşmaları düzenlenir, restoran, otel gibi tesisler 

açılır, şehirde sosyo-kültürel hayat gelişir diye mutlu olmuştuk. Ama şimdi gelinen noktada 

durum çok farklı. Turizmin gelişmesi olumlu etkilerinin yanı sıra çok fazla olumsuz etkiyi de 

beraberinde getirmiştir. Araştırmamızın sonuçları bize turizmin kültürel ve ahlaki değerlerde, 

geleneklerde bozulma yarattığını göstermektedir. Çevresel anlamda da atık ve gürültü gibi 

çok fazla rahatsız edici sonuç ile karşı karşıya kaldık. Halkın en az yarısı bu kadar hızlı 

gelişmeden memnuniyetsiz ve rahatsız olduklarını belirtmekte ve buna bir sınır konulması 

gerektiğine inanmaktadır. Bu bağlamda turizmin sürdürülebilir gelişimi için bu bir 

zorunluluktur.  

Gelecekte de turizmin varlığını sürdürebilmesi için mutlaka turizmin kontrollü bir şekilde 

gelişmesi ve planlı bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir. Bunlar neden önemli? Çünkü 

Yenice turizm açısından şu anda belki emekleme safhasında. Ama Yenice çok özel bir yer. 

100 sıcak noktadan bir tanesi. Gerçekten inanılmaz bir coğrafya, eşi benzeri yok. Belki 

Yenice’de turizm başlangıç safhasında ama dünyada turizmin geliştiği yerlerde tehdit altında 

olmayan hiçbir destinasyon yok. Dolayısıyla gelecekte Yenice'yi de bekleyen böyle bir tehdit 

olabilir. Burada dikkati çekmek istediğim husus, planlı, kontrollü ve sürdürülebilir gelişme. 

Burada yerel yönetimlerden de temsilciler var. Bölgelerimizi, şehirlerimizi, ormanlarımızı 

turizme açarken bunu doğal yaşama, ekosisteme ve yerel halka verebileceği zararları 

düşünerek kontrollü bir şekilde yapmalıyız. Böylece sözlerimi noktalarken hepinize 

teşekkürlerimi sunuyorum.  



TURİZMDE KORUMA, DÜZENLEME, TANITIM, 

PAZARLAMA VE İŞLETME BİR BÜTÜNDÜR… 

Yavuz ÖZDEL – FYM Kreatif Grup Başkanı 

Yaptıklarınız muhteşem. Başkanım, küçücük bir yerde böyle muhteşem bir yapıyı 

oluşturmanız, böyle bir alanı oluşturmanız, ellerinize sağlık. 30 yıllık kariyerimde iki tane 

şapkam var. Bir tanesi ben Devlet Balesi kökenliyim. Hem dansçıyım hem koreografım. 22 

yıl dans ettim ve koreografi yaptım. Bunun yanı sıra kurduğum şirketle 30 yıldır MICE 

turizmine etkinlik projeleri yapıyorum ve eventler düzenliyorum. Şirketimin adı da FYM 

Kreative  Grup. Çünkü yaptığı işler, özellikle kültürü, sanatı ve tarihi içselleştirerek yapmayı 

ve kreative olmasına çok dikkat ederek yapmayı sevdiğim için böyle bir isim koymuştum. 

Şimdi ben tabii buraya gelirken ana başlık olarak Türkiye ve Karabük'teki Turizm Çeşitliliği: 

Sorunları ve Çözüm Önerileri olarak almıştım.  Türkiye odaklı bir şey hazırladım ama buranın 

içinde yaşayınca da Yenice’de ne yapılması gerektiği noktasında dün gece sunumuma küçük 

notlar ekledim. Üstelik büyük keyif aldım. Yenice bizim sektörü çok enterese ediyor.  

Türkiye gerçekten dünyada da benzeri olmayan bir tarih ve kültür mirası taşıyor. Hepimiz 

bunu çok iyi biliyoruz. Biz hangi toprağı kazarsak altından bir yaşanmışlık çıkıyor ve bu 

yaşanmışlıkları, Göbeklitepe'yi düşünün. Tarihi bile tam olarak bilinemiyor. O kadar 

inanılmaz bir kültür ve medeniyetler ülkesinde yaşıyoruz.  

Ben de tarihi doku içerisinde, özellikle daha çok yurt dışından gelen incentive gruplara ve 

Türkiye içerisindeki gruplara özel eventler işler yaptım. Özellikle yabancılar tarihi dokuyu, 

doğal dokuyu çok seviyorlar ve özellikle onları istiyorlar. Ve araştırdıkları, gördükleri 

yerlerde bize taleplerini iletiyorlar. Biz de o talepler doğrultusunda onlara projeler 

hazırlıyoruz ve o projelerle hem toplantılarını yapıyorlar, hem gezilerini yapıyorlar hem de 

eğleniyorlar. Aslında işimiz keyifli diyoruz. Çileli coğrafyada inanılmaz bir medeniyet geçişi 

var. İnsanlık tarihinde değişik, köklü medeniyet izlerini taşıyor bu topraklar. Yerli ve yabancı 

turizm tüketicilerinin kazanılması hedeflerine yönelik çalışıyoruz.  

Koruma, düzenleme, tanıtım, pazarlama ve işletmeyi ilk hedef planı olarak öne aldığı gün 

Türkiye'nin turizm ve hizmet sektörü Türkiye'de inanın bir numara olacaktır. Hem işler 

anlamında hem de gelir anlamında. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok tarihi doku, 

kültürel doku ve doğa zenginliği yok. Biliyorsunuz bütün tarihi dokuyu ilk ortaya çıkaranlar 

ne yazık ki bizler değiliz. Hep birileri geldi, bu toprakları kazdı, bir şeyler buldu. Sonra da biz 

onları kullanmaya başladık. Kullanıyoruz ama doğru dürüst bakımını yapıyor muyuz? 

Restorasyonunu yapıyor muyuz? Ve de onları doğru kullanıma yönlendiriyor muyuz? Büyük 

bir soru işareti! Ne yazık ki ben yaşadıklarımdan bunu görüyorum. Ve buna çok üzgünüm.  

Bugün konuşmacılardan bir dostumuz Türkiye'de bakanlıkların ayrılması gerekiyor dedi. 

Yüzde yüz haklı. Çok teşekkür ediyorum. Turizm farklı bir konu, kültür başka bir şey. Bir 

tarafı yamuk bir tarafı düz olursa olmuyor bu işler. Onun için kesinlikle ayrılmalı ve de 

Türkiye'de bir bakanlığın tamamen doğa, turizm bakanlığı olarak kendi başına bir bakanlık 

olması gerekiyor. Kültürün tarafı da çok önemli. Buna da doğru gitmek lazım. Bir de büyük 

bir hastalığımız var Türkiye'de. Bütün konuklar da söyledi. Sahil turizmiyle yaşayan bir 

ülkeyiz. Hâlbuki söylediğim gibi inanılmaz değerlere sahibiz. Ve asıl turizm yapmamız 



gereken şeyler bizim tarihsel, kültürel ve doğal değerleri kullanan turizm unsurları. Bunlardan 

bir tanesi de içinde dünden beri yaşadığım için Karabük ve Yenice.  

Bizden iş isteyen tüm konuklarımız yaptığımız işin bir hikâyesi olmasını istiyorlar. Hikâye 

çok önemli. Bir işin senaryosu, hikâyesi. Çünkü sunumlarımızı yaptığımız bütün etkinlikleri 

bir hikâye üstüne koyuyoruz. Mesela ben 2005 yılında İzmir'de Dünya Üniversite Oyunlarının 

sanat yönetmeniydim. Açılış ve kapanış organizasyonunun tamamını yaptım. Oranın hikâyesi 

neydi? Güneşin Doğduğu Yer Anadolu'ydu. Neden o ismi koyduk? Çünkü gerçekten tarihsel 

de baktığımızda güneşin doğduğu bir ülkedeyiz. Ve orada biz dünyaya sadece Anadolu 

topraklarındaki medeniyetlerden şovlar hazırlayarak tanıtım yaptık. Türkiye'deki ilk olimpiyat 

oyunlarıydı ve çok keyifliydi. Hani bir söz var ya her şey TÜRK sanatçısıyla ve yüzde yüz 

Türk emeğiyle yapıldı. Yabancı katkısı yoktu. Tanıtıma kültür turizmi adı altında bakmak, 

tüm detaylarını irdeleyerek turistin ilgisini ve aldığınız odağını hikâyesi olana çekmek çok 

önemli.  

Yurtdışı rezervasyonlarla gelecek konukların ilgisini çekecek belgesel hikâyeler ve etkinlikler 

sunmalıyız. Muhakkak bizim Türkiye'de ve Yenice'de, Karabük'te bir etkinliği muhakkak 

onun hikâyesinin altına eklemeliyiz ve çok doğru açıklamalarla onları cezbetmeliyiz. Bir de 

biliyorsunuz dünyada festivaller çok önemli şeyler. Çünkü neden? Festivaller bütün dünyadan 

seyircileri çeken ve o gittikleri ülkeye, şehirlere gelen kişilerle büyük kazançlar elde ederek 

turizm potansiyelini inanılmaz yükselttikleri de bir gerçek. Ama festivaller şu anda Festivaller 

Birliği danışmanlığı da yaptım. Acı şeyler de söyledim. Ne yazık ki festival adı altında konser 

yapmak, bir şarkıcı çıkartmak, işte halk da eğlendi demek doğru değil. Festivaller çok doğru 

düzenlenmeli, amaca dönük olmalı, halkı içine almalı ve de gerçekten sonuçları olarak kendi 

halkımızı da, uluslararası halkları da buraya taşımalıyız. Onun için her bölgenin kendine özgü 

festivalini çok doğru kurgulamalıyız. Yenice için de böyle bir yaklaşım çok önemli. Mutlaka 

müzik festivali olmak zorunda değil. Dünyada çok çeşitli, farklı festivaller var. Mesela 

Hindistan'da Renkler Festivali var. Düşünün, zaten Hindistan renkli, Reklam Festivali, Çiçek 

Festivali var.  

Bir de en önemli şeylerden bir tanesi marka olmak. Bunu çeşitli dostlarımız detaylarıyla 

anlattı. Marka fikri şu. Bir marka olduğunuz takdirde size gelen konuklar ülkelerine 

gittiklerinde bunu kulaktan kulağa anlatıyorlar. Her anlattıkları kişi de en az on kişiyi 

anlatıyor ve inanılmaz bir potansiyelin geri dönüşü sağlanıyor. Bakın İtalya'da Verona diye 

bir şehir var. Verona bir tane amfi tiyatroda tiyatrosunda, Roma Dönemi tiyatrosunda üç ay 

süren opera festivali yapılıyor. Ve biletleri bir yıl öncesinden açıldığı anda bitiyor. Ne mutlu 

ki son iki yıldır bizim de bir Türk sanatçımız konserler veriyor. Şu anda Devlet Opera Genel 

Müdürlüğünü yapan Murat Bey, Murat Karahan büyük alkışlar alıyor. Çok mutluyuz bu 

konuda da. Fakat tabii ki turizmde inanılmaz bir odak saptamışlar. 

Hedefi doğru tanımlamak önemli. Roma şehri de var biliyorsunuz. Ama iki tane şapkası var. 

Çok iyi bildiğimiz Romeo Juliet hikâyesinin ana yeri Verona. Bu iki hikâyeyi o kadar güzel 

kullanıyorlar ki bu hikâye nedeniyle insanlar Roma'ya, Verona'ya gidiyor. Roma'ya Juliet 

hikâyesini ve mekânı görmeye. Sevgililer, evliler. Evlilik teklif etmek isteyen herkes. Onun 

için de bizler yapacağımız her bir çalışmada, turizm çalışmasında muhakkak bir markayı 

hedef almalı ve o hedef üzerine gitmeliyiz. Küçücük Verona’da katedraller, müzeler, şatolar, 

köprüler var. Ama Romeo Juliet nedeniyle de bütün restoranlar, kafeler ful dolu. Tabii ki bu 

ful doluluk meselesi çok önemli. Demin hocam bunu söyledi. Ful dolu olması bir yere bazen 



sıkıntılar yaşatıyor. Türkiye'nin en büyük acılarından bir tanesi sektörümüzdeki yetişmiş 

eleman sorunudur. Evet, buna çok ihtiyacımız var ve bizim her yerde, turizm adına iş 

yapmaya niyetlenen her yerde bir kaliteye, ikincisi profesyonelce yetiştirilmiş turizm 

insanlarına ihtiyacımız var. Dil konusu da önemli. Açacağımız her noktadaki işletmede kalite 

ve dürüstlük standardı olmalı. Türkiye bunun acısını çok çekiyor. Biliyorsunuz giden 

turistlerden dönüşler çok aldık Türkiye'de aldatıldıkları için çok geri dönüş aldık. Onun için 

de bu standartlarla çok iyi denetimler yapılması gerekiyor.  

30 yıl içerisinde çeşitli etkinlikler yaptım ve müşteri taleplerini ve dönüşlerini çok net gördük. 

Aspendos’ta, Efes’te, Kapadokya’da, Antalya’da Kervansaray’da, Mersin’de Kız Kalesinde 

etkinlikler yaptık.  Antalya’da mekân ararken bana turizmci-otelci bir arkadaşım “Antalya'nın 

otuz dakika ilerisinde bir hakiki kervansarayı var, adı da İpek Yolu Kervan Sarayı” dedi. 

Gittiğimizde içinde hayvanlar otluyordu. Unutulmuş, sapasağlam duran bir kervansaraydı ve 

muhteşemdi. Hemen anlaştık. Temizletip hazırlattığım bu yerde dünyadan gelen yaklaşık 500 

kişilik bir ekibe bir Orta Çağ Karnavalı yaşattık. Hikâyesi olsun ve farklılık olsun diye, 

kostümlerle ama o gün itibariyle o kervansaray düzenlendi ve halen sürekli yaşıyor. Bizim bu 

değerlerimiz çok fazla. Yeter ki bulalım, hayata geçirelim ve düzelterek devam edelim.  

Türkiye'yi tanıtmak adına gerçekleştirdiğimiz ve de hikâyesi olan senaryolarla yaptığımız 

işlerden birisinde Nemrut'un hikâyesini bir şovda anlatmıştım. Burada bütün bunlar birebir 

ölçekli Mimar Sinan Üniversitesi heykel bölümü heykeltıraşları tarafından yapıldı. Onlarla 

beraber içinde de hikâyelerini anlattık Nevrut'un. Türkiye'deki Nemrut kitabı Ömer Koç 

tarafından yazıldı. Hepimiz müze kartı biliyoruz. Müze kartın lansmanında Arkeoloji 

Müzesinin içindeki alanda müze kart lansmanı için hazırladığım şov sunuldu. Tarihsel geçişi 

anlatan bir şov olarak hazırlamıştım. İstanbul'da, İstanbul'da yaşamış medeniyetleri hedef 

alarak bir şov tasarlamıştım. İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet'le birlikte geçişi de, bu 

simgelerden bir tanesiydi. 

Bir yabancı grup için yaptığımız bir etkinlikte tekneden gelirken seyrettirdiğimiz ve tamamen 

Türk. Şovlarıyla destekleyerek yaptığımız bir karşılama töreni. Biliyorsunuz bu, dünya 

CEO’larının geldiği bir toplantıydı. Beylerbeyi Sarayı'nın cephesini kullandık ve tekneden 

seyrettirdik. Sarayı gördüler. Tepeyi kullandık ve tekneden seyrettiler. Daha sonra da içeriye 

geçtiler. Tarihi mekânları içindeki etkinlik ve şovla birlikte kullandığımızda ortaya muhteşem 

sonuçlar çıkıyor.  

Bu arada şunu söyleyeyim. Ben bir turizm, sanat ve kültür içinde yaşayan birisiyim ama çok 

da gönüllüyüm. Ne zaman ne isterseniz hangi ortamda da isterseniz ben artık danışmanlık 

tarafına geçtim ve şirketlerimi kapattım. Çünkü dans ve iş hayatı kırk dört senemi aldı. 

Çırağan Sarayında yaptığımız bu etkinliği kime yaptık dersiniz? Amerikalı ünlü bir sunucuya, 

Oprah Winfrey’e. Elemanlarını, yüzlerce kişiyi getirmişti. Türk motif ve danslarıyla birlikte 

semazenler, ateş danslı gösteriler. Topkapı Sarayı'nın gerçek haremi. Dünya CEO’ları 

geldiğinde Topkapı Sarayı'nın kapalı gününde 1775 kişiyle Topkapı Sarayının yaşantısını 

anlattık onlara. Bütün dans edenler devlet balesi dansçıları.  

Herkese çok net tavsiyemdir. Hep bunların üstünde duruyorum. Kalite, kalite, kalite. Bir şey 

yapıyorsanız gerçekten işini çok iyi profesyonel ve kaliteli şekilde yapan insanlarla çalışalım. 

Sırtımızı garantiye alalım. Ondan sonrası zaten çok kolay. Benim bir teknik şirketim var. Otuz 

yıldır onunla çalışıyorum. Başka bir kişiyi değiştirmedim. Dünya CEO’ları burada da 



semazenlerle, dansçıların beraberliğin kullandığım bir şovu izliyorlardı. Hepsi tarihi mekânlar 

içerisinde ve kültürün, sanatın mix edildiği bir işler sıralaması. Evet, Karabük Yenice’ye 

gelince yabancılar ve Türk gruplar farklı alanlarda, farklı mekânlarda etkinlikler yaşamayı 

talep ediyorlar. Standart olarak her zaman yaşadıklarını görmek istemiyorlar. Zaten 

yaşamışlar. Yeni bir yer göreyim, yeni bir şey yaşayayım ve keyif alayım istiyorlar. Yenice bu 

talepler için doğası ve mekânları ile çok doğru tercih olacaktır. Kış, bahar, yaz turizmi 

hedeflenerek, doğru noktalara odaklanılabilir. Doğru noktaların tanıtımından kastım şu. 

Reklamlar, kitaplar basıyorsunuz, CD'ler oluşturuyorsunuz, çok zor bir şeyler. Ama bunları 

çok fazla gereksiz yerlere dağıtmaktansa, masraf olmaması için direkt odak noktalarına 

göndermek. Yani turizm işimiz, Mice Turizmi işi yapan, özel elementleri yapan şirketlere 

tanıtım yapmak konusunda sizlere destek olacağım. İstanbul'daki turizm şirketleri, hepsi 

dostlarım, arkadaşlarım. Burada küçük gruplara hitap edecek yerler var. Küçük gruplar özel 

yerlerde toplantı yapmak istiyorlar. Özel kutlamalar yapmak istiyorlar. Hem toplantı 

düzenlemek hem de gezip eğlenmek istiyorlar. Onun için de böyle yerler gerçekten çok 

değerli. Doğa turizmcileri için de çok ideal bir yer.  

Bütün bunları yaparken yerel kişiler çalışmalı, yerel topluma fayda sağlanmalı. Ama 

eğitimleri de önemli.  Hakikaten eğitimi profesyonel anlamda bütün çalışanlarımızı ve 

kendimizi de dâhil ederek uygulamalıyız. Bir de yerel ürünleri kullanarak ve onları ön plana 

çıkartarak bunları sunmalıyız. Çünkü gelenler bunları istiyor. Sıralarsam, doğa, dört mevsim, 

yaşam ve yerel doku var Yenice'de. Doğal varlıklarıyla sürekliliği sağlayacak festivaller 

yapılabilir Yenice’de. İsmail Bey'in ellerine sağlık. İnanılmaz bir film yapmış. Çünkü o film 

kalplere dokunan bir film. Evet, çok güzel bir film. Uzun ama çok güzel. İnanılmaz doğa 

çiçekleri var. Dünyada çiçek festivalleri yapılıyor Bir de bizim “orienting” dediğimiz 

gruplarda bahsetti hocamız. Size bir plan veriyoruz, bir harita veriyoruz. Şu süre içerisinde 

bize gidin ve şunları sağlayarak geri dönün diyoruz.  Hep beraber yarıştırıyoruz. Mesela 

burada inanılmaz bir çiçek dokusu var. Deriz ki bir çiçek festivalidir bu etkinlik. İki saat 

içerisinde 28 tane çiçek fotoğrafı çekeceksiniz. Sonra geleceksiniz isimlerini biz size 

söyleyeceğiz. Böyle şeyler çok ilgi çekiyor. Bunlar, bütün grupları, özellikle bayi ve şirket 

toplantılarına katılanların hoşuna gidiyor. Küçücük bir şey ama büyük getirisi var. Birisi 

görüyor, başkaları da yaptırıyor. Bu tarz özel, size özel şeyler çok önemli burada 

Örneğin bir Doğa Festivali yapılabilir. Doğa Festivali dünyada çok da yaygın. Bütün 

doğacılar toplanır ve burada büyük bir festival yapılır. Bakın üzüldüğümüz şeyler yok mu 

Türkiye'de? Var. Rock’n Coke vardı Türkiye'de. Dünyanın en büyük müzik festivallerinden 

bir tanesi. Hem müzik hem de etkinlikler yapılır. İstanbul'un çok yakınında dediğimiz bir 

havaalanında yıllarca yapıldı ve dünyanın çeşitli yerlerinden inanılmaz sayıda insan geldi. 

Sadece festivale mi geldiler? Hayır. Şehrin ticaretine inanılmaz katkı sağladılar. Çünkü bir 

tane etkinlik yaptığınızda bir zincir olarak yaşıyorsunuz hep beraber. Bir dolu sektörü 

etkiliyoruz. Ve biz geldik rock'ın coke’u içki içiliyor diye kapattık. Ve bu festival Türkiye'den 

gitti. Ben iki sene ona arazi aradım. Bulduğum halde yine bir noktada yine engele rastladık ve 

gitti. Bunun gibi dünyanın da katılacağı büyük bir festivalin tarihi belli olmalı ve her yıl tekrar 

edilmeli. Ama düzgün düzenlenerek.  

Kamp turizmi burada sizin için inanılmaz ideal bir yer. İnsanlar çadırlarını kurup kamp 

yapmak istiyorlar ve her yaptıkları kampta da en az bir hafta kalıyorlar, sizin ilçenize, 

kentinize inanılmaz paralar bırakıyorlar. Logo evet çok önemli. Marka olmak adına logo. Çok 

şirin hayvanlarınız var. Bence yapılacak her etkinlikle ilgili yapılmış hazırlanan projenin bir 



hayvanı olsun. Ve o tiplemeyi güzel stilize haline getirsinler ve o hayvancık o etkinliği temsil 

etsin. Ve böylece çok çeşitli hayvan logo olarak kullanılabilir.  

FotoFest çok yapılan bir şey. İstanbul'da ve Türkiye'de çok yapılıyor. Burası fotoğrafçılar için 

amatör ve meraklı fotoğrafçılar için inanılmaz ideal bir yer. FotoFesti muhakkak buraya 

taşımak lazım. Pandemiden önce yapıldı burada. Kısa filmle fotoğraf yarışması yapalım. Üç 

günlük bir süre için düzenlenmiş olsun. Mekân merakı var. Bir de çok yakın coğrafyanıza 

hem talep, hem de kültür var. İnanılmaz bir coğrafyanız var.  

Bakın İstanbul'da yaptığım bir etkinlik üç gündür. O grupları alırız sonra Kapadokya'ya 

götürürüz. Anadolu'ya götürürüz. Dört beş gün de orada harcarız. Buraya gelecek, bölgeye 

gelecek, turisti bir dostumuz anlatıyordu. Bir yere gelenleri diğer yerlere de götürerek onların 

da fayda sağlaması çok önemli. Bunu böyle yapmakta çok yarar var. İnanılmaz bir ağacımız 

var. Bütün heykeltıraşları buraya getirelim. Ve bir festival yaratalım burada. Ve ağaç 

heykelleri festivali-sempozyumu yapalım. Her yıl tekrarlansın. Dünyadan da davet edelim. 

Gelsinler, burada var olan bu dokuda bunları yaparak sergilensin. Bunlar sadece çok kısa 

dönem günde aklıma gelenler. Standart meselesini söyledim. Muhakkak standartlar koymak 

lazım, dedim. Bir de bizim çalışanlarla ilgili de şunu yapmamız lazım. Çok fazla üniversite 

öğrencimiz var. Yaz ayları boşta geçiriyorlar. Yaz aylarında üniversite öğrencilerini çalışma 

sektörünün içine almalıyız. Bir de yerel halkla birlikte ilerlemek gerekiyor.  



HER YÖNÜYLE KARABÜK 

Dr. Esin BALTACI – Emekli Öğretim Üyesi 

Batı Karadeniz’de yer alan Karabük ili, kuzeyde Bartın, kuzeydoğu ve doğuda Kastamonu, 

güneydoğuda Çankırı, güneybatıda Bolu ve batıda Zonguldak illeriyle komşudur. Kısmen 

Karadeniz ikliminin özellikleri görülse de kıyıdan içeride kaldığından dolayı Karadeniz'in 

nemli havasının etkilerine göre daha çok karasal iklimin özelliklerine sahiptir.  Güçlü 

ırmakların kalker kayaları aşındırmasıyla oluşmuş kanyonları, yaylaları, mağaraları, akarsuları 

ve ormanlık alanlarının yanı sıra orman altı bitkileri ve yaban hayvanları ile eşsiz bir 

ekosisteme sahip bir ilimizdir, Karabük. Ayrıca çok sayıda tarihi zenginliğe sahip olan 

Karabük’te arkeolojik alan, kentsel ve doğal sit alanları, tescilli eser, birçoğu içinde tarihsel 

mezar ve kalıntıların gömülü olduğu yayvan toprak tepeler olarak bilinen tümülüsler, höyük 

ve kaya mezarları gibi çok sayıda kültür varlıklarına sahiptir. Tarihi ve doğal güzelliklere 

sahip ilimiz, görkemli tarihi evlerin yanı sıra doğa sporlarının yapılabildiği özel alanlar, saat 

kulesi, kaleler, mağara ve köprüleri, çadırlı kamp alanları ile turizm alternatiflerine de ev 

sahipliği yapmaktadır.   

Tarihçe 

Karabük ve çevresi, antik devirde Paflagonya (Batı Karadeniz) denilen bölge sınırları 

içerisinde yer almaktadır. Hititlerin M.Ö 1200 tarihinde yıkılmasından sonra sırasıyla 

Firik’lerin Kimmer’lerin, Lidyalıların ve Pers’lerin egemenliği altına girmiştir. Romalılar 

döneminde Eskipazar İlçesinde Hadrianapolis ve Kimistene antik kentleri önemli birer 

yerleşim merkezi haline gelmiştir.   M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu’dan sonra Karabük 

ve çevresinde bu kez uzun sürmüş bir Bizans Dönemi başlamıştır. Bu dönemde Eskipazar ve 

Safranbolu birer piskoposluk merkezi olarak yörede etkin dinsel yerleşim alanları durumuna 

gelmiştir. Daha sonra Türkler, Safranbolu kalesini Bizanslılardan alarak 1213 yılında yöreye 

hukuken egemen olmuşlardır. 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı sonrasında da Karabük ve 

çevresi, önce İsfendiyaroğulları Beyliğinin ve Fetret Dönemi sonrasında da 1416 yılı itibariyle 

tamamen Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Karabük ve çevresi Milli Mücadele yıllarında 

uzunca bir süre Kastamonu’ya bağlanmıştır.  

  

İlçeleriyle Karabük 

Karabük, 1939’da Karabük Demir Çelik Fabrikası hizmete girene kadar Safranbolu’ya bağlı, 

küçük bir yerleşim yeri idi. Fabrikaların çalışmaya başlaması ile önemli düzeyde nüfus 

artışına bağlı olarak Zonguldak ilinin bir belediyesi olmuştur. Karabük, 6 Haziran 1995'te 

alınan resmi kararla, Çankırı ilinin Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak ilinin Yenice, 

Safranbolu ve Eflani ilçelerinin birleştirilmesi sonucu Türkiye'nin 78. ili olarak kayıtlara 

geçmiştir.  

Yüzölçümü 4109 km² olan Karabük ilinin 2020 TÜİK verilerine göre nüfusu ise 243.641 

olarak bildirilmiştir. Demografik olarak değerlendirildiğinde, nüfus dağılımında Karabük 

merkez en fazla nüfus yoğun bölgedir. İlde genç nüfus oranı %30 dağılım gösterirken, yaşlı 

nüfus oranı ise %20’dir. İlçe bazında günümüz verilerine göre en fazla nüfus Safranbolu’da 

yoğunlaşmış olup onu sırasıyla Yenice, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçeleri takip eder.  



Coğrafi özelliklerine baktığımızda tarım alanı 93.020 Ha olan Karabük ilinin ormanlık alanı 

271.403 Ha ve çayır ve mera alanı ise 31.306 Ha’dır. 

 1937 yılında büyük önder Atatürk’ün direktifleriyle Karabük Demir Çelik Fabrikası 

kurularak Karabük’te sanayinin ilk temelleri atılmış oldu. Bu sanayi kolu, bugün dahi önemini 

korumakta ve bölgede geniş bir istihdam imkânı yaratmaktadır. 

Rekreasyon Alanlarıyla Karabük 

Rekreasyon, hür irade ile gidilen mekânlarda dinlenmek, rahatlamak ve enerji toplamaktır. 

Rekreasyonu açık ve kapalı alan etkinlikleri olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Kişilerin özgür 

iradeleri ile dinlenme ve eğlenme amaçlı yaptıkları olgusal olan rekreasyon faaliyetleri için, 

doğada ve kapalı mekanlarda düzenlenen etkinlikler iç ve dış turizmin olmazsa olmazıdır. 

Bir ormanlık alanda, açık havada dinlenme amaçlı çeşitli etkinliklere de orman rekreasyon 

etkinlikleri denmektedir. Bu etkinliklerden bazıları piknik, atlı yaya yürüyüşleri, doğa 

sporları, manzara seyri vb. olabileceği gibi, doğal orman havasını teneffüs imkânı sağlayan 

keyifli dinlenceler de olabilmektedir.  

Kapalı alan rekreasyon etkinlikleri, açık alan rekreasyon etkinliklerinden farklı olarak, doğa 

ve hava koşulları etkisinde olmayıp insan eliyle kontrol edilebilir niteliğe sahiptir.  Bundan 

dolayıdır ki bu tip etkinlikler bireylerin diledikleri zaman özgür iradeleri ile tercih ettikleri 

seçeneklerdir. Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikasına ev sahipliği yapan Karabük ilinde öne 

çıkan değerlerden bir diğeri de Safranbolu ilçesindeki özgün güzellikleri ile ismini duyurmuş 

olan tarihi Safranbolu evleridir.   

Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 1976 yılında “Tarihsel ve Doğal Sit Alanı” olarak ilan 

edilen Safranbolu ilçesinin mimari ve kültürel olarak korunması kararı alınmıştır. Sahip 

olduğu kültürel mirası ve bu mirası korumadaki başarısı ile 1994 yılında UNESCO tarafından 

“Dünya Miras Kenti” unvanına sahip olan Safranbolu, tüm dünyanın ilgisine mazhar olmuş 

bir ilçemizdir. 

Karabük ilinde birçok tarihi eser ve kalıntılar bulunmaktadır. Ayrıca özellikle sosyokültürel 

beklentilerin karşılanmasına olanak sağlayan rekreasyon alanları sosyoekonomik kalkınmanın 

da önünü açmaktadır.   

Karabük, yüz ölçümüne düşen ormanlık alanı yaylacılık, yürüyüş, tırmanma, bisiklet gibi 

faaliyetleri ve son dönemlerin ilgi odağı olan bungee jumping gibi ekstrem sporlar ile, il 

genelinde ekoturizmin gelişmesine katkı sağlayan açık alan rekreasyon etkinlikleridir.  

Rekreasyon etkinliklerinde özgür irade kavramı önem arz etmektedir. Zira bireyin doktor 

kontrolünde termal otele gitmesi bir termal turizm faaliyeti olarak değerlendirilirken, 

rekreasyon etkinliği olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.  

Yenice ilçesinin açık alan rekreasyonuna uygun lokasyonları; Yenice Orman İçi Dinlenme 

Tesisleri, Göktepe Tabiat Parkı ve Yortan Mesire ve diğer mesire alanlarıdır. İlçedeki açık ve 

kapalı spor tesisleri, Yortan Beldesi idari sınırları içerisinde ve Yenice ilçe merkezinde 

bulunmaktadır. Kapalı rekreasyon alanları ilçenin merkezinde kafe, restoran, eğlence 

merkezleri olarak hizmet vermektedir. 

 



İlçeleriyle Turizm Zenginlikleri 

Karabük doğal güzellikleri ile turizmin gözde illerinden biridir. Merkeze bağlı Bulak 

Köyü’nde bulunan ve yer altı nehirleri, göletleri, şelaleleri, sarkıt ve dikitleri ile uzunluğu 

6.500 metreyi bulan Mencilis Mağarası önemli bir değerdir. 

Karabük ili için Safranbolu ilçesindeki tarihi Safranbolu evlerinin yanı sıra, diğer ilçelerinde 

bulunan hamamlar, camiler, kiliseler, yer altı mağaraları, kültür merkezleri, müzeler, kapalı 

spor tesisleri, fuar ve kongre merkezleri kapalı rekreasyon alanları içerisinde yer almaktadır. 

Safranbolu İlçesinde 800 kadarı yasal koruma altında olan 2000 kadar geleneksel Safranbolu 

evleri mevcuttur. Evler, “Bağlar” ve “Şehir” bölgesinde yoğunlaşmıştır. Şehir kısmında kışın, 

Bağlar kısmında ise yazın yaşanır. Özellikle çevreye ve komşuya saygının ön planda olduğu 

bu bölgedeki evler diğer evin görüntüsünü bozmayacak mimaride ve düzende yapılmıştır. 

Evlerin yapımında taş, ahşap, kerpiç, alaturka kiremit gibi malzemeler kullanılmıştır. Evler 

genellikle 2-3 katlı, 6-8 odalı ve geniş hacimlidir. Bahçeleri genellikle bol meyveli ve 

havuzludur. Evin bu bölümü, evdeki havanın sirkülasyonuna olanak sağladığından yazın 

havalandırma, kışın ise soğuk havalara karşı konforlu bir barınma imkânı yaratır.  

Yenice ormanları, 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından (WWF) “acil 

korunması gereken 100 sıcak noktadan biri” olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de de bulunan 

dokuz sıcak noktadan biridir. Tropik bölgeler dışında, dünyada pek az ormanda bulunacak 

kadar olağanüstü çap ve boya sahip bazı ağaç çeşitleriyle ve çok sayıda bitki çeşidinin yanı 

sıra yaban hayvanlarıyla da zengin bir yaban hayata ev sahipliği yapma potansiyeli ile eşsiz 

bir eko sisteme sahip olan Yenice ormanları gerçek bir tabiat müzesidir. Yenice ormanları 

biyoçeşitliliğinin yanı sıra dinleme tesisleriyle, yaylalarıyla, park ve kaynak suları, yüzmenin 

ve kaya tırmanışlarının yapıldığı kanyonuyla da önemli bir turistik merkezdir.  Yenice 

Ormanlarında, günübirlik veya kamplı yürüyüş güzergahları ile bisiklet yolları dışında kaya 

tırmanışı, kuş gözlemi, foto safari, botanik yürüyüşleri, rafting ve yamaç paraşütü gibi 

outdoor (açık hava) aktiviteleri de yapılmaktadır.   

Eflani ilçesi, geniş düzlükleri olan ve bol oksijenli havası ile çevre il ve ilçelerin doğal mesire 

alanlarına sahiptir.  Eşsiz doğal güzellikleri ile dikkat çeken Eflani ilçesi, çok sayıdaki göl ve 

göletleriyle de sular şehri olarak anılmaktadır.  

Önemli bir yerleşim merkezi olan ve çok sayıda mozaik ve eserin bulunduğu Hadrianapolis 

(Viranşehir) antik kenti Eskipazar’dadır. Ayrıca ilçe, doğa yürüyüşü için elverişli olan Belen 

Yaylası, Kuyucak Yaylası vb yaylaları ve mesire yerleri ile de önemli bir turizm merkezidir. 

Ovacık ilçesi, mağara ve kaya mezarları, zengin ormanlık alanları, köylerinde ahşap işçiliği 

ile dikkati çeken ve sanat değeri yüksek olan camileriyle görmeye değer tabiat harikası bir 

yerleşim merkezidir.   

  



Karabük ve Gastronomi  

Karabük iline özgü bir mantı çeşidi olan perohi, un ve yumurtadan yapılan höşmerim tatlısı, 

ev eriştesinden yapılan yayım, safrandan yapılan zerde, ceviz helvası, karalahana 

(Karamancar) ve cullu börek bölgenin yöresel yiyecekleridir.  

Karabük’te ve Sürdürülebilir Kalınma Olgusu 

Sürdürülebilirlik, kendi ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeterek 

karşılayabilmemizdir. Bu olgusal süreçte üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken, 

ekolojik çevreyi koruma bakımından doğal kaynakların tüketilmesini önleyebilmek ve 

çevreye duyarlı kaynakları kullanabilmek büyük önem arz etmektedir. 

Sürdürülebilir çevresel değerleri görmezden gelip, sadece ekonomik performans ve kar amacı 

güden bir tutum izlersek, mevcut ve gelecek kuşakların hakkı olan doğal kaynakları ve 

ekolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkilemiş oluruz. Sürdürülebilir ve geleceği koruma altına 

alınmış bir çevre ile ekonomik faaliyetlerin de devamı sağlanacağından işletmelerin kısa ve 

uzun vadede ekonomik performansları da güvence altına alınmış olur. 

  Artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılama düzeyi doğanın ekosistemi üzerinde olumsuz 

sonuçlar doğurmaktadır. İnsanların ihtiyacı olan ürünlerin büyük ölçekte üretilmesini 

sağlayan süreçler, bir yandan ham maddelerin kontrolsüz olarak tüketilmesine yol açarken, 

diğer yandan çevresel kaynakların zarar görmesi, hava ve su kirliliği, küresel ısınma, insan 

sağlığının ve yaşam kalitesinin olumsuz olarak etkilenmesi gibi sonuçları doğurabilmektedir.  

Yeşil restoran Hareketi 

İşte bu noktada yeşil restoran kavramı kendini göstermektedir. Yeşil restoran hareketinin ana 

hedefi insanların sınırsız ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklar ile idame ettirebilmeleri ve bunu 

yaparken gelecek nesillerin de aynı şekilde doğal kaynaklardan eşit biçimde 

faydalanabilmesini sağlamaktır. Bundan dolayı çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda 

sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları önem kazanmıştır.     

Yeme-içme sektörü, sürdürülebilirlik olgusu içinde değerlendirilen, beslenme ve çevre 

döngüsünde topluma bilinçli tüketim anlayışının kazandırılması bakımından önemli bir role 

sahiptir. Faaliyetleri gereği atık oluşumunun fazla olduğu bir sektör olan restoran 

hizmetlerinde, sürdürülebilir gastronomi ve yeşil restoran hareketi kapsamında atık 

oluşumunun azaltılması oldukça elzem bir husustur. Bunun için özellikle üretim aşamasından 

başlayarak her proseste proaktif bir yaklaşım izleyerek çevresel etkilerin de, kaynağında 

kontrol altına alınabildiği sürdürülebilir politikalar uygulanmalıdır.  Yaşamsal faaliyetler 

sonucu oluşan atıkların doğaya uygun şekle dönüştürülmesi sağlanarak enerji verimliliğine 

katkı sağlamak suretiyle sürdürülebilirlikteki beklentilerin karşılanma düzeyi de artırılmış 

olacaktır.  

Yeşil restoran işletmeleri kendi çevresel duyarlılıklarının yanında rekabet güçlerini de 

artırmak adına marka ve imaj yoluyla yeşil pazarlama stratejileri geliştirmiş ve tüketicilerin 

satın alma tercihlerini etkilemeye çalışmıştır. Azalmakta olan kaynakların korunmasına 

yönelik sosyal sorumluluk haline gelen bu bilinçli yaklaşımla, tüketiciler sürdürülebilirlik 

uygulamalarının bir parçası olmak için yeşil restoran işletmelerini tercih etmeye 

başlamışlardır. 



Yeşil restoran hareketinin sosyal boyutunda restoran işletmelerinin gerçekleştirdikleri yeşil 

uygulamalar ile sürdürülebilir bir gelecek için önce bireysel olarak bilinçlendirme olmak 

üzere toplumsal farkındalık yaratılması hedeflenmektedir. Özellikle engelsiz erişim hedefi 

kapsamında toplumun her bir ferdinin işletmelerden faydalanabilmesini sağlayacak 

oluşumların, işletmelerinin inşası öncesinde tasarlanması gerekmektedir.  

Hizmet sektörü ve gastronomi alanında sürdürülebilir uygulamalar ve çevre bilinci 

tüketicilerin tercihlerini etkilemektedir. Sürdürülebilir ürünlerin kullanımına bağlı olarak 

temiz enerji ve atık yönetimi etkin şekilde değerlendirilmiş olacağından bu tür işletmeler 

tercih edilmeye başlanmıştır.  Bundan dolayı çevre dostu ve enerji verimliliğinin korunmasına 

öncelik veren işletmeler ve yeşil restoran hareketi de önem kazanmaya başlamıştır.  

Restoran işletmeleri, oluşturdukları marka ve pazarlama stratejilerinde de dürüst, şeffaf ve 

hesap verebilir olmalıdır. Yeşil restoran hareketi kapsamında, eşit istihdam fırsatı sunulması 

ve çalışanlar için uygun ve adil ücret politikalarının benimsenmesi ve uygulanması büyük 

önem taşır.  

Kentleşmeye bağlı olarak ve yanlış tüketim alışkanlıkları nedeniyle kaynakların sınırlı hale 

gelebildiği doğal çevre sorunları da ortaya çıkmaktadır. Sınırlı kaynaklar ile sınırsız 

ihtiyaçların karşılanması durumu iktisatlı bir tutumu ifade etmektedir. Bundan dolayı özellikle 

zamanla azalan kaynaklar ve artan maliyetler karşısında işletmeciler çevresel, sosyal ve 

ekonomik alanlarda gerekli tedbirleri almaya ve sürdürülebilir politikalar izlemeye 

yönelmektedir.  Her insan sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşma hakkına sahiptir. İnsanların 

temelde beslenme ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra sağlıklı beslenme, yemekten zevk 

alma, farklı kültürleri tanıma ve sosyalleşme gibi beklentilerinin de karşılanması 

gerekmektedir.  

 Gastronominin bugüne yansıyan anlamı ile özellikle Fransa’da 19. yüzyılda soyluların 

görkemli sofralarından başlayarak ilk restoranların açılması ve sonrasında hijyen ve 

sanitasyon kuralları başta olmak üzere lezzet, alınan haz, görsellik ve sunum ön plana 

geçmiştir. 

Yeme içme sektöründe üretici, işletme ve tüketici üçlüsünün tedarik zincirindeki uyumu ve 

farkındalığı sayesinde, sürdürülebilir gastronominin fayda odaklı iş geliştirme potansiyelinin 

önemi oldukça büyüktür.  

Restoran işletmelerinin diğer sanayi kuruşlarına göre çevreye verdikleri zarar, daha az gibi 

görünse de restoran sayısının daha fazla olması nedeniyle yarattıkları olumsuz çevresel etkiler 

diğer sanayi kuruluşları, fabrikalar vd işletmelere kıyasla daha fazladır. Bir restoran işletmesi 

yiyeceklerin hazırlanması, sunumu, soğutma ve sanitasyon işlemlerinde elektrik, doğal gaz ve 

su tüketiminden dolayı en fazla enerji harcayan işletme türüdür. Ürünlerin hazırlık 

aşamasından hizmetin sunumu safhasına kadar geçen süreçte birçok plastik malzeme, organik 

ve kimyasal atık ortaya çıkmaktadır. Doğanın ekosisteminden gelecek nesillerin de eşit 

düzeyde faydalanabilmesi için gastronominin olumsuz çevresel etkilerinin en aza indirilmesi 

ancak bilinçli tüketici popülasyonunun oluşturulması ve katkılarıyla destek bulabilir. Küresel 

ısınma ve bozulan çevre koşullarının olumsuz sonuçlarının yaşanmaya başladığı günümüzde, 

özellikle gıda sektöründe üreticilerin ve tüketicilerin farkındalığı sayesinde tüketim ve hizmet 

anlayışı değişim göstermiştir. Bilinçli tüketici, çevre dostu malzemelerle hazırlanmış olan 

sürdürülebilir ürünlerin kullanımına özen gösteren, çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek, 



doğaya uygun inşa edilen ve işletilen, geri dönüşüm ve atık yönetimine önem veren, yerel 

veya organik ürün kullanan işletmeleri tercih etmektedir. Bu sayede doğa dostu bir akım olan 

yeşil restoran hareketi benimsenmeye başlanmıştır. Yeşil kavramı doğaya karşı duyarlı, çevre 

dostu, ekolojik olarak uyumlu ve sürdürülebilir anlamlarına gelen bir terim olarak 

kullanılmaktadır. Yeşil retoranlar, yeşil ile uyumlu politikaları benimseyen; çevreye duyarlı, 

enerji verimliliği yüksek, geri dönüşüm ve atık yönetimine önem veren, yerel veya organik 

ürün kullanan işletmeler olup enerji verimliliğinin korunmasına öncelik veren ve doğaya 

uygun inşa edilen restoranlardır. Bu restoranlar enerji tasarrufuna ve çevreye önem veren 

mimariye sahip ya da sürdürülebilirlik anlayışıyla yeniden dizayn edilen yapılardır.  

 

Yeşil restoranlar, müşterilerine sundukları hizmetler kapsamında yerel ve organik ürünler 

kullanan, geri dönüşüm uygulamaları, atık yönetimi vb. unsurların yerine getirilmesine önem 

veren, sürdürülebilir restoran işletmeciliğini yansıtmaktadırlar.  

Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kalıcı başarısı toplumsal katılımla elde edilir. Bunu sağlamak 

için sürdürülebilirliğin sosyal boyutu kapsamında restoran işletmelerinin engelsiz erişim 

faaliyetleri de kamu otoriteleri tarafından denetlenmelidir. Hâlihazırda birçok sektörde 

uygulanan engelsiz erişim politikaları, ülkemizde konaklama ve restoran hizmetleri 

sektöründe de teşvik edilmelidir. Ayrıca hepimizin birer engelli adayı olduğu unutulmamalı 

ve toplumun her bir ferdinin restoran işletmelerinden eşit şekilde yararlanabilmesi 

sağlanmalıdır. Bu amaç doğrultusunda işletmelere mimari uygulamalar için yapacakları 

harcamaları için vergi indirimi uygulaması sektörün engelsiz hizmete geçişinde itici bir güç 

olacaktır. Restoranlarda görme engelli vatandaşlar için “braille alfabesi” ile menü tasarımı 

yapılması, asansör, restoran girişi, lavabo gibi ortak alanlarda kabartmalı yüzey 

kaplamalarının bulunması, tekerlekli sandalye için uygun şartların sağlanması gibi 

gereklilikler yerine getirilmelidir. 

Atık yönetiminde çevresel ve ekonomik faktörler dikkate alındığında geri dönüşüm ve geri 

kazanımı teşvik edecek politikaların, stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi çok önemlidir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın atık önleme, kaynağında azaltma, geri dönüşüm ve tekrar 

kullanma gibi önlemler çerçevesinde, üretimden başlayarak tedarik zinciri sürecinde ve 

sektörler arası hizmet sunumunda ortak çıkarlar gözeterek iş birliği yapılmalıdır.   

Toplumun çevre duyarlılığı konusunda bilinçlenmesi ve tüketici odaklı hizmet veren 

işletmelerin de hızlı değişime adapte olmaları sayesinde sektördeki rekabet ortamında çok 

yönlü fayda sağlanması beklenmektedir. Bundan dolayıdır ki gün geçtikçe doğaya duyarlı ve 

temiz enerji ile sürdürülebilir faaliyet gösteren işletmeler her geçen gün daha çok tercih 

edilmektedir. Bu durum yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmeleri üretimde, 

servis ve atık yönetiminin her aşamasında daha çevreci stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir.  

Sürdürülebilir tüketim ve üretim kaynaklarının etkin kullanımının sağlanmasıyla ve atık 

üretiminin azaltılması ile ekonomik faaliyetlere katkı sağlamak suretiyle yaşam kalitesi 

artırılmış olur. Bu hedefleri iş dünyası, tüketici ve üreticiler, akademisyen ve araştırmacılar, 

sivil toplum kuruluşları ve medya gibi pek çok farklı paydaşın katkılarıyla gerçekleştirmek 

mümkündür. Çözüm odaklı yaklaşımda sürdürülebilir kalkınmanın esas alındığı bir gelecek 

için özellikle sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir gastronomi ve yeşil yaşama dair 

izledikleri politikalar çok değerlidir.  Bundan dolayı tüm bu paydaşlarla tedarik zincirindeki 



üreticiden son tüketiciye kadar görev yapan tüm aktörler arasında sistematik yaklaşım ve iş 

birliği gerekmektedir.  

Gıda İsrafı 

Gıda, karın doyurmanın ötesinde çocuklar ve gençler için büyüme ve gelişme, tüm canlıların 

sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için de temel ihtiyaç maddesidir. Dünyada bazı insanlar 

tercih ettiği yiyeceklere kolayca ulaşabiliyorken kimi insanların ise güçlükle ulaşabildiği 

kompleks besin ögeleridir. Gıda israf edilmemesi gereken değerli bir kaynaktır. 2021 BM 

Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre Türkiye’de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe 

atılmaktadır. Rapora göre dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf 

edilmektedir. Maalesef Türkiye dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler 

arasında yer almaktadır.    

Karabük ili genelinde sorunlara çözüm önerileri 

- Geniş arazi yapısından dolayı Eflani ilçesinde tarım ve hayvancılık yetiştiriciliği 

desteklenirse, mevcut ormanlık alan yoğunluğu ile öne çıkan Yenice ilçesinde olduğu gibi 

ülke turizmi açısından katma değer elde edilmiş olur. 

- Yenice Seyir Terası ilçe merkezine 14 km mesafede ve il merkezine ise 40 km 

mesafededir. Seyir Terasına ziyaretçilerin transferi için yeterli sayıda yeme içme tesisi 

konuşlandırarak servis imkânı sağlanmalıdır. 

- Organize sanayi bölgelerinde arıtma tesisleri kurulmak suretiyle fabrika atıklarının, 

başta önemli bir doğal zenginliğimiz olan Filyos çayı (Yenice ırmağı) olmak üzere doğal 

çevreye zarar vermesini önleme çalışmalarının yapılması büyük önem taşımaktadır. Bahsi 

geçen arıtma tesislerinin faaliyetlerinden istenilen sonuçların elde edilmesi ile Filyos çayından 

verimli düzeyde balık elde edilerek balıkçılık iş kolu da bölgeye kazandırılmış olacaktır.  

- Keltepe Kayak Merkezi tesis binasının, konumu itibariyle, tepenin güneş gören 

kısmına konuşlanmış olması nedeniyle eriyen kar potansiyeli beklenenden daha düşük kayak 

performansına neden olmaktadır. İşletmesi Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılmış 

olan bu kayak merkezinde günübirlik hizmet veren tesis hizmeti dışında konaklamalı tesisler 

olmadığı için verilen kayak kursları da günübirlik olarak organize edilmektedir. Bölgede otel, 

pansiyon vb tesisler inşa edilmesi halinde kayak sporu, kızak, dağ kayağı, dağ yürüyüşleri vb 

kış sporlarının yapıldığı daha uzun soluklu bir rekreasyon hizmeti yaratılmış olur. Bu amaçla 

açılan her konaklamalı tesisle, iç ve dış turizmin sosyokültürel ve sosyoekonomik katkılarının 

yanı sıra bölge halkından olan ve sektörde önünü görmek isteyen gençlerimiz için de istihdam 

olanağı yaratılmış olur. 

- Karabük ilinin 2000 rakım olan en yüksek bölgesine ihtiyaç duyulan konaklamalı 

tesisler inşa edilmesi, ekoturizme katkıları ile önemli bir fayda sağlayacaktır. En yükseği 1250 

metrede olan kayak pistinden daha yükseklere güvenli dağ yürüyüşlerinin yapılacağı tesis 

inşası ile bölgeye, çok sayıda grup dağcı ve doğasever kulüplerin benimseyeceği ve varlığına 

sahip çıkacağı bir oluşum kazandırılabilir. Böylece kayak ve doğa turizminde değerli bir 

destinasyon olması yolunda önemli bir adım atılacaktır. 

- Atık yönetim sistemi kapsamında çöp sorunu, arıtma ve geri dönüşüm konularında 

etkin sonuçlar elde edilemediğinden yaşanan çevre kirliliği Karabük kentine önemli düzeyde 

zarar vermektedir. Avrupa’da büyük kentlerin elektrik enerjisini çöpten ürettiği sistemlerin 



ülkemizde de oluşturulması sağlanırsa birkaç kentin çöp potansiyelinin bir araya getirilmesi 

ile elektrik enerjisi elde edilmiş olur. Karabük ili bu önemli girişimin mimarı olabilir. Böylece 

yaşanan elektrik kesintilerine beklenen çözüm sağlanmış olacaktır. Ayrıca çöpün içinden geri 

dönüştürülebilen atıkların sonradan ayrıştırılmasının daha zor olması nedeniyle, kent merkezi 

ve ilçe merkezlerine geri dönüşüm kumbaraları konuşlandırılarak “yeşil çöp” uygulamaları 

için seferberlik çalışmaları başlatılmış olur. 

- Yenice ilçesinde halen doğal gaz bulunmamaktadır. Acilen bu ilçemize doğal gaz 

verilmediği takdirde özellikle kış mevsiminde ısınmak için ormanlardan mevcut uygulamayla 

belli bir kotada da olsa, izin verilen ağaç kesimi söz konusudur. Gerçekte tek bir ağacın dahi 

amaç dışı kesilmesini hiç istemeyiz. Özellikle ağaçların doğal afetleri önleme ve doğanın 

havasını temizleme gibi fonksiyonlarının olması yadsınamaz bir gerçektir. Bunun için orman 

girişlerine belli aralıklarla nizamiye konuşlandırarak, ormana girişlerin kontrol altında 

tutulmasıyla olası kontrolsüz ağaç kesimi azaltılmış ve orman yangınları da önlenmiş olur. 

Ayrıca doğal yapısını bozmadan Yenice ormanları yakınında konaklama tesislerinin inşası 

ekoturizme katkı sağlayacaktır. 

- Günümüz piyasa koşullarında işletmeler, sundukları hizmetler ölçüsünde rekabetçi bir 

yaklaşım göstermektedir. Bu rekabetçi fiyat düzeyinin belirlenmesi için işletmelerin 

maliyetlerini düşürme çabaları kaçınılmazdır. Bundan dolayı hizmet ve ürün kalitesinin 

korunması için firma sahipleri fedakârlık yapmak durumundadır. Sürdürülebilir uygulamalar 

kapsamında düzenlemeler yapan firmalar, bu düzenlemeler için harcama yapmakta ve fiyat 

rekabetinde dezavantajlı duruma gelebilmektedir. Hatta çevreye duyarlı tüketiciler, 

sürdürülebilir uygulamaları benimseyen yeşil restoranlara gitmeyi tercih etseler dahi 

sürdürülebilirlik çalışmalarının mali açıdan destek görmemesi nedeniyle sektörde rekabet 

ortamı da zarar görmektedir. Konaklama ve restoran hizmetlerinde sürdürülebilirlik 

uygulamalarının duyarlılık, farkındalık ve gönüllülük esasından ziyade ve işletmelere olan 

maliyet yükü nedeniyle çevresel etkilerin en aza indirilmesi için bir devlet politikası ortaya 

konmalıdır. Zira sivil toplum kuruluşlarının çabası, tüketici tercihlerinde oluşan duyarlılık ve 

sertifikasyon uygulamalarının yaptırım niteliği de bulunmamaktadır.  Bu bağlamda 

Bakanlıklar düzeyinde hazırlanacak yasal mevzuatlar ile denetim mekanizmaları oluşturularak 

gerekli görüldüğü durumlarda mali yaptırımların da hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik kapsamında yapılacak çevresel etki değerlendirme kriterlerinin belirlenerek 

puan sistemi oluşturulması akılcı bir yaklaşım olacaktır. Puanlama kriterleri kapsamında 

işletmelerin çevresel etkilerinin belirlenmesi için karbon ayak izi ile faaliyetleri sonucunda 

oluşan emisyon takibi de değerlendirilebilir. İlgili puan sistemindeki derecelendirme 

sonucunda işletmelere vergi avantajı, kredi faizlerinde indirim, sürdürülebilirlik faaliyetlerine 

yapılan harcamalarda sübvansiyon desteği, yerel ürün kullanımının teşvik edilmesi için 

çalışmalar yapılması çözümcül bir yaklaşım olacaktır.  Özellikle ülkemizde kadınların iş 

gücüne katılımı bu hareket kapsamında desteklenmelidir. Kadın istihdamının fazla olduğu 

işletmelerde kadın çalışanların sosyal güvenlik ödemelerine kurumsal destek sağlanması 

işverenler için teşvik edici bir uygulama olacaktır.  Ancak sürdürülebilirlik sadece toplumun 

bu konuya duyarlı kesimleri tarafından katılım sağlanarak devam ettirilebilecek bir olgu 

değildir. Bu nedenle sürdürülebilir çevre ve doğa için toplumun tüm kesiminin 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca kamu spotu ve medya organları aracılığıyla 

sürdürülebilirliğin önemi de her fırsatta vurgulanmalıdır. Sürdürülebilir gastronomi ve yeşil 

restoran hareketi kapsamında sektör temsilcilerine düzenli eğitimler verilmesi de en önemli 

hususlardandır. Sektörün istihdam sağladığı belediye meslek kursları, meslek yüksek okulları, 



mutfak akademileri ve üniversitelerde sürdürülebilir gastronomi eğitimlerinin müfredata 

eklenmesi, restoran ve konaklama işletmelerinin gelecekteki uygulamalarına da akademik bir 

bilinç ve farkındalık kazandıracaktır.  

- Üretken bir uyum içinde bir arada yaşamak ve bölge turizminin canlanmasına destek 

vermek üzere 7’den 70’e tüm bölge halkının bölgenin tanıtımı konusunda ortak ve akılcı 

kararlara imza atmaları ve dayanışma içinde olmaları çok önemli bir adımdır. Özellikle iç ve 

dış turizmin canlanması için şenlik ve konserler düzenlenmesi ile Karabük ili Merkez ve 

ilçelerinin etkin tanıtımına katkı sağlanması da hedeflenmelidir. 

- Yeşil restoran hareketi, restoran işletmeleri tarafından uygulanan geri dönüşüm ve 

kompostlama (atık kontrolü kapsamında yer alan işlemlerden olup, organik atıkların 

çürütülmesi ve öğütülmesi sonucunda elde edilen doğal bir gübreleme yöntemidir) faaliyetleri 

cam, plastik, metal, karton ve alüminyum atıklarının ayrıştırılması ve geri dönüşüme 

kazandırılması ile gıda atıklarının işlenmesi programlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda 

kaynakların doğru kullanılması gıda bağışı, hayvan yemi olarak kullanımı, aerobik sindirim, 

kompostlama veya kaynak azaltma gibi atık kontrolüne dair tasarruf tedbirleri yerine 

getirilmelidir.  

-  Turizm işletmeleri ve tüketicilerin çevre duyarlılığının artması ve çevre bilincine katkı 

sağlayan işletme sayılarının artması için “Yeşillenen Oteller Sertifikası” (Greening Hotels) 

uygulaması gibi “Sürdürülebilir Turizm” için turizm tesislerini daha yeşil olmaya teşvik eden 

projelerin sektörde yerini bulması önemlidir. Sektörde faaliyet gösteren ve değişime ortak 

olmayı isteyen firmaların iş birliği sayesinde doğal kaynakların korunması, su tasarrufu, katı 

atıkların azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı, geri dönüşüm konularında güçlenerek fark 

yaratma şansının olması yadsınamaz bir gerçek olarak değerlendirilmelidir. Bilinçli tüketiciler 

tüketim tercihlerinde üreticilerin yapmış oldukları faaliyetlerin toplumsal normlara uymasına, 

doğal yaşam üzerindeki olumlu etkisine ve sosyal sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediklerine dikkat etmektedirler. Tüketiciler yalnızca ihtiyaçlarını karşılamak için değil, 

doğaya verilen tahribatın önüne geçmek için sosyal sorumluluğa önem veren işletmelerden 

alışveriş yapmak istemektedirler. Gelişmekte olan ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde 

gerçekleştirilen üretim süreçlerinde bulunan dengesiz ve bilinçsiz hammadde kullanımı, 

düşük ücret düzeyi, iş sağlığı güvenliğinin bulunmadığı çalışma koşulları, çocuk işçiler ve 

cinsiyet eşitsizliği gibi konularda toplumsal duyarlılık gelişmiştir. Bu nedenle dünyanın her 

yerinde tüketiciler, işletmelerin yalnızca üretim yapmalarını değil, yaşadıkları çevreye karşı 

daha duyarlı olmalarını beklemektedir. Birçok işletme artık daha bilinçli bir topluma hizmet 

sunduklarının bilincinde olarak faaliyetlerine yön vermektedir. Tesislerin, enerji tasarrufu 

sağlayan malzeme kullanmalarının yanı sıra mimari yapının depreme ve doğa koşullarına 

uygun ve güvenli olması en öncelikli tedbirlerdir. Taahhüt edilen hizmetin yerine getirilme 

düzeyi ve devamlılığı, daima nezaket kuralları ölçüsünde, yardım sever ve hızlı hizmet sunma 

istekliliği ile değerlendirilir. Müşteri beklentilerinin dikkate alındığı, menüde bulunan 

ürünlerin tedarik, hazırlık ve servis proseslerinde gıda güvenliği ve kalite yönetimi 

değerlendirmelerinin proaktif yaklaşımla gözden geçirilmiş olması da ayrı bir önem 

taşımaktadır. Dünyanın önde gelen yeşil restoran kuruluşlarından birisi olan Sürdürülebilir 

Restoranlar Birliği (Sustainable Restaurant Association- SRA) gıda kalitesini yükseltmek, 

gıda atıklarını ve kaynak kullanımını en aza indirmek amacıyla 2010 yılında İngiltere’de 

kurulmuş ve aynı amaç doğrultusunda İrlanda’da faaliyetlerini sürdüren bir restoran ağıdır. 

Birlik, sürdürülebilirlik alanında danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra, uyguladığı 



sertifikasyon programları ile çevresel açıdan sürdürülebilir uygulamaları gerçekleştiren 

restoranlara yeşil restoran sertifikası vermektedir. Günümüzde ev dışında da yemek yeme 

davranışının Türkiye’de yaygınlaşıyor olması tüketiciler için restoran seçimini giderek önemli 

kılmaktadır. Ayrıca sürdürülebilirlik anlamında yapılacak tüm faaliyetler bütüncül bir 

yaklaşım ile değerlendirildiğinde potansiyel müşteri profilinin yanı sıra halkın 

bilinçlendirilmesi ve kalkınma sürecine dâhil edilmesi de sağlanmalıdır. 

- İşletmeler kuruluşundan sundukları hizmete kadar yaşanan dinamik süreçte birçok 

farklı işletme ile de etkileşim halindedir. İç ve dış rekreasyon alanlarıyla bir turizm işletmesi 

hizmet süreci içinde tedarik için tarım, lojistik, toptancı ve perakendeci vb paydaşlarla 

etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Bununla birlikte hizmet binasının yapımında ise inşaat, 

peyzaj, elektronik, yapı malzemesi, dayanıklı tüketim malları üreticisi gibi birçok farklı 

sektörle de iş birliği içerisindedir. Bu kapsamda sürdürülebilir gastronomi ve yeşil restoran 

hareketini benimseyen işletme, etkileşimde bulunduğu tüm paydaşlarını sürdürülebilirlik 

ölçeğine çekebilecektir. Bunun yanı sıra hizmet konularına dâhil olan işletme, iş gücüne de 

destek vererek istihdama katkıda bulunmaktadır. Özellikle restoran oluşumunda sürdürülebilir 

mobilya ve yapı malzemelerini, servis sürecinde geri dönüştürülebilen tek kullanımlık 

ürünleri tercih ederek, güvenli gıda ve organik tarım uygulamalarını baz alan ürün tedariği ile 

sürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte iş birliği yaptığı diğer 

firmalarla birlikte faaliyetleri sonucu çevresel etkilerinin raporlanmasının yanı sıra “bilinçli 

farkındalık” kazanmaları da söz konusudur.   

- Restoranlarda çalışan personele zorunlu kılınan “hijyen eğitimi”nin yanı sıra doğal 

çevre bilinci kazanımını sağlayacak zorunlu eğitimler düzenlenmelidir. İşletme sahibi 

tarafından eğitimler planlanıp yerine getirilmediği takdirde kurallara uyulması bakımından 

firma sahiplerine caydırıcı finansal yaptırımlar uygulanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOĞA TEMELLİ TURİZM 

Av. Işık Naz Hacıömeroğlu 

 
Ülkemizde ve dünyada turizm, giderek büyüyen bir sektördür. Her ne kadar ekonomik 

koşullar, salgın hastalık vb. sebeplerle turizm sektörü dönemsel olarak olumsuzluklarla 

karşılaşsa da varlığını her daim sürdürmektedir. Turizm sektörü doğal ve beşeri birçok kaynağın 

kullanımını gerektirir. Turizm sektöründen gelir elde edilmeye devam edilebilmesi bu sektörün 

kullanımına tahsis edilen kaynakların da korunması ve devamlılığının sağlanmasını gerektirir. 

Ancak bu şekilde turizmden elde edilen kazanç sürdürülebilir hale gelebilir. Kitle turizminin 

olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyerek, turizm gelirlerini ülke geneline dengeli ve halka 

öncelik vererek refah seviyesinin yükselmesini de sağlayan bir turizm türü olarak alternatif 

turizm karşımıza çıkmaktadır. Alternatif turizm türlerinin küçük ölçekli olması öngörülmekte, 

yerel halka, yerel halkın ve tüketicinin yaşam kalitesine öncelik verilmesi, sürdürülebilirlik 

kapsamında sosyal ve fiziksel taşıma kapasitesini aşmayan bir gelişim sağlanması ön planda 

tutulmaktadır. Alternatif turizm türlerine bakıldığında çoğunlukla doğa temelli turizm odaklı 

olduğu görülmektedir. Doğa temelli alternatif turizm türleri genel olarak topografya, doğal 

güzellikler, su kaynakları, vahşi yaşam, kültürel miras gibi bozulmamış doğal kaynakların odak 

noktasında olduğu turizm faaliyeti çeşitleridir.  

Doğa turizmi doğaya ait olan her şeye dayanan turizm türlerini kapsar. Doğal olan 

ortamlara yapılan seyahatleri ifade eden doğa turizmi doğaya nispeten daha az rahatsızlık veren 

turizm türüdür. Doğa turizminin temel kuralı doğal dokunun bozulmamasıdır. Doğal dokuyu 

korumak, ekosistemlerin ve kültürel dokunun bozulmaması için doğa turizmine açılan alanların 

maksimum taşıma kapasitesinin belirlenmesi gereklidir. Taşıma kapasitesi, bir bölgenin 

doğasına zarar verecek bir değişikliğe ve ziyaretçi kalitesinde bir düşüşe yol açmadan bir 

yönelimi kullanabilecek azami kişi sayısıdır. Doğa turizmi çevre sorunlarına karşı duyarlıdır. 

Doğa turistleri ise diğer turist çeşitlerinden fazla para harcayan, daha uzun süre kalan ve daha 

sık seyahat eden turistlerdir. Doğa temelli turizm kapsamındaki belli başlı etkinlikler; yayla 

turizmi, mağara turizmi, akarsu turizmi, kuş gözlemciliği turizmi, su altı dalış turizmi, botanik 

turizmi, dağcılık, kano, rafting, dağ ve doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü sayılabilir.           

Türkiye, nispeten bakir ve yıpranmamış doğasıyla ve coğrafi konumunun verdiği 

avantajlar ile doğa turizminin geliştirilmesine yönelik büyük bir potansiyel taşımaktadır. 

Ülkemizde doğa turizmi için hemen her çeşit coğrafi ve iklim çeşitliliğine sahip olunması en 

büyük avantajı oluşturmaktadır. Türkiye’nin doğa turizminin geliştirebilmesi için ulusal bir 

doğa turizmi stratejisinin geliştirilmesi, yasal düzenlemelerin de buna göre tamamlanması 

gereklidir. Doğal kaynakların bilinirliğinin artırılması ve sürdürülebilirlik ve koruma 

kültürünün benimsenmesi üzerine çalışmalar yapılarak yerel halkın da sisteme dahil edilmesi 

son derece önemlidir.  

Ülkemizin tamamı coğrafi çeşitlilik bakımından doğa turizmi için elverişli olsa da 

özellikle Karadeniz Bölgesi doğa turizminin gelişimi için büyük potansiyel taşımaktadır. Doğa 

turizmine uygun iklimi, orman yoğunluğu, yaylaları, akarsu zenginliği, bitki örtüsü, kültürel 

zenginliği, hala korunmakta olan geleneksel yaşam şekilleri ile Karadeniz Bölgesi önemli bir 

doğa turizmi bölgesidir. Özelde ise Karabük ilimizin Yenice ilçesi ülkemizde doğa turizmi için 

yüksek potansiyel taşıyan örnek gösterilecek bir ilçemizdir. Yenice ilçesinin yüz ölçümünün 



%85’inden fazlası Yenice Ormanları ile kaplıdır. Yenice Ormanları biyolojik çeşitlilik ve 

barındırdığı yaban hayat ile dünyanın sayılı ormanları arasında yer alır. Burası 1999 yılında 

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Acil Olarak Korunması Gereken 100 Sıcak 

Noktadan birisi olarak belirlenmiştir. Güzel manzaraları ile büyüleyen, kaya tırmanışı sporu ile 

ilgilenenlerin tercih ettiği ve adını içinden geçen Şeker Çayı’ndan alan Şeker Kanyonu, açık 

hava orman müzesi olarak belirlenmiş olan ve bir çok farklı ağaç türünü barındıran Gökpınar 

Yaylası, sağlık turizmi açısından önemli olan şifalı suları barındıran Acısu kaynakları da 

bölgedeki önemli turizm odaklarıdır. Böyle büyük bir potansiyele sahip olan Yenice ilçesi, 

Karabük ili ve tabii Karadeniz Bölgesi’nde doğa turizminin gelişimine yönelik projeler 

yapılması, kaynakların korunması için önlemler alınması, bölge tanıtım çalışmalarının 

arttırılması ve alternatif turizm türlerini tercih edenlerin bölgeye çekilmesi hem bölgenin 

gelişimine hem de doğa turizminin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

Av. Ece Akar 
 

Sürdürülebilirlik kavramı sürekliliği olan herhangi bir sistemin ya da belirli bir 

ekosistemin kesintisiz, bozulmadan, ana kaynaklara aşırı yüklenmeden ve aşırı kullanımla 

tüketmeden sürdürülebilmesi yetkinliğini ifade eder. 

Sürdürülebilir turizm ise; insanların ve turistlerin ihtiyaçlarını gelecekteki fırsatları da 

koruyarak karşılama anlayışıdır. Ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin, kültürel bütünlüğün 

ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirilmesini ifade eder. Çevre kalitesini devam ettirmek 

ve turistik bölgelerin yaşam kalitelerini yükseltmek amacı taşır. Sürdürülebilirlik kavramı 

turizm sektörü için her sektör için taşıdığından daha büyük önem taşımaktadır çünkü turizm; 

doğal, kültürel ve tarihsel kaynaklara bağlı olarak varlığını sürdüren bir endüstridir.  

Sürdürülebilir turizmin gelişimi için; turizmin kaynaklarının topluma bugün yarar 

sağlarken gelecekte kullanılmasına engel olmayacak şekilde korunması, turizm bölgesindeki 

çevrenin kalitesinin yükseltilmesi, turizmin gelişiminin planlanması ve yönetimi sırasında 

alanda sosyokültürel sorunların ve ekolojik sorunların oluşmasına meydan verilmemesi 

sayılabilir.  

Bir turizm ülkesi olan ülkemizde tüm bölgelerde sürdürülebilir turizm açısından 

yapılması gereken araştırmalar, çalışmalar ve desteklemeler büyük önem taşımaktadır.  

Sürdürülebilir turizm, ekoturizm ve alternatif turizm birbiriyle yakından ilgili 

kavramlardır. Sürdürülebilir turizm bir turizm türü değil, kitle turizmi ya da alternatif turizm 

dahil her türlü turizm türünde izlenmesi gereken bir anlayışı ya da stratejiyi ifade eder. 

Sürdürülebilir turizmde ana etken çevresel etkilerdir ve olumsuz etkilere neden olabilecek her 

türlü gelişim, sağlayacağı ekonomik fayda ne olursa olsun reddedilmelidir. Ayrıca 

sürdürülebilir turizm anlayışı planlı ve uzun dönemli olduğundan doğanın yapısına uygundur 

ve devamlılığın sağlanabilmesi için doğal kaynakların bozulmasına izin vermez.  

Sürdürülebilir turizm anlayışı; doğayı koruma, tarım ve orman alanlarının kullanımını 

güçlendirme, ekonomik aktiviteleri genişletme, kurallı bir gelişme için ihtiyaçları ve amaçları 

tanımlama, zayıf faktörleri, toplulukları destekleme, yerel mimari, gelenekler ve kültür mirasını 

koruma gibi belli başlı bir takım ilkeler etrafında gelişir.  

Sürdürülebilir turizm anlayışının uygulanabilmesi için kamu sektörü doğal kaynakların 

kullanımında koruyucu, akılcı, uygulanabilir, eğitici düzenlemeler geliştirmeli, yapı, inşaat, 

altyapı ve ulaşım konularında özenli düzenleme metotları belirlemelidir. Özel sektör ise kamu 

sektörüyle iş birliği içinde çevre koruma düzenlemelerine katkı sağlamalı, bunu fiyat 

politikasıyla destekleyerek sürdürülebilirliği sağlamak adına etkin bir şekilde fiyatlara 

yansıtmalı, alan kullanımı ve personel eğitiminde bilgi teknolojilerini kullanmalı, hizmet 

sunumunda sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutmalıdır. Bunların yanı sıra sürdürülebilir 

turizm anlayışının geliştirilebilmesi için yerel halk ve turistlerin de turizme katılan tüm taraflar 

olarak etkili bir iş birliği ve koordinasyon içinde olması önemlidir. Doğal ortam ve ekosistemin 

asıl sahipleri olan yerel halk sürdürülebilir turizm projelerinin her aşamasında sürece dahil 

edilmeli, ayrıca ilgili sivil toplum örgütlerinin turizmde sürdürülebilirliği sağlama adına 

geliştirdiği öneri ve projeler de ön planda tutularak sisteme adapte edilmelidir.  



Ülkemizin coğrafi yapısı ve zengin doğal imkanları özellikle alternatif turizm türleri için 

büyük bir kaynak potansiyeli taşımakla birlikle, kaynakların olumsuz etkilenebilecek olması 

yönünden de ciddi risk taşımaktadır. Bu nedenle ülkemizde hem mevcut kaynakların korunarak 

gelişmesini ve sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak hem de turizm odaklı geliri arttırmak 

adına sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi büyük önem teşkil etmektedir. Özellikle 

Karadeniz Bölgesi doğal zenginliği ile ciddi bir turizm potansiyeli taşıdığından bu bölgede 

sürdürülebilir turizm politikalarının uygulanması hayati önem taşımaktadır. Spesifik olarak 

bakıldığında ise Karabük ili ve buraya bağlı Yenice ilçesi ülkemizde orman alanı yoğunluğu en 

fazla olan, sayısız endemik bitkiye ev sahipli yapan, yalnızca orman değil, yayla, su kaynağı, 

kanyon gibi çok çeşitli doğal ve beşeri kaynakları ile büyük bir turizm potansiyeli taşıyan bir 

odak noktasıdır. Burada bulunan potansiyel değerlendirilip, bölgede turizmin gelişmesi için 

tanıtım çalışmaları ve projeler yapılırken aynı zamanda bölge halkının da iş birliği ile yerel 

kalkınmaya katkı sağlayacak ve mevcut kaynakları tüketmeden koruyarak devamlılığı 

sağlayabilecek sürdürülebilir turizm anlayışının benimsenmesi gerekmektedir.  
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